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lom judikátu skratku SP), číslo označuje poradové číslo/
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PREDHOVOR
Veriteľsko-dlžnícke vzťahy predstavujú ekonomicko-právny základ fungovania spoločnos-

ti. Sú prítomné prakticky pri každom podnikateľskom vzťahu ako aj v rámci každodenného 
života akejkoľvek fyzickej či právnickej osoby vstupujúcej čo aj do úplne elementárneho eko-
nomicko-právneho vzťahu. Preto sú právna ochrana veriteľa a s ňou spojená úroveň vymožiteľ-
nosti 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 prá-
va 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 nevymoži-
teľným 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. 

Je totiž všeobecne známe, že jednou z elementárnych právnych zásad, na ktorých je v práv-
nom štáte postavená koncepcia trestného práva, je zásada subsidiarity trestnej represie, ktorá je 
vyjadrením princípu ultima ratio (latinský pojem vo význame: finálny prostriedok alebo kraj-
ný prostriedok). Jej podstata spočíva v tom, že „...trestnoprávne riešenie je najposlednejší (sub-
sidiárny) prostriedok k ochrane právneho poriadku... vyžaduje, aby štát uplatňoval prostriedky 
trestného práva zdržanlivo, to znamená predovšetkým tam, kde iné právne prostriedky zlyhávajú 
alebo nie sú efektívne... Podstata problému je v tom, že trestné právo disponuje tými najcitlivejšími 
prostriedkami štátneho donútenia, ktoré značne zasahujú do práv a slobôd občanov (obyvateľov) 
a ich blízkych a môžu vyvolať i rad vedľajších negatívnych účinkov nielen u páchateľa, ale aj u jeho 
rodiny a spoločenstva, v ktorom žije... Trestnoprávne riešenie tak predstavuje krajný prostriedok 
(ultima ratio) pre zákonodarcu, ale i pre sudcu, štátneho zástupcu a políciu...“1  

Veritelia tak okrem klasických súkromnoprávnych nástrojov veľmi často na získanie svo-
jej pohľadávky podávajú na dlžníka v omeškaní trestné oznámenie, pričom im ani tak nejde 
o vyvodenie trestnej zodpovednosti voči dlžníkovi, ako skôr o to, aby ho v súlade s právom 
vystrašili natoľko, že napokon uhradí svoj dlh voči nim. Táto prax s obľubou pretrváva napriek 
faktu, že len málokedy býva úspešná. Väčšina dlžníkov, na ktorých je takýto „trik“ použitý je 
totiž v praxi veriteľsko-dlžníckych vzťahov zbehlá a je si vedomá toho, že voči nikomu nemož-
no vyvodiť trestnú zodpovednosť len pre neschopnosť splatiť svoj dlh.2 

Mnoho z takýchto trestných oznámení sa podáva pre podozrenie z trestného činu podvodu 
podľa § 221 TZ, ktorý však pre svoju aplikáciu okrem iného vyžaduje naplnenie znaku „uve-
denie iného do omylu alebo využitie niečieho omylu“. Teda pre trestnosť podvodu v prípade 
nezaplatených dlhov sa vyžaduje, aby bol páchateľ od samého začiatku ako vznikne jeho závä-
zok aspoň uzrozumený s možnosťou, že svoj dlh nesplatí. Čo sa nestáva až tak často a ak sa to 

1 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. I. § 1 až 139 Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012,  s. 115 – 116.  
2 Uvedené vyplýva aj z trochu nepresného znenia čl. 17 ods. 2 Ústavy SR: „Nikoho nemožno pozbaviť slobody len 

pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.“  
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aj stane, veľmi ťažko sa takáto skutočnosť dokazuje. Predmetnú skutočnosť potvrdzuje aj kon-
štantná judikatúra, jedným z prvých judikátov venujúcich sa tejto otázke je judikát Najvyššieho 
súdu ČSSR R 54/1967: „I. Skutočnosť, že dlžník nesplnil svoj záväzok vrátiť peniaze v dohodnutej 
lehote, hoci tak mohol urobiť, ešte nedokazuje, že uviedol veriteľa do omylu, aby sa ku škode jeho 
majetku obohatil v zmysle ustanovenia § 250 ods. 1 písm. a) TZ (teraz § 221 TZ – pozn. autora). 

Pre naplnenie zákonných znakov subjektívnej stránky trestného činu podvodu podľa citova-
ného ustanovenia sa v tomto prípade... vyžaduje, aby bolo preukázané, že páchateľ už v čase 
pôžičky konal v úmysle vypožičané peniaze vôbec nevrátiť alebo ich nevrátiť v dohodnutej lehote, 
alebo aspoň konal s vedomím, že peniaze v stanovenej lehote nebude môcť vrátiť a že tým uvádza 
veriteľa do omylu, aby sa ku škode jeho majetku obohatil. 

Ak až po uzatvorení pôžičky peňazí vznikli prekážky, ktoré bránili dlžníkovi splniť záväzok 
z pôžičky, a ktoré nemohol v čase uzatvárania pôžičky ani predvídať, keď inak bol vtedy schopný 
záväzok splniť, alebo ak síce bol schopný peniaze vrátiť v dohodnutej lehote, ale z rôznych dôvodov 
vrátenie peňazí odkladal, alebo dodatočne pojal úmysel peniaze vôbec nevrátiť, tak jeho konanie 
nemožno považovať za trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1 písm. a) TZ“ (teraz § 221 TZ – 
pozn. autora). 

Z uvedeného je zrejmé, že trestný čin podvodu nie je prioritne určený pre ochranu ve-
riteľsko-dlžníckych vzťahov. Na tento účel obsahuje Trestný zákon viacero iných skutkových 
podstát trestných činov, predovšetkým trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 TZ, 
trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 TZ, trestného činu porušovania povinnosti 
pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a § 238 TZ, trestného činu skresľovania údajov hospo-
dárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a § 260 TZ, trestného činu zneužívania informácií 
v obchodnom styku podľa § 265 TZ a trestného činu manipulácie s trhom podľa § 265a TZ. 

Pri riešení týchto trestných činov v praxi musia orgány činné v  trestnom konaní a  súdy 
veľmi citlivo zvažovať práve subsidiaritu trestnej represie, aby na jednej strane neboli zbytočne 
kriminalizované súkromnoprávne vzťahy, ale na druhej strane ani aby sa nestávalo to, že tieto 
súkromnoprávne vzťahy nedokáže ochrániť nielen súkromné právo, ale ani právo trestné.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
vedúci riešiteľského kolektívu
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doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
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Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
peter.lukacka@flaw.uniba.sk

doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
Ústav ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
dusan.stanek@flaw.uniba.sk

Mgr. Anna Belkina
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
anna.belkina@flaw.uniba.sk

1 Základné vymedzenie v slovenskom trestnom zákone 
Vzájomná prepojenosť práva a ekonómie sa prezentuje na mnohých úrovniach makroe-

konómie a predovšetkým mikroekonómie ako v teoretickej tak i v praktickej rovine. Hospo-
dárska prax nie možná bez pôsobenia práva, resp. bez jej právneho rámca, právnej regulácie 

1 Táto štúdia vznikla s podporou grantu MŠVV SR VEGA č. 1/0907/16 – „Právna ochrana účastníkov ekonomic-
ko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“. Autori sú spoluriešitelia grantu.



 TRESTNÝ ČIN POŠKODZOVANIE VERITEĽA A TRESTNÝ ČIN ZVÝHODŇOVANIE VERITEĽA

13

rôznej intenzity. Mnohovrstevnosť týchto vzťahov dáva široký priestor na ekonomicko-právnu, 
či právno-ekonomickú analýzu.

Jedným z týchto vzťahov, ktoré majú významné ekonomicko-právne dôsledky sú veri-
teľsko-dlžnícke vzťahy. Narušenie týchto vzťahov prináša pre dotknuté ekonomické subjekty 
(fyzické i právnické osoby) značné problémy. Neplnenie si záväzkov zo strany dlžníkov brzdí 
a často je hlavnou prekážkou pokračovania napríklad v podnikaní. Chýbajúce prostriedky zni-
žujú možnosti investovania.

Všetky spôsoby a formy narušenia veriteľsko-dlžníckych vzťahov nesú so sebou nielen eko-
nomickú ujmu veriteľovi, ale majú širší spoločensky dosah. Poškodzujú spoločnosť nielen ekono-
micky, ale i morálne, znižujú dôveru ekonomických subjektov vstupovať do zvýšených rizikových 
vzťahov. V konečnom dôsledku narúšajú zdravé konkurenčné prostredie, ktoré je predpokladom 
čo najlepšieho fungovania hospodárstva na základe trhového mechanizmu /trhu/.

Formy, spôsoby, metódy narušovania veriteľsko-dlžníckych vzťahov nie možné riešiť eko-
nomicky (ekonomickými nástrojmi). Tu vstupuje do riešenia právo, ktoré cez systém svojich 
nástrojov či už cez jednotlivé právne disciplíny (obchodné právo, hospodárske právo, finančné 
právo a pod.), ale najmä prostredníctvom využitia trestného práva, vytvára preventívny ako 
i priamy tlak na plnenie si záväzkov zo strany dlžníkov.

Medzi základné trestné činy, ktoré postihujú zneužívanie veriteľsko-dlžníckych vzťahov zo 
strany veriteľa v neprospech dlžníka sú dva vzájomne sa dopĺňajúce trestné činy, poškodzova-
nie veriteľa podľa § 239 TZ a zvýhodňovanie veriteľa podľa § 240 TZ. Ich jednotiacou líniou je 
také správanie dlžníka, ktoré čo aj len čiastočne zmarí uspokojenie veriteľových oprávnených, 
splatných pohľadávok. Teda ide o zväčša majetkové ukrátenie veriteľa.

Predmetné trestné činy sú z hľadiska systematického zaradené do štvrtej hlavy osobitnej čas-
ti Trestného zákona medzi trestné činy proti majetku, hoci daná hlava Trestného zákona nie je 
vnútorne štruktúrovaná, doktrinálne je možné zaradiť spomenuté trestné činy z hľadiska objek-
tívnej stránky (primárne konania a následku) medzi trestné činy, ktorými dochádza k určitému 
poškodzovaniu majetku, in concreto je záujem kladený na ochranu majetkových práv veriteľov.

Trestný čin poškodzovanie veriteľa je obsiahnutý v jednom ustanovení, a  to v  už spo-
menutom § 239 TZ. Uvedený trestný čin je lex specialis k skutkovej podstate trestného činu 
poškodzovanie cudzej veci v zmysle § 245 TZ. 

Ustanovenia § 239 TZ sa rozlišujú v  troch základných kritériách. Prvým je objektívna 
stránka s dorazom na následok: v prípade § 239 ods. 1 TZ ide o konanie, ktoré priviedlo ku 
zmareniu uspokojenia veriteľa osoby páchateľa, v prípade § 239 ods. 2 TZ ku zmareniu uspoko-
jenia veriteľa inej osoby ako páchateľa a okrem toho § 239 ods. 3, 4 a 5 TZ ako následok konania 
vyžadujú spôsobenie konkrétnej veľkosti škody od väčšej (§ 239 ods. 3 TZ) až po škodu veľkého 
rozsahu (§ 239 ods. 5 TZ), v § 239 ods. 5 je jedným z kvalifikačných znakov spôsobenie úpadku 
inému alebo spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania. Druhým signifikant-
ným rozdielom je subjekt: ak je podľa § 239 ods. 1 TZ subjektom sám dlžník, podľa § 239 ods. 2 
subjektom je iná osoba ako dlžník. Tretím rozdielom je subjektívna stránka: § 239 ods. 3 uvádza 
ako jeden z kvalifikačných znakov osobitný motív ako obligatórny znak. 

Z hľadiska vnútornej systematiky § 239 TZ, tento pozostáva z dvoch základných skutko-
vých podstát trestného činu v zmysle odsekov 1 a 2, a troch kvalifikovaných skutkových podstát 
v zmysle odsekov 3 až 5. V rámci odsekov 1 až 4 je daný trestný čin prečinom (do úvahy teda 
prichádza aj využitie materiálneho kolektívu), v rámci odseku 5 je zločinom.
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Ustanovenie § 239 ods. 1 TZ znie: „Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veri-
teľa 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, ale-

bo 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.“ 

Ustanovenie § 239 ods. 2 TZ znie: „Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastoč-
ne, 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.“ 

Trestný čin zvýhodňovanie veriteľa je obsiahnutý v jednom ustanovení, a to v už spome-
nutom § 240 TZ. Uvedený trestný čin je čiastočne lex specialis k skutkovej podstate trestného 
činu poškodzovanie veriteľa v zmysle § 239 ods. 1 TZ. 

Ustanovenia § 240 TZ sa rozlišujú iba v jednom základnom kritérií, ktorým je veľkosť ško-
dy od väčšej (§ 240 ods. 2 TZ) po škodu veľkého rozsahu (§ 240 ods. 3 TZ). 

Z  hľadiska vnútornej systematiky § 240 TZ, tento pozostáva z jednej základnej skutko-
vej podstaty trestného činu v zmysle odseku 1, a dvoch kvalifikovaných skutkových podstát 
v zmysle odsekov 2 a 3. V rámci odsekov 1 a 2 je daný trestný čin prečinom (do úvahy teda 
prichádza aj využitie materiálneho kolektívu), v rámci odseku 3 je zločinom.

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

Obidva predmetné trestné činy sa teda orientujú na situáciu, v ktorej je čo aj len čiastočne 
zmarené uspokojenie veriteľa. Ide o obligatórny znak objektívnej stránky týchto trestných činov, 
o následok. Objektom oboch týchto trestných činov sú práva veriteľa na uspokojenie jeho po-
hľadávky. Obidva tieto trestné činy musia byť zavinené úmyselne. Zatiaľ čo pri poškodzovaní 
veriteľa podľa § 239 ods. 1 a 2 TZ tkvie podstata v konaniach, ktoré znižujú majetkovú podstatu 
úkonmi, ktoré nie sú právnymi úkonmi (napr. zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľným časť majetku), 
alebo úkonmi, ktoré síce formálne sú právnymi úkonmi, materiálne však právne úkony iba simulujú 
a v kontexte s ďalšími znakmi tejto skutkovej podstaty sa stávajú protiprávnymi úkonmi, v prípade 
trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 1 TZ ide síce o výkon právnych úkonov 
v prospech iných veriteľov, no na úkor niektorého veriteľa alebo veriteľov, a to v rozpore so všeobec-
ne záväznými právnymi predpismi o tom, ako má byť uspokojovanie veriteľov uskutočnené. 

1.1 Subjekt trestného činu poškodzovania veriteľa a trestného činu 
zvýhodňovania veriteľa

Pre rozlišovanie skutkových podstát podľa § 239 ods. 1 TZ, § 239 ods. 2 TZ a § 240 ods. 1 
TZ je podstatné určenie ich subjektu. 
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Trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 TZ je charakteristický konkrétnym 
subjektom, pretože páchateľom môže byť iba dlžník vo vzťahu ku svojmu konkrétnemu verite-
ľovi alebo konkrétnym veriteľom. 

Rovnako tak v prípade zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 1 TZ ide o subjekt konkrétny, 
pretože opäť ním môže byť iba dlžník vo vzťahu ku svojmu konkrétnemu veriteľovi alebo kon-
krétnym veriteľom; no zároveň sa ešte vyžaduje, aby išlo o dlžníka, ktorý nie je schopný plniť svoje 
splatné záväzky. Aj keď môžeme mať pokušenie pri výklade tohto pojmu si pomôcť § 3 ods. 2 ZKR, 
ktorý znie: „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 pla-
tobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu 
na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Fyzická osoba je platobne neschopná, 
ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Ak peňažnú po-
hľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu 
výzvou podľa § 19 ods. 1 písm. a), predpokladá sa, že je platobne neschopný;“ tomuto pokušeniu je 
nevyhnutné odolať a vykladať tento pojem autonómne. Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného 
činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 TZ sa totiž nevyžaduje, aby dlžník bol v konkurznom ale-
bo reštrukturalizačnom konaní a ani do neho nikdy nemusí vstúpiť (napr. pre nedostatok majetku). 
Odhliadnuc od uvedeného podotýkame, že hoci by bolo možné argumentovať v prospech aspoň 
podpornej aplikácie prvej vety skôr uvedenej definície platobnej neschopnosti, a to z dôvodu snahy 
o čo možno najjednoznačnejšie ustálenie pojmu „neschopnosť plniť si svoje splatné záväzky“, ktorý 
je pre naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu dôležitý, tak v zmysle spomínaného prin-
cípu ultima ratio je potrebné, aby neschopnosť dlžníka plniť si záväzky mala vyslovene objektívny 
a nie subjektívny charakter, aby nešlo len o dočasný, ale o dlhodobý a finálny stav dlžníka. V tomto 
zmysle zastávame názor, že uvedená 30-dňová lehota po splatnosti pohľadávok nie je bernou min-
cou pre naplnenie neschopnosti plniť si záväzky podľa § 240 TZ. 

V tomto zmysle rovnako vystáva otázka vzťahu vymedzenia tohto trestného činu k definícii pre-
dlženia podľa § 3 ods. 3 ZKR, ktorý znie: „Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa oso-
bitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho ma-
jetku. 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 očakávateľ-
né výsledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, 
ak možno s ohľadom 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 po-
radí ako podriadené pohľadávky.“ Ide hlavne o to, či k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu 
zvýhodňovania veriteľa z pohľadu naplnenia jeho podmienky, že dlžník nie je schopný plniť si svoje 
záväzky, môže dôjsť ešte pred tým, ako je právnická osoba v predlžení a kedy vznikne konkrétnym 
osobám povinnosť v jej mene podať tzv. dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu podľa § 11 ods. 2 
ZKR, pričom nesplnenie tejto povinnosti je významne postihované v rovine súkromného práva 
(vznik tzv. zákonnej zmluvnej pokuty - § 11 ods. 2 ZKR, zodpovednosť za škodu spôsobenú ne-
podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu - § 11a ZKR), ale aj trestného práva (trestný čin marenie 
konkurzného alebo vyrovnacieho konania § 242 TZ). Predlženie nepochybne vymedzuje stav, kedy 
dlžník už nie je schopný v plnom rozsahu uspokojiť svojich veriteľov, no obsahuje aj určitý sub-
jektívny prvok, ktorý je potrebné pre vyvodzovanie zodpovednosti v každom jednotlivom prípade 
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vyhodnotiť „... očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno so ohľadom na 
všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzko-
vaní podniku pokračovať.“ V tomto smere však poukazujeme na významnú odlišnosť medzi defi-
níciou predlženia a vymedzením skutkovej podstaty trestného činu zvýhodňovania veriteľa, ktorá 
spočíva v rozlišovaní medzi splatnými záväzkami s ktorými pracuje skutková podstata uvedeného 
trestného činu a definíciou predlženia, ktorá používa termín záväzky. Do tejto množiny potom spa-
dajú tak záväzky splatné, ako aj nesplatné, čo by bez uvedeného subjektívneho prvku bolo pre práv-
nické osoby nespravodlivé a nezmysluplné, keďže by predĺženou mohla byť aj taká právnická osoba, 
ktorá by bola spôsobilou na plnenie si svojich záväzkov v termíne ich splatnosti.

Vzhľadom na uvedené sa trestného činu zvýhodnenia veriteľa podľa § 240 TZ teda páchateľ 
dopustí, ak zvýhodní jedného veriteľa, a tým čo aj len čiastočne zmarí uspokojenie iného verite-
ľa, teda ak čin spácha v čase, keď výška hodnoty súhrnu jeho splatných záväzkov prevýši výšku 
hodnoty súhrnu jeho majetku. 

V prípade týchto konkrétnych subjektov pochopiteľne môže ísť aj o trestné činy právnických 
osôb dlžníkov a zároveň o trestné činy fyzických osôb konajúcich za právnické osoby dlžníkov 
v súlade s § 128 ods. 8 TZ: „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.“ 

Naproti tomu, pri trestnom čine poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 2 TZ je subjekt 
všeobecný s jednou podstatnou výnimkou, a to samotným dlžníkom, ktorý je trestný podľa 
predchádzajúceho odseku. 

Spolupáchateľstvo pri trestnom čine zvýhodňovania veriteľa prichádza do úvahy iba v prí-
pade spoludlžníkov alebo osôb, ktoré spoločne konajú za tú istú právnickú osobu. Trestnému činu 
zvýhodňovanie veriteľa podľa § 240 ods. 1 TZ tak chýba skutková podstata podobná trestnému 
činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 2 TZ, ktorá by postihovala činnosť inej osoby než je 
dlžník, napríklad osoby poverenej konať za dlžníka, a to z toho dôvodu, ak takýmto dlžníkom bude 
fyzická osoba a osoba poverená konať vykoná konkrétne zvýhodnenie bez vedomia, resp. aspoň 
uzrozumenia dlžníka. V takom prípade nepôjde vôbec o trestný čin, pretože oprávnená osoba by 
bola nanajvýš v pozícií účastníka (v zmysle § 128 ods. 8 TZ), ale ten nie je trestný z dôvodu akceso-
rity účastníctva od páchateľstva, keďže v tomto prípade nemáme páchateľa trestného činu. 

Z uvedeného dôvodu navrhujem de lege ferenda do znenia § 240 TZ doplniť do druhého 
odseku základnú skutkovú podstatu v znení: „Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto spácha 
trestný čin uvedený v odseku 1 ako osoba poverená dlžníkom právne nakladať s majetkom dlžníka 
alebo jeho časťou.“ 

1.2 Následok trestného činu poškodzovania veriteľa a zvýhodňovania 
veriteľa „čo i len čiastočné uspokojenie veriteľa“

Aj keď klasická štruktúra výkladu objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu je 
stanovená v postupnosti najskôr konanie až potom následok s príčinnou súvislosťou, dovolíme 
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si v tomto prípade výklad znakov objektívnej stránky skutkovej podstaty trestných činov po-
škodzovanie veriteľa a zvýhodňovanie veriteľa obrátiť, a to v tom zmysle, že najskôr sa budeme 
venovať následku tohto trestného činu a až následne konaniu, resp. jeho jednotlivým spôso-
bom, a to z toho dôvodu, že podstata následku zásadne determinuje aj spôsoby konania, ktoré 
sa v jej svetle javia úplne inak, než keby sme ich vykladali izolovane, bez nutnosti ich smerova-
nia k špecifickému následku. 

Veritelia radi podávajú trestné oznámenia pre trestný čin poškodzovanie veriteľa alebo 
trestný čin zvýhodňovanie veriteľa akonáhle majú podozrenie, že sa udialo nejaké zvýhodnenie 
veriteľa alebo prišlo k úbytku na majetku veriteľa. Toto samo osebe absolútne nestačí na vyvo-
denie trestnosti. 

Pre oba tieto trestné činy, ako sme už uviedli skôr, je kľúčové naplnenie obligatórneho zna-
ku objektívnej stránky trestného činu následku, konkrétne následku v podobe čo aj čiastočného 
zmarenia uspokojenia veriteľa, „t. j. stavu, pri ktorom veriteľ neobdržal od dlžníka plnenie, kto-
rého by sa mu bolo dostalo, nebyť konania páchateľa“2, resp. neobdržal toto plnenie od dlžníka 
v plnej výške. Pre schopnosť dlžníka plniť je podstatná najmä výška jeho majetku. 

S pojmom „majetok“ operuje slovenský právny poriadok už v základnom právnom pred-
pise - Ústave SR. Článok 20 ods. 1 Ústavy SR, okrem iného, ustanovuje: „Každý má právo 
vlastniť majetok.“ Trestný zákon používa pojem „majetok“ okrem definície škody napríklad 
aj v názve IV. hlavy osobitnej časti „Trestné činy proti majetku“, čím vyjadruje, že primár-
nym objektom trestných činov uvedených v tejto hlave sú majetkové vzťahy. Právny poriadok 
Slovenskej republiky však neobsahuje legálnu definíciu tohto pojmu. Azda najbližším legál-
ne definovaným pojmom, ktorý je ale užší než sám majetok, je pojem „obchodný majetok“ 
podľa § 6 ods. 1 OBZ: „Obchodným majetkom na účely tohto zákona rozumieme súhrn majet-
kových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných majetkových hodnôt), 
ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie“. Podobný význam má aj 
ekonomický pojem „majetok podniku“. „Majetok podniku zahŕňa všetky jeho aktíva (t. j. stále 
a obežné aktíva).“3 Pod pojem „majetok“ teda spadajú nielen veci, ale tiež všetky majetkové 
hodnoty vrátane pohľadávok, pri ktorých má oprávnená osoba prinajmenšom „legitímnu ná-
dej“ na ich zhodnotenie (k tomu porovnaj nález Ústavného súdu SR z 29. marca 2006, sp. zn. 
III. ÚS 328/2005), t. j. nádej s istou mierou právnej pravdepodobnosti, nevyžaduje sa však 
istota, že jej za dodržania práva tieto pohľadávky v budúcnosti prinesú priamy prospech či 
už vo forme vecí vrátane peňazí, alebo služieb. Majetkom tak je aj zaplatený súdny poplatok 
predstavujúci finančné prostriedky, ohľadom ktorých má účastník súdneho konania legitímnu 
nádej na ich navrátenie za splnenia zákonných podmienok (napr. v rámci náhrady trov kona-
nia pri priaznivom rozhodnutí v merite veci alebo pri vrátení súdneho poplatku v zákonom 
predvídaných prípadoch), a preto ich možno podriadiť pod pojem majetok (k tomu porovnaj 
nález Ústavného súdu SR z 29. marca 2006, sp. zn. III. ÚS 328/2005). Majetok je teda tvorený: 
a) vecami, resp. presnejšie právami na veci – vecami sú hnuteľné veci (vrátane peňazí), ne-

hnuteľné veci, byty, nebytové priestory, zvieratá (ak z jednotlivých ustanovení Trestné-
ho zákona nevyplýva niečo iné), ovládateľné prírodné sily alebo energie, cenné papiere, 
nehmotné informácie či dáta výpočtovej techniky, či obrazové záznamy na technickom 

2 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 705.
3 VLACHYNSKÝ, K. a kol. Podnikové financie. Bratislava : Iura Edition, 2006, s. 21.
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nosiči – k pojmu „vec“ bližšie pozri § 130 ods. 1 a 2 TZ. Práva na veci sú tak typické vecné 
práva v zmysle druhej časti OZ (vlastnícke právo v zmysle § 123 až 135c OZ vrátane spo-
luvlastníctva v zmysle § 136 až 151 OZ, práva na cudzie veci podľa § 151a až 151v OZ, kam 
patrí záložné právo, vecné bremená, zádržné právo), ako aj práva na veci vznikajúce zo 
záväzkov. „Pre vecné práva je určujúca a dominujúca otázka vzťahu subjektu k veciam ako 
predmetom občianskoprávnych vzťahov. Prostredníctvom týchto práv sa oprávneným subjek-
tom zabezpečuje bezprostredná právna možnosť ovládať veci bez toho, aby sa na to vyžado-
valo sprostredkovanie nejakým iným subjektom, ako je to pri záväzkových vzťahoch.“4 Práva 
na veci na základe záväzkových vzťahov najčastejšie vznikajú na základe zmlúv ako dvoj- 
a viacstranných právnych úkonov (napr. zmluva o pôžičke podľa § 657 a nasl. OZ, nájomná 
zmluva podľa § 663 a nasl. OZ). Totiž majetkové práva na veci, a teda majetok nepredsta-
vujú len veci, ktoré má oprávnená osoba vo vlastníctve, ale aj iné práva na tieto veci, ktoré, 
keď sú poškodené, oprávneným osobám vzniká tiež škoda, aj keď tu, samozrejme, treba 
osobitne prihliadnuť pri stanovovaní škody na ujmu vlastníka veci, ktorá na rozdiel od inej 
oprávnenej osoby zahŕňa aj reálnu hodnotu veci a osobitne treba prihliadnuť na konkrétnu 
ujmu, ktorá vznikla inak oprávnenej osobe (napr. páchateľ ukradne kombajn v čase žatvy, 
za hodnotu kombajnu zodpovedá majiteľovi kombajnu, ale za hodnotu úrody, ktorú zničila 
veterná smršť, pretože v dôsledku krádeže kombajnu sa o dva dni musela odložiť žatva, 
zodpovedá páchateľ nájomcovi kombajnu);

b) právami na služby – ktoré predstavujú záväzkovoprávne oprávnenia na to, aby osobe bola 
poskytnutá nejaká služba (napr. zaplatenie prepravy tovaru, teda právo na prepravu tovaru, 
alebo zaplatenie vystúpenia hudobnej skupiny, teda právo na vystúpenie hudobnej skupiny 
a pod.);

c) majetkové účasti v právnických osobách, predstavujú mieru účasti osoby (vlastníka po-
dielu) na právnickej osobe, a to v rôznych podobách. Typickým príkladom je podiel, resp. 
obchodný podiel. V obchodným spoločnostiach podľa I. hlavy druhej časti Obchodného 
zákonníka je podiel definovaný v § 61 ods. 1: „Podiel je miera účasti spoločníka na čistom 
obchodnom imaní spoločnosti“, alebo členský podiel v družstve je definovaný v § 223 ods. 2 
OBZ: „Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve...“), rovnako významným 
je pojem „obchodný podiel v  spoločnosti s  ručením obmedzeným“, ktorý je definovaný 
v § 114 ods. 1 OBZ: „Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zod-
povedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k zá-
kladnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak“. Obchodný podiel teda 
na rozdiel od podielu v sebe inkorporuje aj práva a povinnosti, ktoré z neho pre vlastníka 
vyplývajú. 
V rámci majetkovej účasti na spoločnosti je možné taktiež spomenúť rôzne druhy zmlúv, 

z ktorých vyplývajú pre ich účastníkov určité práva (napr. právo na podiel na zisku a pod.). Ty-
pickým príkladom takejto zmluvy je zmluva o tichom spoločenstve, ktorá je upravená v § 673 
a nasl. OBZ; 
d) inými pohľadávkami zo záväzkovoprávnych vzťahov – pohľadávky sú práva na plnenie či 

už majetkovej (napr. oprávnenej osobe zo zmluvy o pôžičke dlžník dlhuje 3 000 eur, alebo 

4 LAZAR, J. a kol. Základy občianskeho hmotného práva. 2. zväzok. Bratislava : Iura Edition, 2000, s. 145.
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zaplatený tovar, ktorý ešte nebol dodaný), alebo nemajetkovej povahy (napr. baletné vystú-
penie), dajú sa však vždy vyjadriť v peniazoch. Podľa § 488 OZ „Záväzkovým vzťahom je 
právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) od dlžníka a dlžní-
kovi vzniká povinnosť splniť záväzok.“. Ustanovenie § 489 OZ stanovuje: „Záväzky vznikajú 
z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia 
alebo z iných skutočností uvedených v zákone.“ (napr. zo zodpovednosti za vady, zo zodpo-
vednosti za omeškanie); 

e) ďalšie finančné prostriedky, na ktoré má osoba legitímnu nádej, že ich získa v súlade s prá-
vom (napr. zaplatený súdny poplatok, ohľadom ktorého má účastník súdneho konania le-
gitímnu nádej na ich navrátenie za splnenia zákonných podmienok, trebárs, že súdny spor 
vyhrá). 
Uvedené znamená, že trestného činu poškodzovania veriteľa alebo trestného činu zvý-

hodňovania veriteľa sa páchateľ dopustí iba v takom prípade, ak príde jeho úkonmi popísa-
nými v § 239 alebo § 240 TZ k situácií, že veriteľ nebude v plnej výške svojej pohľadávky 
uspokojený, pretože na základe týchto úkonov sa dlžníkov majetok spolu s prípadnými ďalšími 
zdrojmi, z ktorých môže splácať svoje dlhy (napr. ďalšia pôžička) znížil pod hranicu potrebnú 
na celkové uspokojenie veriteľa (nemôže ísť teda o takýto trestný čin, ak sa napríklad dlžník 
zbavil celej hotovosti, ale z jeho hnuteľných a nehnuteľných vecí môže byť veriteľ v plnej výške 
uspokojený, alebo môže byť uspokojený zo schváleného finančného úveru). 

Ak však ide o situáciu, že veriteľ by mal byť uspokojený z pohľadávok dlžníka, ktoré má 
ten k inej osobe (napr. dlžník dlhuje 30 000 eur, ale takú istú sumu mu dlhuje niekto iný), na 
tieto sa dlžník z hľadiska absencie znaku „čo i len čiastočného zmarenia uspokojenia dlžníka“ 
môže spoliehať iba v prípade, že tieto dlžníkove pohľadávky samy osebe nie sú nevymožiteľné, 
resp. ťažko vymožiteľné (napr. nie sú vo vzťahu ku obchodnej spoločnosti u ktorej je možné 
rozumne predpokladať, že svoje záväzky nesplní v plnom rozsahu). 

V praxi sme sa viackrát stretli s prípadom, že obvinenie za trestný čin zvýhodňovania 
veriteľa bolo vznesené na základe toho, že dlžník platil dane, odvody, plnenie z pracovno-
právnych nárokov či bazálne komodity potrebné na chod jeho prevádzky (energie, materiál 
na výrobu). V takýchto prípadoch však nemôže ísť o trestný zvýhodňovanie veriteľa. V prí-
pade platenia daní, odvodov a plnení z pracovnoprávnych nárokov vychádzame zo systema-
tického výkladu Trestného zákona, pretože neplnenie týchto povinností môže zakladať trestnú 
zodpovednosť za iné trestné činy (uvedené podporuje napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR 
R 30/2001). V prípade bazálnych komodít potrebných na chod jeho prevádzky tak zasa pá-
chateľ nerobil v úmysle zvýhodniť niektorého veriteľa, ale v úmysle zabezpečiť chod svojho 
podniku a kreovať finančné prostriedky, z ktorých by aj mohli byť uspokojované jeho ďalšie 
dlhy (uvedené podporuje napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR publikované pod číslom TR 
NS 22/2006- T 861). 

„Zvýhodňujúcimi právnymi úkonmi sú najmä úkony, ktorými dlžník: 
a) splnil dlh skôr, než sa stal splatným, 
b) dohodol zmenu alebo nahradenie záväzku vo svoj neprospech, 
c) prepáčil svojmu dlžníkovi splnenie dlhu alebo inak dohodol alebo umožnil zánik či nesplnenie 

práva, 
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d) poskytol svoj majetok na zaistenie už existujúceho záväzku, ibaže ide o vznik zaistenia v dô-
sledku zmien vnútorného obsahu založenej veci hromadnej.“5 
Ani v týchto prípadoch však nemusí byť situácia úplne jednoznačná, a to vtedy, ak dlžník 

sám má ťažko vymožiteľnú pohľadávku a aby z nej získal aspoň časť, dohodne sa len na jej čias-
točnom splnení (napr. druhý dlžník oficiálne nevlastní dostatok majetku, vie si však zariadiť 
určitý disponibilný majetok a je ochotný zabezpečiť čiastočné plnenie za odpustenie zvyšku 
dlhu). Ani v takomto prípade nejde o zvýhodňovanie veriteľa či poškodzovanie veriteľa, pretože 
inak by sa pôvodný dlžník nedostal ani k časti svojej pohľadávky. 

Problematickosť vymoženia tejto pohľadávky však môže byť problematické dokázať. 
„Zvýhodňujúcimi právnymi úkonmi nie sú: 

a) zriadenie zaistenia záväzku dlžníka, ak získal zaň dlžník súčasne primeranú protihodnotu, 
b) právny úkon učinený za podmienok obvyklých v obchodnom styku, na základe ktorého dlžník 

získal primerané protiplnenie alebo iný primeraný majetkový prospech, a to za predpokladu, 
že nešlo o úkon učinený v prospech osoby dlžníkovi blízkej alebo osoby, ktorá tvorí s dlžníkom 
koncern...“ 6, 

c) právne úkony podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. 

1.3 Spôsoby konania pri trestnom čine poškodzovania veriteľa

Konanie ako súčasť objektívnej stránky trestného činu predstavuje prvú fázu trestného 
skutku vnímateľnú v objektívnej realite. Pri trestnom čine poškodzovanie veriteľa je konanie 
pomerne presne definované a trestnoprávne relevantnými sa tak stávajú iba jednotlivé špeci-
fické spôsoby konania. 

Ustanovenie § 239 ods. 1 TZ, ktorého sa môže dopustiť iba veriteľ vo vzťahu ku svoj-
mu dlžníkovi, obsahuje pod písmenami a) až d) štyri alternatívne alinei spôsobov konania 
tohto trestného činu, pričom každá z nich je rozdelená ešte na ďalšie alternatívne spôsoby 
spáchania trestného činu.

Prvá alinea spôsobov spáchania trestného činu sa sústreďuje na likvidačné alebo utajujúce 
nakladanie s čo aj len časťou svojho majetku dlžníkom. Pritom pojmy ako „zničenie majetku“ 
či „poškodenie majetku“ treba chápať v troch vzájomne prepojených rovinách, a to v hmotnej, 
resp. fyzickej, v rovine právnej (napr. majetok nie je použiteľný na daný účel, pretože napríklad 
už nespĺňa bezpečnostné normy) a ekonomickej. 

Najjednoduchším spôsobom je zničenie majetku alebo jeho časti. „Zničenie majetku zna-
mená zlikvidovanie jeho vlastnej hmotnej podstaty tak, že prestane mať hodnotu a nie je naďalej 
schopný plniť svoj účel.“7 Nemusí však ísť celkom len o zlikvidovanie hmotnej podstaty, ale stačí 
zlikvidovanie majetkovej podstaty, aj keď nespočíva v hmotnom svete (napr. vymazanie autor-
ského diela z jediného počítača, na ktorom je, a to takým spôsobom, že sa nedá znovu prina-
vrátiť). Tento spôsob konania môže byť okrem aktívneho konania (napr. páchateľ podpáli dom 

5 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník. II. § 140 až 421 Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2230. 
6 Tamže. 
7 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2213.
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alebo vysype úrodu hrušiek do jazera) realizovaný aj opomenutím konania (napr. začne horieť 
dom, páchateľ vie o tom, ale nezavolá hasičov, alebo nechá zhniť úrodu hrušiek). Pritom zniče-
nie majetku neznamená, že by sa jeho zničené trosky nemohli ešte ekonomicky využiť, akurát 
sa nemôžu využiť pôvodným spôsobom (napr. predaj trosiek zhoreného automobilu do šrotu, 
alebo predaj zhnitej úrody hrušiek do pálenice). Zničenie majetku nie je v praxi až takým čas-
tým 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 ich plniť len po úprave alebo oprave (zníženie úžitkovej hodnoty), alebo klesne 
jej predajnosť na trhu (zníženie zmennej hodnoty).“8 Túto definíciu môžeme podrobiť oprávne-
nej 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. na novom automobile páchateľ po obvode zoškrabe lak 
kľúčom, funkčnosť sa nezmení, ale hodnota klesne). Na rozdiel od zničenia majetku, jeho po-
škodenie 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 neupotrebi-
teľnou“ 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 ovlá-
danie 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 
v skôr uvedenom prípade).

Zatajenie majetku alebo jeho časti spočíva buď v jeho aktívnom uschovaní (napr. zako-
pem poklad v lese), alebo v jeho pasívnom nepriznaní, (napr. páchateľ vie, že pred rokmi zako-
pal na záhrade zlaté tehličky, ale bude o tom mlčať, alebo neprizná nehnuteľnosť v zahraničí), 
pričom nejde o ľahko bežným spôsobom dohľadateľný majetok (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 ekono-
micky rovnocenná, nemôže prísť k zníženiu majetku a teda ani k čiastočnému zmareniu uspo-
kojenia 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 k znehodnote-
niu majetku, trebárs kúpou rizikových dlhopisov), je súčasťou trestného činu poškodzovania 
veriteľa.

8 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2213.
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Pojem „iné odstránenie čo aj len časti majetku“ plní v tomto prípade funkciu všeobecné-
ho 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 nazahŕňali. 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 dlž-
ník 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 potenciálne 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 pod-
zemného 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 neexistujú-
ceho 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 neexis-
tujúceho 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 legálne zbaví iného 
svojho majetku. 

Naproti tomu, pri uznaní neexistujúceho práva alebo záväzku ide o kváziprávny úkon, kto-
rým sa uznáva existencia práva alebo záväzku, ktorá mala vzniknúť už v minulosti, ale nie je 
tomu tak. Uznanie neexistujúceho záväzku sa však môže viazať aj iba na časť záväzku, teda časť 
záväzku, ktorý je uznaný, je reálna a časť neexistujúca (napr. časť faktúr je pravá, časť nie, alebo 
časť fakturovaných úkonov je pravá, časť nie, alebo suma fakturovaných úkonov je neodôvod-
nene premrštená a k tejto nadhodnotenej časti sa viaže uznanie neexistujúceho dlhu). Teda po-
merne časté prípady, kedy dlžník fiktívne podniká a vystavuje fiktívne faktúry alebo predkladá 
vyššie sumy na faktúrach (napr. nakúpi tovar nižšej kvality, úrovne, ale zaplatí cez faktúru ako 
za tovar vyššej kvality), spadajú pod uznanie neexistujúceho záväzku. 

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 protihod-
notu 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. 
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môže odkúpiť spoluvlastnícky podiel), nemôže ísť o tento trestný čin, a to ani keby inak prišlo 
k zmareniu uspokojenia dlžníka.

Štvrtá alinea spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci 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 pred-
stieranie 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).

Druhá základná skutková podstata poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 2 TZ po-
stihuje spôsoby konania inej osoby než dlžníka, ktoré však poškodzujú čo aj len čiastočné 
uspokojenie veriteľa iného. Má dve alternatívne alinei. Prvá alternatívne spočíva v zničení, 
poškodení, urobení neupotrebiteľnou, v zatajení, predaji, výmene, darovaní alebo inom odstrá-
není čo i len časti majetku dlžníka. Druhá alternatíva spočíva v uplatnení neexistujúceho práva 
alebo pohľadávky na majetok dlžníka. Pojmy vyjadrené v § 239 ods. 2 TZ sú vysvetlené skôr 
v tejto podkapitole, vo výklade k § 239 ods. 1 TZ.

1.4 Spôsoby konania pri trestnom čine 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 ak 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 nepl-
nenie 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.). K tomu bližšie pozri výklad v podkapitole 1.3. Následok 
trestného činu poškodzovania veriteľa a zvýhodňovania veriteľa „čo i len čiastočné uspoko-
jenie veriteľa“. 

1.5 Subjektívna stránka trestných činov poškodzovanie veriteľa 
a zvýhodňovanie veriteľa

Ako trestný čin poškodzovanie veriteľa, tak trestný čin zvýhodňovanie veriteľa vyžadu-
je v subjektívnej stránke pre svoje naplnenie úmyselné zavinenie, čo predpokladá v spojení 
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s následkom, čo aj len čiastočným zmarením uspokojenia veriteľa, že o tento trestný čin na-
pokon nemusí ísť ani v tom prípade, ak osoba vykonala ďalšie znaky objektívnej stránky pred-
metných trestných činov a na ich základe došlo k tomu, že veriteľ alebo veritelia neboli v plnej 
výške uspokojení, no páchateľ nebol s takou situáciou ani uzrozumený (absentoval aj nepriamy 
úmysel), (napr. veritelia mohli byť v plnej výške uspokojení výťažkom z predaja dlžníkových 
nehnuteľností, ale kým k predaju prišlo, cena nehnuteľností zásadne klesla – tu je aj absencia 
v objektívnej stránke, pretože po úkone dlžníka ešte k zmarenie nedošlo – alebo dlžník mal 
nesprávnu predstavu o hodnote svojich nehnuteľností, ktorá bola nižšia). 

Dokazovanie subjektívnej stránky je samozrejme, a to zvlášť v prípadoch hospodárskych 
a zložitejších majetkových trestných činov komplikované. V prípade trestných činov poško-
dzovania veriteľa a zvýhodňovania veriteľa však aspoň pre nepriamy úmysel stačí dokázať, že 
priemerne uvažujúci páchateľ približne poznal svoje majetkové pomery, uvedomoval si v prí-
pade § 239 TZ simuláciu právnych úkonov (napr. že spätne vyhotovuje darovaciu zmluvu) 
alebo účel faktických krokov (napr. že schová veci a nahlási ich krádež) a v prípade § 240 TZ, že 
zrejme nebude schopný dostatočne plniť ďalšie svoje splatné záväzky.

Pochopiteľne deliaca línia medzi trestným činom spáchaným v nepriamom úmysle a spá-
chaným vo vedomej nedbanlivosti je veľmi tenká. Predmetné trestné činy nemožno spáchať 
z nedbanlivosti a tak je vysoko pravdepodobné, ba dokonca v praxi bežné, že páchatelia týchto 
trestných činov sa budú vyhovárať na to, že pri rozhodovaní o svojom majetku a o svojich zá-
väzkoch len neboli dostatočne právne a ekonomicky opatrní a že z tohto dôvodu sa objektívnej 
stránky predmetného trestného činu dopustili len z nedbanlivosti, a to predsa nie je trestným 
činom. 

Na takúto „hru“ páchateľov nesmú orgány činné v trestnom konaní a súdy pochopiteľne 
pristúpiť, pretože v takom prípade, by neodhalili a nepotrestali žiadny ekonomický trestný čin. 
V predchádzajúcom texte sme uviedli, na dokázanie ktorých skutočností viažucich sa na zavi-
nenie vo vzťahu k predmetným trestným činom si majú dať orgány činné v trestnom konaní 
a súdy záležať a v prípade, že sú tieto skutočnosti preukázané, akékoľvek ďalšie vyviňovanie sa 
páchateľov je úplne irelevantné (s výnimkou zmenšenej príčetnosti).

Cieľ trestného činu nevyžaduje ani skutková podstata poškodzovania veriteľa ani skutková 
podstata zvýhodňovania veriteľa.

2 Poškodzovanie veriteľa a zvýhodňovanie veriteľa: 
horizontálna komparácia slovenského právneho 
poriadku s právnymi poriadkami vybraných štátov

Trestnoprávne riešenia vyhrotených veriteľsko-dlžníckych vzťahov, primárne zneužitie 
postavenia dlžníka, poskytujú aj právne poriadky iných štátov. Realizovali sme horizontálnu 
komparáciu trestných činov poškodzovania veriteľa a zvýhodňovania veriteľa podľa sloven-
ského právneho poriadku s obdobnými trestnými činmi v Nemeckej spolkovej republike, 
v Poľskej republike, v Ruskej federácií a v Českej republike. V Maďarskej republike sa ob-
dobné trestné činy nenachádzajú. 
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2.1 Nemecká spolková republika

V Nemeckej spolkovej republike sa trestným činom poškodzovania veriteľa a zvýhodňo-
vania veriteľa podľa slovenského právneho poriadku najviac podobajú trestné činy Bankrot 
podľa § 283 StGB, zvýhodňovanie veriteľa podľa § 283c StGB a zvýhodňovanie dlžníka 

Trestný čin bankrotu podľa § 283 StGB:
(1) „Trestom odňatia slobody do 5 rokov alebo peňažným trestom sa potrestá kto pri predl-

žení alebo hroziacej alebo vzniknutej platobnej neschopnosti
1. časti svojho majetku, ktoré v čase zahájenia insolvenčného konania patria do jeho pred-

metu, dá bokom alebo zatají alebo zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnú spôsobom, 
ktorý odporuje požiadavkám riadneho hospodárenia,

2. vstúpi do stratových, špekulačných alebo diferenčných obchodov s tovarom alebo cennými pa-
piermi spôsobom, ktorý odporuje požiadavkám riadneho hospodárenia, alebo nehospodárny-
mi výdajmi, hrou alebo stávkou spotrebuje nadpriemerné sumy alebo sa stane dlžným,

3. zaobstará tovar alebo cenné papiere na úver a tieto alebo veci z tovarov vyhotovené spôsobom, 
ktorý odporuje požiadavkám riadneho hospodárenia podstatne pod ich cenu scudzí alebo 
inak dodá,

4. práva iných predstiera alebo uzná neexistujúce (predstierané) práva,
5. účtovné knihy, ktoré vedie na základe zákonnej povinnosti, opomenie (upustí) viesť alebo 

tak vedie alebo tak pozmení, že sa sťaží prehľad o stave svojho majetku,
6. účtovné knihy alebo ostatné podklady, u ktorých má podnikateľ povinnosť uchovávania 

podľa obchodného práva, odstráni pred uplynutím lehôt na uloženie plynúcich pre osoby 
povinné viesť účtovníctvo, zatají, zničí alebo poškodí, a tým sťaží prehľad o stave svojho 
majetku,

7. v rozpore s obchodným právom
a) zostavuje účtovné súvahy tak, že tým sťaží prehľad o stave svojho majetku, alebo
b) opomenie (upustí) zostaviť účtovnú súvahu svojho majetku alebo inventár v predpísanom 

čase, alebo 
8. alebo iným spôsobom, ktorý hrubo odporuje požiadavkám riadneho hospodárenia, svoj stav 

majetku (majetkovú podstatu) zmenší alebo svoje skutočné obchodné vzťahy zatají alebo za-
strie. 
(2) Rovnako bude potrestaný ten, kto prostredníctvom konania podľa ods. 1 privodí svoje 

predlženie alebo platobnú neschopnosť.
(3) Pokus je trestný.
(4) Kto v prípadoch

1. odseku 1 predlženie alebo hroziacu alebo vzniknutú platobnú neschopnosť z nedbanlivosti ne-
spozná alebo

2. odseku 2 predlženie alebo platobnú neschopnosť ľahkovážne spôsobí, potresce sa trestom od-
ňatia slobody do 2 rokov alebo peňažným trestom. 
(5) Kto v prípadoch

1. odseku 1 body 2, 5 alebo 7 koná z nedbanlivosti a predlženie alebo hroziacu alebo vzniknutú 
platobnú neschopnosť nespozná aspoň z nedbanlivosti alebo
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2. odseku 2 v spojení s ods. 1 body 2, 5 alebo 7 koná z nedbanlivosti a predlženie alebo platobnú 
neschopnosť spôsobí aspoň ľahkovážne, potresce sa trestom odňatia slobody do 2 rokov alebo 
peňažným trestom. 
(6) Čin je trestný len vtedy, keď páchateľ svoje platby pozastavil alebo keď bolo na jeho 

majetok začaté insolvenčné konanie alebo návrh na začatie takéhoto konania bol zamietnutý 
z dôvodu nedostatku majetkovej podstaty.“ 9,

Trestný čin zvýhodňovanie veriteľa podľa § 283c StBG:
(1) „Kto s vedomosťou svojej platobnej neschopnosti poskytne veriteľovi zábezpeku alebo 

uspokojenie, ktoré si veriteľ nemôže nárokovať alebo si nemôže nárokovať poskytnutým spôsobom 
alebo v čase poskytnutia, a tým ho úmyselne alebo vedome pred ostatnými veriteľmi zvýhodní, 
potresce sa trestom odňatia slobody do 2 rokov alebo peňažným trestom.

9 „§ 283 StGB – Bankrott
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer bei Überschuldung oder bei dro-
hender oder eingetretener Zahlungsunfähigkeit 
1. Bestandteile seines Vermögens, die im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur Insolvenzmasse 

gehören, beiseite schafft oder verheimlicht oder in einer den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirt-
schaft widersprechenden Weise zerstört, beschädigt oder unbrauchbar macht,

2. in einer den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft widersprechenden Weise Verlust- oder Spe-
kulationsgeschäfte oder Differenzgeschäfte mit Waren oder Wertpapieren eingeht oder durch unwirtschaftli-
che Ausgaben, Spiel oder Wette übermäßige Beträge verbraucht oder schuldig wird,

3. Waren oder Wertpapiere auf Kredit beschafft und sie oder die aus diesen Waren hergestellten Sachen erheblich 
unter ihrem Wert in einer den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft widersprechenden Weise 
veräußert oder sonst abgibt,

4. Rechte anderer vortäuscht oder erdichtete Rechte anerkennt,
5. Handelsbücher, zu deren Führung er gesetzlich verpflichtet ist, zu führen unterläßt oder so führt oder verän-

dert, daß die Übersicht über seinen Vermögensstand erschwert wird,
6. Handelsbücher oder sonstige Unterlagen, zu deren Aufbewahrung ein Kaufmann nach Handelsrecht ver-

pflichtet ist, vor Ablauf der für Buchführungspflichtige bestehenden Aufbewahrungsfristen beiseite schafft, 
verheimlicht, zerstört oder beschädigt und dadurch die Übersicht über seinen Vermögensstand erschwert,

7. entgegen dem Handelsrecht
a) Bilanzen so aufstellt, daß die Übersicht über seinen Vermögensstand erschwert wird, oder
b) es unterläßt, die Bilanz seines Vermögens oder das Inventar in der vorgeschriebenen Zeit aufzustellen, oder

8. in einer anderen, den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Wirtschaft grob widersprechenden Weise 
seinen Vermögensstand verringert oder seine wirklichen geschäftlichen Verhältnisse verheimlicht oder ver-
schleiert.

(2) Ebenso wird bestraft, wer durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen seine Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit herbeiführt.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer in den Fällen
1. des Absatzes 1 die Überschuldung oder die drohende oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit fahrlässig nicht 

kennt oder
2. des Absatzes 2 die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit leichtfertig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis 

zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(5) Wer in den Fällen
1. des Absatzes 1 Nr. 2, 5 oder 7 fahrlässig handelt und die Überschuldung oder die drohende oder eingetretene 

Zahlungsunfähigkeit wenigstens fahrlässig nicht kennt oder
2. des Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 2, 5 oder 7 fahrlässig handelt und die Überschuldung oder 

Zahlungsunfähigkeit wenigstens leichtfertig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(6) Die Tat ist nur dann strafbar, wenn der Täter seine Zahlungen eingestellt hat oder über sein Vermögen das 
Insolvenzverfahren eröffnet oder der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen worden ist.“
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(2) Pokus je trestný.
(3) § 283 ods. 6 platí zodpovedajúco.“ 10, 
Trestný čin zvýhodňovania dlžníka podľa § 283d StGB:
(1) „Trestom odňatia slobody do 5 rokov alebo peňažným trestom sa potresce ten, kto
1. s vedomosťou inému hroziacej platobnej neschopnosti alebo
2. po pozastavení platieb, v insolvenčnom konaní alebo v konaní na vyvolanie rozhodnutia 

o zahájení insolvenčného konania inej osoby súčasti majetku takejto osoby, ktoré v prípade za-
hájenia insolvenčného konania spadajú pod posudzovanú majetkovú podstatu, so súhlasom tejto 
inej osoby alebo v jej prospech dá bokom alebo zatají alebo zničí, poškodí alebo urobí neupotrebi-
teľnými spôsobom, ktorý odporuje požiadavkám riadneho hospodárenia.

(2) Pokus je trestný. 
(3) V obzvlášť závažných prípadoch je trestom trest odňatia slobody od 6 mesiacov do 10 

rokov. Obzvlášť závažným prípadom je spravidla prípad, keď páchateľ 
1. koná zo ziskuchtivosti alebo
2. vedome privedie veľa osôb do nebezpečenstva straty ich majetkových hodnôt zverených inému 

alebo do hospodárskej núdze.
(4) Čin je trestný len vtedy, keď iná osoba pozastavila svoje platby alebo keď bolo na jej 

majetok začaté insolvenčné konanie alebo návrh na začatie takéhoto konania bol zamietnutý 
z dôvodu nedostatku majetkovej podstaty.“ 11, 

Trestný čin bankrotu podľa § 283 StBG zodpovedá v slovenskom právnom poriadku skôr 
trestnému činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 TZ, 
keďže sa však tento nemecký trestný čin uplatňuje aj pri hroziacej platobnej neschopnosti, zna-
mená to, že postihuje aj také konania, ktoré ešte nie sú bankrotom a ktoré podľa slovenského 
právneho poriadku majú za následok čo aj čiastočné zmarenie uspokojenia dlžníka od veriteľa, 

10 „§ 283c StGB Gläubigerbegűnstigung
(1) Wer in Kenntnis seiner Zahlungsunfähigkeit einem Gläubiger eine Sicherheit oder Befriedigung gewährt, die 
dieser nicht oder nicht in der Art oder nicht zu der Zeit zu beanspruchen hat, und ihn dadurch absichtlich oder 
wissentlich vor den übrigen Gläubigern begünstigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) § 283 Abs. 6 gilt entsprechend.“

11 „§ 283d StBG Schuldnerbegűnstigung
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. in Kenntnis der einem anderen drohenden Zahlungsunfähigkeit oder
2. nach Zahlungseinstellung, in einem Insolvenzverfahren oder in einem Verfahren zur Herbeiführung der 

Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens eines anderen Bestandteile des Vermögens eines 
anderen, die im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur Insolvenzmasse gehören, mit dessen Einwil-
ligung oder zu dessen Gunsten beiseite schafft oder verheimlicht oder in einer den Anforderungen einer 
ordnungsgemäßen Wirtschaft widersprechenden Weise zerstört, beschädigt oder unbrauchbar macht.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1. aus Gewinnsucht handelt oder
2. wissentlich viele Personen in die Gefahr des Verlustes ihrer dem anderen anvertrauten Vermögenswerte oder 

in wirtschaftliche Not bringt.
(4) Die Tat ist nur dann strafbar, wenn der andere seine Zahlungen eingestellt hat oder über sein Vermögen das 
Insolvenzverfahren eröffnet oder der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen worden ist.“
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ktorý ešte nie je v konkurze. Spôsoby konania pri tomto trestnom čine síce vyjadrené trocha 
inými slovami, sú vecne prakticky totožné. Akurát nemecký trestný čin bankrotu povyšuje na 
trestnú aj prípravnú fázu vo forme falšovania a úpravy účtovníctva a ďalšej obchodnej eviden-
cie. Keďže takýto trestný čin, zameraný však nielen na objekt veriteľsko-dlžníckych vzťahov, ale 
aj na objekt riadneho výberu daní a odvodov, má aj slovenský Trestný zákon v § 259 a § 260 
skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, nie je § 283 StGB oproti slovenskej 
právnej úprave nijako zvlášť inšpirujúci.

Trestný čin zvýhodňovanie dlžníka podľa § 283d StBG má zasa ekvivalent v § 239 ods. 2 
slovenského TZ, pretože postihuje konanie inej osoby než dlžníka, ktorá chce poškodiť veriteľa 
inej osoby. Slovenská právna úprava je však v tomto prípade kvalitnejšia, pretože nepožaduje na 
rozdiel od nemeckej právnej úpravy súhlas dlžníka k poškodeniu svojho veriteľa inou osobou.

Trestný čin zvýhodňovanie veriteľa podľa § 283c StBG je plnohodnotným ekvivalentom 
zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 slovenského TZ. 

Vyhodnotenie tejto komparácie smeruje k jedinému záveru, nemecká právna úprava ne-
obsahuje ustanovenia, ktoré by de lege ferenda mala pre svoje skvalitnenie prebrať slovenská 
právna úprava.

2.2 Ruská federácia

V  Ruskej federácií je trestným činom poškodzovania veriteľa a  zvýhodňovania veriteľa 
podľa slovenského právneho poriadku najviac podobný trestný čin úmyselné konanie počas 
úpadku podľa čl. 195 ods. 1 a 2 Trestného zákona Ruskej federácie.

Trestný čin úmyselné konanie počas úpadku podľa čl. 195 ods. 1 a  2 Trestného zákona 
Ruskej federácie:

„1. Ukrývanie majetku, vlastníckých práv alebo majetkových povinnosti, informácie o majet-
ku, jeho veľkosti, umiestnení alebo iné informácie o majetku, vlastníckych právach alebo majet-
kových záväzkoch, prevod majetku do vlastníctva iných osôb, odcudzenie alebo zničenie majetku 
dlžníka - právnickej osoby, občana vrátane individuálneho podnikateľa, ako aj zatajovania, niče-
nia, falšovania účtovných a iných účtovných dokladov odrážajúcich ekonomické činnosti právnic-
kej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, ak tieto činy boli spáchané za prítomnosti známky 
úpadku a bola spôsobenú škodu veľkého rozsahu, 

sa potrestá pokutou vo výške stotisíc až päťstotisíc rubľov alebo vo výške mzdy alebo iného 
príjmu odsúdeného za obdobie jedného roka až troch rokov alebo obmedzením slobody na ob-
dobie do dvoch rokov alebo nútenou prácou na obdobie do troch rokov alebo zatknutím na trest 
odňatia slobody až do šiestich mesiacov alebo odňatím slobody až na tri roky s pokutou do výšky 
dvesto tisíc rubľov alebo vo výške mzdy alebo iného príjmu odsúdeného za obdobie až osemnástich 
mesiacov alebo bez neho. 

2. Protizákonné uspokojenie majetkových nárokov jednotlivých veriteľov na náklady majet-
ku dlžníka - právnickej osoby vedeným právnickou osobou alebo jej zakladateľom (účastníkom) 
alebo občanom vrátane fyzickej osoby podnikateľa, vedome na úkor ostatných veriteľov, ak bola 
táto činnosť vykonaná v prítomnosti známok úpadku a spôsobila veľkú škodu, bude potrestaný 
pokutou až do výšky tristo tisíc rubľov alebo vo výške mzdy alebo iného príjmu odsúdeného za 
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obdobie do dvoch rokov alebo za obmedzenie slobody na dobu jedného roka alebo za nútenú prácu 
po dobu jedného roka alebo za zatknutie na dobu až štyroch mesiacov, alebo trest odňatia slobody 
až na jeden rok s pokutou vo výške až osemdesiat tisíc rubľov alebo vo výške mzdy alebo iného 
príjmu odsúdeného na dobu až šiestich mesiacov alebo bez neho.“

Trestný čin úmyselného konania počas úpadku podľa čl. 195 Trestného zákona Ruskej fe-
derácie v zásade zodpovedá v  slovenskom právnom poriadku skôr trestnému činu marenia 
konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 TZ. Keďže sa však tento ruský 
trestný čin uplatňuje aj na činnosti, ktoré sa vykonávajú nielen počas úpadku, ale aj v pod-
mienkach, ktoré vykazujú znaky úpadku, znamená to, že postihuje aj také konania, ktoré podľa 
slovenského právneho poriadku majú za následok čo aj čiastočné zmarenie uspokojenia dlžní-
ka od veriteľa, ktorý ešte nie je v konkurze. Slovenská právna úprava má spôsoby konania pri 
trestnom čine poškodzovanie veriteľa podľa § 239 TZ pochopiteľne vyjadrené inými slovami 
a pomerne obšírnejšie oproti čl. 195 ods. 1 Trestného zákona Ruskej federácie. Ruský trestný 
čin úmyselné konanie počas úpadku podobne ako nemecký trestný čin bankrotu povyšuje na 
trestnú aj prípravnú fázu vo forme falšovania a úpravy účtovníctva a ďalšej obchodnej eviden-
cie. Keďže takýto trestný čin, zameraný však nielen na objekt veriteľsko-dlžníckych vzťahov ale 
aj na objekt riadneho výberu daní a odvodov, má aj slovenský TZ v § 259 a § 260 skresľovanie 
údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, nie je čl. 195 ods. 1 Trestného zákona Ruskej fede-
rácie oproti slovenskej právnej úprave nijako zvlášť inšpirujúci.

Trestný čin úmyselného konania počas úpadku podľa čl. 195 ods. 2 Trestného zákona Rus-
kej federácie je prakticky ekvivalentom zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 slovenského TZ, 
akurát je koncipovaný užšie, zvýhodňujúci veriteľ musí byť právnická osoba, čo považujeme 
za nedostatočnú formuláciu, pretože umožňuje fyzickým osobám beztrestne zvýhodňovať ve-
riteľov na úkor iných veriteľov. V tomto prípade by pre ruský právny poriadok mohla byť skôr 
inšpirácia v slovenskom právnom poriadku 

Vyhodnotenie tejto komparácie smeruje k jedinému záveru, ruská právna úprava neobsahuje 
ustanovenia, ktoré by de lege ferenda mala pre svoje skvalitnenie prebrať slovenská právna úprava.

2.3 Poľská republika

V Poľskej republike sú trestným činom poškodzovania veriteľa a zvýhodňovania veriteľa 
podľa slovenského právneho poriadku najviac podobné trestné činy proti majetku uvedené 
v XXXV kapitole špeciálnej časti, a to podľa čl. 300, čl. 301 a čl. 302 poľského Trestného zákona.

Trestné činy podľa čl. 300 až 302 Poľského Trestného zákona:
„čl. 300
§ 1 Kto v prípade hroziacej mu platobnej neschopnosti alebo konkurzu zmarí alebo zmenšuje 

uspokojenie veriteľa tým, že odstraňuje, zastiera, nakladá, odpúšťa, zničí, skutočne alebo zdanlivo 
zaťažuje alebo poškodzuje súčasti svojho majetku, uloží sa mu trest odňatia slobody až na 3 roky.

§ 2 Kto s cieľom zmariť výkon rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu marí alebo zmen-
šuje uspokojenie svojich veriteľov tým, že odstraňuje, skrýva nakladá, odpúšťa, zničí, skutočne ale-
bo zdanlivo zaťažuje alebo poškodzuje súčasti svojho zabaveného majetku alebo hrozí zbavenie 
alebo odstránenie znakov zabavenia, potrestá sa odňatím slobody od 3 mesiacov do 5 rokov.
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§ 3 Ak čin uvedený v § 1 spôsobil škody viacerým veriteľom páchateľ sa potrestá odňatím 
slobody od ž mesiacov do 8 rokov.

§ 4 V prípade, že poškodeným nie je ministerstvo financií, stíhanie trestného činu v § 1 musí 
žiadať poškodený.

Čl. 301
§ 1 Kto je dlžníkom viacerým veriteľom, marí alebo obmedzuje uspokojenie ich nárokov 

tým, že vytvára na základe zákona nový subjekt a presúva naň časti svojho majetku potrestá sa 
odňatím slobody od 3 mesiacov do 5 rokov.

§ 2 Rovnakému trestu podlieha ten, kto je dlžný viacerým veriteľom a dovádza sa k úpadku 
alebo platobnej neschopnosti.

§ 3 Kto je dlžný niekoľkým veriteľom a bezohľadným spôsobom vedie k svojej platobnej ne-
schopnosti alebo konkurzu, a to najmä tým, že mrhá súčasťami svojho majetku, vytvára záväzky 
alebo uzatvára obchody v rozpore so zásadami hospodárenia podlieha pokute alebo obmedze-
niu slobody alebo strate slobody až na 2 roky.

Čl. 302
§ 1 Kto v prípade hroziacej platobnej neschopnosti alebo konkurzu nie je schopný uspokojiť 

všetkých veriteľov, platí alebo zabezpečuje len časť, ktorá pôsobí na úkor iného potrestá sa pokutou 
alebo obmedzením slobody alebo trestom odňatia slobody až na 2 roky.

§ 2 Kto veriteľovi poskytuje alebo sľubuje poskytnutie majetkového prínosu za podieľanie sa 
na spôsobení škody iných veriteľov v súvislosti s konkurzným konaním alebo za účelom zabrániť 
bankrotu potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky.

§ 3 Rovnakému trestu podlieha veriteľ, ktorý v súvislosti s postupom uvedeným v § 2 príjme 
výhodu na úkor ostatných veriteľov alebo takýto prospech žiada.“

Trestné činy podľa čl. 300 až 302 poľského Trestného zákona, ktoré chránia veriteľa a jeho 
pohľadávku pred konaním svojho dlžníka, sú pomerne podrobné. Vo väčšine svojich skutko-
vých podstát počítajú so situáciou hroziacej platobnej neschopnosti alebo konkurzu, a preto 
im v slovenskom právnom poriadku zodpovedá tak trestný čin marenia konkurzného alebo 
vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 TZ, ako aj trestné činy poškodzovania veriteľa pod-
ľa § 239 TZ a zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 TZ, pretože tieto poľské trestné činy postihujú 
aj také konania, ktoré podľa slovenského právneho poriadku majú za následok čo aj čiastočné 
zmarenie uspokojenia dlžníka od veriteľa, ktorý ešte nie je v konkurze. 

Článok 300 poľského Trestného zákona je ekvivalentom slovenského poškodzovania veri-
teľa podľa § 239 TZ. Zaujímavý je čl. 300 § 2 poľského TZ, pretože obsahuje ako obligatórny 
znak cieľ zmariť výkon rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu. Toto ustanovenie sa 
vzťahuje na také prípady, kedy dlžník poškodzuje veriteľa zbavovaním sa majetku v čase, kedy 
už proti nemu existuje exekučný titul vo forme rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu 
a on sa ho snaží zmariť. Takéto právne riešenie by mohlo byť ako kvalifikačný znak inšpiratívne 
aj pre slovenskú právnu úpravu, na druhej strane, jeho absencia zásadne neovplyvňuje kvalitu 
právnej úpravy, pretože na takéto konania sa vzťahujú všeobecné ustanovenia o poškodzovaní, 
resp. zvýhodňovaní veriteľa.

Článok 301 poľského Trestného zákona predstavuje určité osobitosti oproti všeobecnej 
úprave poškodzovania, resp. zvýhodňovania veriteľa, spočívajúce buď v presúvaní majetku na 
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nový subjekt, alebo v privodzovaní si platobnej neschopnosti až konkurzu. Takéto činy vie však 
dobre postihnúť aj súčasná slovenská právna úprava.

Článok 302 § 1 poľského Trestného zákona je ekvivalentom k trestnému činu zvýhodňova-
nia veriteľa podľa § 240 slovenského TZ, ostatné skutkové podstaty sa viažu skôr ku konkurz-
nému konaniu. 

Vyhodnotenie tejto komparácie smeruje k záveru, že aj keď poľská právna úprava obsahu-
je niektoré inšpiratívne ustanovenia, ktoré by de lege ferenda mohla prebrať slovenská právna 
úprava, pre jej skvalitnenie to nie je nevyhnutné.

2.4 Česká republika

V Českej republike sú rovnako ako v Slovenskej republike stanovené trestné činy poškození 
věřitele podľa § 222 českého TZ a zvýhodnění věritele podľa § 223 českého TZ, ktoré sú už aj z his-
torických dôvodov spoločného vývoja právnej úpravy veľmi podobné slovenskej právnej úprave. 

Poškození věřitele podľa § 222 českého TZ:
„(1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého 

majetku,
b) postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného,
c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme,
d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek,
e) předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než odpovídá skutečnosti,
f) předstírá splnění závazku, nebo
g) předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik,
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na 

dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že
a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní, byť i jen část majetku 

dlužníka, nebo
b)  k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku nebo existující právo 

nebo pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než jaké má,
a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
c) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.“
Zvýhodnění věřitele podľa § 223 českého TZ:
„(1) Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele 

zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potre-
stán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
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(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1 značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) způsobí-li takovým činem jinému úpadek.“
V porovnaní so slovenskou právnou úpravou je textácia oboch trestných činov veľmi po-

dobná. Poškodzovanie veriteľa je formulačne obsiahlejšie v českej právnej úprave, z obsahové-
ho hľadiska však postihuje takmer totožné konania. Pri trestnom čine zvýhodňovanie veriteľa 
slovenská právna úprava poskytuje širšiu ochranu oproti českej právnej úprave, pretože tá sa 
vzťahuje iba na dlžníka, ktorý je v úpadku.

 Česká právna úprava obsahuje aj trestný čin zpúsobení úpadku podľa § 224 českého 
TZ, ktorý spočíva v spôsobení vlastného úpadku čo aj z hrubej nedbanlivosti niektorým z vy-
medzených spôsobov. Aj keď tento trestný čin pôsobí preventívne pozitívne na ekonomické 
vzťahy, zastávame názor, že bez ďalšej ujmy na veriteľoch by vôbec nemala existovať trestnosť 
takéhoto činu, pretože sa tým potiera význam trestného práva ako ultima ratio. Nie je trestné 
ani sebapoškodzovanie na živote a zdraví, prečo by malo byť trestné ekonomické poškodzova-
nie sa.

Vyhodnotenie tejto komparácie smeruje k záveru, že z českej právnej úpravy sa slovenská 
právna úprava de lege ferenda mohla inšpirovať skôr v detailoch, ale nie je to potrebné pre jej 
skvalitnenie.

3 Fenomenológia trestných činov poškodzovanie 
veriteľa a zvýhodňovanie veriteľa

3.1 Úvod

Vychádzajúc z  vedeckých cieľov projektu, problematika ochrany účastníkov ekonomic-
ko-právnych vzťahov je vymedzená aj prostredníctvom sociologicko-právneho a  krimino-
logického výskumu trestného čina poškodzovanie veriteľa podľa § 239 TZ a  trestného čina 
zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 TZ, a to za roky 2016, 2017 a 2018 v zmysle stanovenej 
metodiky výskumu .

Pri spracovaní výstupov pre predmetný sociologicko-právny a kriminologický výskum, ako 
základné štatistické zdroje nám poslúžili údaje vedené Ministerstvom vnútra SR v rámci tzv. 
štatistiky kriminality pre roky 2016, 2017 a 2018 (z hľadiska početnosti opierali o zdroje majúce 
svoj základ v Štatistickej ročenke o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky vedenej Gene-
rálnou prokuratúrou SR (s dôrazom na počet ukončených trestných stíhaní vo veci a na po-
četnosť obžalôb) opätovne s ohľadom na sledované obdobie spomenutých rokov. Kombinácia 
uvedených zdrojov má svoj zmysel najmä z toho hľadiska, že predmetné zdroje využívajú inú 
metodiku spracovania, resp. ponúkajú iné výsledky spracovania dát za určité obdobie. Pred-
metný výskum je s ohľadom na nastavenú metodiku rozšírený rovnako o analýzu právoplat-
ných súdnych rozhodnutí v stanovenom období (s dôrazom na odsudzujúce a oslobodzujúce 
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rozsudky), ktoré sú verejne dostupné ako anonymizované zdroje dát. Tieto ponúkajú bázu pre 
analýzu konkrétnych charakteristík trestnej činnosti spojenej s vybraným trestným činom (naj-
mä s ohľadom na kvalifikáciu skutku v rámci rozsudku, osobu páchateľa, spôsobenú škodu, 
druh a výmeru trestu).

K  analýze zdrojov dát pristupujeme podľa jednotlivých rokov (postupne pre roky 2016, 
2017, 2018), a to pre obe ustanovenia, v rámci ktorých sú predmetné trestné činy upravené.

3.2 Trestný čin poškodzovanie veriteľa 

ROK 2016 
Vychádzajúc zo Štatistiky kriminality vedenej Ministerstvom vnútra SR vyplýva, že v roku 

2016 bol trestný čin poškodzovanie veriteľa podľa § 239 TZ zistený celkovo 98-krát (bez ohľadu 
na kvalifikáciu skutkov), pričom objasnených bolo 18 skutkov (čo predstavuje objasnenosť na 
úrovni 18 %). Zároveň platí, že počet dodatočne objasnených skutkov predstavuje v roku 2016 
počet 23 (tu platí, že nie je možné dohľadať roky, v ktorých boli tieto dodatočne objasnené skut-
ky spáchané a zistené – samozrejme rešpektujúc fakt, že nemusí ísť o zhodné roky). Štatisticky 
predstavovala škoda zistených skutkov sumu 14 762 eur. Predmetný zdroj dát používa aj štatis-
tický údaj „údaje o stíhaných a vyšetrovaných osobách“ pre daný rok, čo predstavuje 42 osôb. 

Štatistické údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR vedené v rámci Štatistického pre-
hľadu trestnej a netrestnej činnosti pre jednotlivé roky ponúkajú nižšie úrovne dát primárne 
v dvoch oblastiach, tak z hľadiska odsúdených osôb, ako aj z hľadiska prehľadu o spôsoboch 
ukončení trestných stíhaní osôb (teda nie vo vzťahu k všeobecným počtom spojeným s ukon-
čením trestného stíhania vo veci a voči osobe). Pre rok 2016 vo vzťahu k § 239 TZ v zmysle 
spomenutých zdrojov dát platí, že súdených bolo pre predmetný trestný čin (bez ohľadu na prí-
padný pomer súbehov trestnej činnosti) celkovo 33 osôb, pričom 28 z nich bolo aj odsúdených 
(z toho 5 žien, čo predstavuje viac ako 18 % prípadov). Z hľadiska ukladania trestov, presnejšie 
druhov trestov, platí, že v 18 prípadoch bol páchateľovi uložený trest odňatia slobody s podmie-
nečným odkladom (zahrňujúc aj prípady, v ktorých bol uložený podmienečný odklad trestu 
odňatia slobody s probačným dohľadom). V jednom prípade bol uložený trest zákazu činnosti, 
v jednom prípade peňažný trest, v jednom prípade trest prepadnutia veci, v dvoch prípadoch 
bolo upustené od potrestania, v 14 prípadoch tzv. iné tresty (bez bližšieho špecifikovania toho, 
čo možno do danej množiny zahrnúť). Z hľadiska druhého štatistického ukazovateľa, teda pre-
hľadu o spôsoboch ukončenia trestného stíhania osôb, platí, že trestné stíhanie bolo voči osobe 
po obvinení ukončené v 64 prípadoch (v 20 prípadoch išlo o ženy), obžalovaných bolo 38 osôb 
(z toho 15 žien). Ďalej platí, že v roku 2016 bola v spojitosti s § 239 TZ v 5 prípadoch uzavretá 
a schválená dohoda o vine a treste, v 4 prípadoch boli osoby spod obžaloby oslobodené. Počet 
útokov v rámci predmetných trestných činov predstavoval hodnotu 66 (vyšší počet ako počet 
samotných ukončených trestných stíhaní je spôsobený napr. aj tým, že sú tu zahrnuté aj jednot-
livé čiastkové útoky pokračovacích trestných činov). Z hľadiska charakteristík páchateľov platí, 
že v 4 prípadoch išlo o osobu vo veku 22 až 30 rokov, v 10 prípadoch o osobu vo veku 31 až 40 
rokov, v 17 prípadoch o osobu vo veku 41 až 50 rokov, v 4 prípadoch o osobu vo veku 51 až 60 
rokov, v 3 prípadoch o osobu staršiu ako 61 rokov (ani v jednom z prípadov nešlo o osobu inej 
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vekovej kategórie – dané štatistické ukazovatele ponúkajú ešte kategóriu 14 až 15 rokov, 16 až 
18 rokov a 19 až 21 rokov, uvedené je zrejme spôsobené aj povahou predmetnej trestnej čin-
nosti). V 9 prípadoch išlo o recidivistov (v zmysle vnímania recidívy trestnoprávnou náukou).

Ešte predtým, ako ponúkneme analýzu právoplatných súdnych rozhodnutí (konkrétne roz-
sudky odsudzujúce a oslobodzujúce), platí, že analýze boli podrobené súdne rozhodnutia, ktoré 
boli verejne dostupné a dohľadateľné v rámci portálu vedenom Ministerstvom spravodlivosti 
SR. V spojitosti s § 239 TZ platí, že celkovo bolo za rok 2016 analyzovaných 17 právoplatných 
rozsudkov, z ktorých celkovo jedno bolo rozhodnutie oslobodzujúce. Z hľadiska kvalifikácie 
skutku v zmysle trestného činu poškodzovanie veriteľa bol podľa § 239 ods. 1 TZ spáchaný 
daný trestný čin celkovo osemkrát, podľa § 239 ods. 2 TZ celkovo jedenkrát, podľa § 239 ods. 
3 TZ celkovo šesťkrát, podľa § 239 ods. 4 TZ bol predmetný trestný čin spáchaný v 1 prípade, 
podľa § 239 ods. 5 TZ v jednom prípade. 

Najnižšia škoda predstavovala hodnotu 2 488,23 eur, najvyššia 2 891 664,24 eur. Vo všet-
kých prípadoch okrem jedného trestné činy boli zaradené do kategórie prečinu. Iba v jednom 
prípade išlo o zločin spáchaný vo forme spolupáchateľstva podľa § 20 k § 239 ods. 2 písm. a), 
ods. 5 písm. a) TZ.

Z hľadiska ukladania trestov (druhu a výmery) bol v analyzovaných rozhodnutiach osem-
krát uložený trest odňatia slobody (ďalej aj „TOS“) s podmienečným odkladom, v jednom prí-
pade aj z povinnosťou podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom progra-
mu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu. Priemerná dĺžka trestu odňatia 
slobody predstavovala približne 8 mesiacov (najvyšší TOS uložený na hranici 3 rokov, najnižší 
na hranici 6 mesiacov), skúšobná doba predstavovala v priemere 2 roky (najvyššia dĺžka skú-
šobnej doby na hranici 4 rokov, najnižšia na hranici 12 mesiacov). V celkovo 3 prípadoch boli 
páchateľovi súdom uložená povinnosť náhrady škody. Dohoda o vine a treste bola v rámci ana-
lyzovaných súdnych rozhodnutí uzavretá a schválená v celkovo jednom prípade.

Ak ide o rozsudky oslobodzujúce, celkovo išlo o jeden prípad, bolo súdom konštatované, že 
predmetný skutok nie je trestným činom.

ROK 2017
Vychádzajúc zo Štatistiky kriminality vedenej Ministerstvom vnútra SR vyplýva, že v roku 

2017 bol trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239 TZ zistený celkovo 79-krát (bez ohľadu 
na kvalifikáciu skutkov), pričom objasnených bolo 13 skutkov (čo predstavuje objasnenosť na 
úrovni 16 %). Zároveň platí, že počet dodatočne objasnených skutkov predstavuje v roku 2017 
počet 13 (tu platí, že nie je možné dohľadať roky, v ktorých boli tieto dodatočne objasnené skut-
ky spáchané a zistené – samozrejme rešpektujúc fakt, že nemusí ísť o zhodné roky). Štatisticky 
predstavovala škoda zistených skutkov sumu 6 321 eur. Predmetný zdroj dát používa aj štatis-
tický údaj „údaje o stíhaných a vyšetrovaných osobách“ pre daný rok, čo predstavuje 29 osôb. 

Štatistické údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR vedené v rámci Štatistického pre-
hľadu trestnej a netrestnej činnosti pre jednotlivé roky ponúkajú nižšie úrovne dát primárne 
v dvoch oblastiach, tak z hľadiska odsúdených osôb, ako aj z hľadiska prehľadu o spôsoboch 
ukončení trestných stíhaní osôb (teda nie vo vzťahu k všeobecným počtom spojeným s ukon-
čením trestného stíhania vo veci a voči osobe). Pre rok 2017 vo vzťahu k § 239 TZ v zmysle 
spomenutých zdrojov dát platí, že súdených bolo pre predmetný trestný čin (bez ohľadu na 
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prípadný pomer súbehov trestnej činnosti) celkovo 25 osôb, pričom 21 z nich bolo aj odsú-
dených (z toho 7 žien čo predstavuje 33 % prípadov). Z hľadiska ukladania trestov, presnejšie 
druhov trestov, platí, že v 9 prípadoch bol páchateľovi uložený trest odňatia slobody s podmie-
nečným odkladom (zahrňujúc aj prípady, v ktorých bol uložený podmienečný odklad trestu 
odňatia slobody s probačným dohľadom), v jednom prípade bol uložený trest odňatia slobody 
nepodmienečne. V 3 prípadoch bol uložený peňažný trest. Z hľadiska druhého štatistického 
ukazovateľa, teda prehľadu o spôsoboch ukončenia trestného stíhania osôb, platí, že trestné 
stíhanie bolo voči osobe po obvinení ukončené v 64 prípadoch (v 15 prípadoch išlo o ženy), 
obžalovaných bolo 33 osôb (z toho 9 žien). Ďalej platí, že v roku 2017 bola v spojitosti s § 239 
TZ v 4 prípadoch uzavretá a schválená dohoda o vine a treste, v jednom prípade bol schválený 
zmier (a teda následne zastavené trestné stíhanie), 1 prípad skončil inak (bez bližšej špecifi-
kácie toho, čo do danej množiny spadá). Počet útokov v rámci predmetných trestných činov 
predstavoval hodnotu 66 (vyšší počet ako počet samotných ukončených trestných stíhaní je 
spôsobený napr. aj tým, že sú tu zahrnuté aj jednotlivé čiastkové útoky pokračovacích trest-
ných činov). Z hľadiska charakteristík páchateľov platí, že v jednom prípade išlo o osobu vo 
veku 19 až 21 rokov, v 4 prípadoch išlo o osobu vo veku 22 až 30 rokov, v 9 prípadoch o osobu 
vo veku 31 až 40 rokov, v 3 prípadoch o osobu vo veku 41 až 50 rokov, v 5 prípadoch o osobu 
vo veku 51 až 60 rokov, v 2 prípadoch o osobu staršiu ako 61 rokov (ani v jednom z prípadov 
nešlo o osobu inej vekovej kategórie – dané štatistické ukazovatele ponúkajú ešte kategóriu 14 
až 15 rokov, 16 až 18 rokov a 19 až 21 rokov, uvedené je zrejme spôsobené aj povahou pred-
metnej trestnej činnosti). 

Pre analýzu právoplatných súdnych rozhodnutí (konkrétne rozsudky odsudzujúce a oslo-
bodzujúce), platí, že analýze boli podrobené súdne rozhodnutia, ktoré boli verejne dostup-
né a dohľadateľné v rámci portálu vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. V spojitosti 
s § 239 TZ platí, že celkovo bolo za rok 2017 analyzovaných 22 právoplatných rozsudkov, z kto-
rých celkovo bolo jedno rozhodnutie oslobodzujúce. Z hľadiska kvalifikácie skutku v zmysle 
trestného činu poškodzovania veriteľa bol podľa § 239 ods. 1 TZ spáchaný daný trestný čin cel-
kovo 16-krát, podľa § 239 ods. 2 TZ celkovo jedenkrát, podľa § 239 ods. 3 TZ celkovo šesťkrát, 
podľa § 239 ods. 4 TZ bol predmetný trestný čin spáchaný v 7 prípadoch (v jednom prípade šlo 
o páchaní trestného činu v spolupáchateľstve, jedenkrát v štádiu pokusu), podľa § 239 ods. 5 TZ 
bol predmetný trestný čin spáchaný v štyroch prípadoch.

Z hľadiska ukladania trestov (druhu a výmery) bol v analyzovaných rozhodnutiach 12-krát 
uložený trest odňatia slobody  s podmienečným odkladom, v dvoch prípadoch s probačným 
dohľadom, jedenkrát nepodmienečne s zaradením do ústavu výkonu trestu odňatia slobody 
s minimálnym stupňom stráženia (dĺžka trestu v tomto prípade bola 7 mesiacov). Priemerná 
dĺžka trestu odňatia slobody predstavovala približne 21 mesiacov (najvyšší TOS uložený na 
hranici 3 rokov, najnižší na hranici 7 mesiacov), skúšobná doba predstavovala v priemere 2 
roky a 9 mesiacov (najvyššia dĺžka skúšobnej doby na hranici 5 rokov, najnižšia na hranici 12 
mesiacov). Peňažný trest bol uložený celkovo v 3 prípadoch od 300 eur do 2 000 eur s náhrad-
ným TOS pre prípad úmyselného zmarenia vo výmere od 6 mesiacov do 2 rokov). V jednom 
prípade bol uložený trest zákazu činnosti vykonávať funkciu v riadiacich, kontrolných a do-
zorných orgánov obchodných spoločností v trvaní 5 (päť) rokov. Dohoda o vine a treste bola 
v rámci analyzovaných súdnych rozhodnutí uzavretá a schválená v celkovo 2 prípadoch.
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Ak ide o rozsudky oslobodzujúce, celkovo išlo o jeden prípad, v ktorom bolo súdom kon-
štatované, že nie je preukázané, že sa skutok stal.

Najnižšia škoda predstavovala hodnotu 3 081,18 eur, najvyššia 392 835,25 eur. Vo všetkých 
prípadoch okrem štyroch trestné činy boli zaradené do kategórie prečinu. V 4 prípadoch išlo 
o zločin, v jednom prípade zločin bol spáchaný vo forme spolupáchateľstva podľa § 20 k § 239 
ods. 2 písm. a), ods. 5 písm. a) TZ.

ROK 2018
Vychádzajúc zo Štatistiky kriminality vedenej Ministerstvom vnútra SR vyplýva, že v roku 

2018 bol trestný čin poškodzovanie veriteľa podľa § 239 TZ zistený celkovo 92-krát (bez ohľadu 
na kvalifikáciu skutkov), pričom objasnených bolo 12 skutkov (čo predstavuje objasnenosť na 
úrovni 13 %). Zároveň platí, že počet dodatočne objasnených skutkov predstavuje v roku 2018 
počet 11 (tu platí, že nie je možné dohľadať roky, v ktorých boli tieto dodatočne objasnené skut-
ky spáchané a zistené – samozrejme rešpektujúc fakt, že nemusí ísť o zhodné roky). Štatisticky 
predstavovala škoda zistených skutkov sumu 12 258 eur. Predmetný zdroj dát používa aj štatis-
tický údaj „údaje o stíhaných a vyšetrovaných osobách“ pre daný rok, čo predstavuje 31 osôb. 

Štatistické údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR vedené v rámci Štatistického pre-
hľadu trestnej a netrestnej činnosti pre jednotlivé roky ponúkajú nižšie úrovne dát primárne 
v dvoch oblastiach, tak z hľadiska odsúdených osôb, ako aj z hľadiska prehľadu o spôsoboch 
ukončení trestných stíhaní osôb (teda nie vo vzťahu k všeobecným počtom spojeným s ukon-
čením trestného stíhania vo veci a voči osobe). Pre rok 2018 vo vzťahu k § 239 TZ v zmysle 
spomenutých zdrojov dát platí, že súdených bolo pre predmetný trestný čin (bez ohľadu na prí-
padný pomer súbehov trestnej činnosti) celkovo 22 osôb, pričom 12 z nich bolo aj odsúdených 
(z toho 5 žien, čo predstavuje 42 % prípadov). Z hľadiska ukladania trestov, presnejšie druhov 
trestov, platí, že v 5 prípadoch bol páchateľovi uložený trest odňatia slobody s podmienečným 
odkladom (zahrňujúc aj prípady, v ktorých bol uložený podmienečný odklad trestu odňatia 
slobody s probačným dohľadom), v dvoch prípadoch bol uložený trest odňatia slobody ne-
podmienečne. V jednom prípade bol uložený peňažný trest, v 3 prípadoch bolo upustené od 
potrestania, v 6 prípadoch tzv. iné tresty (bez bližšieho špecifikovania toho, čo možno do danej 
množiny zahrnúť). Z hľadiska druhého štatistického ukazovateľa, teda prehľadu o spôsoboch 
ukončenia trestného stíhania osôb, platí, že trestné stíhanie bolo voči osobe po obvinení ukon-
čené v 25 prípadoch (v 8 prípadoch išlo o ženy), obžalovaných bolo 22 osôb (z toho 6 žien). 
Ďalej platí, že v roku 2018 bola v spojitosti s § 239 TZ v jednom prípade uzavretá a schvále-
ná dohoda o  vine a  treste. Počet útokov v  rámci predmetných trestných činov predstavoval 
hodnotu 25 (rovnaký počet ako počet samotných ukončených trestných stíhaní). Z hľadiska 
charakteristík páchateľov platí, že v dvoch prípadoch išlo o osobu vo veku 22 až 30 rokov, v 11 
prípadoch o osobu vo veku 31 až 40 rokov, v 7 prípadoch o osobu vo veku 41 až 50 rokov, v 2 
prípadoch o osobu vo veku 51 až 60 rokov (ani v jednom z prípadov nešlo o osobu inej vekovej 
kategórie – dané štatistické ukazovatele ponúkajú ešte kategóriu 14 až 15 rokov, 16 až 18 rokov 
a 19 až 21 rokov, uvedené je zrejme spôsobené aj povahou predmetnej trestnej činnosti). V 10 
prípadoch išlo o recidivistov (v zmysle vnímania recidívy trestnoprávnou náukou).

Pre analýzu právoplatných súdnych rozhodnutí (konkrétne rozsudky odsudzujúce a oslo-
bodzujúce), platí, že analýze boli podrobené súdne rozhodnutia, ktoré boli verejne dostupné 
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a dohľadateľné v rámci portálu vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. V spojitosti s § 239 
TZ platí, že celkovo bolo za rok 2018 analyzovaných 9 právoplatných rozsudkov, z ktorých jed-
no rozhodnutie bolo oslobodzujúce, v  jednom prípade bolo upustené od potrestania. Z hľa-
diska kvalifikácie skutku v zmysle trestného činu Poškodzovanie veriteľa bol podľa § 239 ods. 
1 TZ spáchaný daný trestný čin celkovo sedemkrát, podľa § 239 ods. 2 TZ celkovo jedenkrát, 
podľa § 239 ods. 3 TZ celkovo trikrát, podľa § 239 ods. 4 TZ bol predmetný trestný čin spácha-
ný v troch prípadoch.

Z hľadiska ukladania trestov (druhu a výmery) bol v analyzovaných rozhodnutiach trikrát 
uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom, v žiadnom prípade s probačným 
dohľadom. Priemerná dĺžka trestu odňatia slobody predstavovala približne 9 mesiacov (najvyš-
ší TOS uložený na hranici 1 roka, najnižší na hranici 8 mesiacov), skúšobná doba predstavovala 
v priemere 1 rok a 4 mesiace (najvyššia dĺžka skúšobnej doby na hranici 2 rokov, najnižšia na 
hranici 12 mesiacov). V  jednom prípade bol uložený trest odňatia slobody nepodmienečne, 
a to v dĺžke 2 roky 9 mesiacov. V jednom prípade boli páchateľovi súdom uložená povinnosť 
spočívajúca v príkaze zamestnať sa v skúšobnej dobe alebo uchádzať sa preukázateľne o za-
mestnanie. Dohoda o vine a treste nebola v rámci analyzovaných súdnych rozhodnutí uzavretá 
a schválená.

Ak ide o rozsudky oslobodzujúce, celkovo išlo o jeden prípad, súdom bolo konštatované, 
že skutok nie je trestný čin. 

Najnižšia škoda predstavovala hodnotu 9  773,96 eur, najvyššia 65 900 eur. Vo všetkých 
prípadoch trestné činy boli zaradené do kategórie prečinu

3.3 Trestný čin zvýhodňovanie veriteľa

ROK 2016 
Vychádzajúc zo Štatistiky kriminality vedenej Ministerstvom vnútra SR vyplýva, že v roku 

2016 bol trestný čin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 TZ zistený celkovo 43-krát (bez ohľadu 
na kvalifikáciu skutkov), pričom objasnené boli tri skutky (čo predstavuje objasnenosť na úrov-
ni 7 %). Zároveň platí, že počet dodatočne objasnených skutkov predstavuje v roku 2016 počet 
15 (tu platí, že nie je možné dohľadať roky, v ktorých boli tieto dodatočne objasnené skutky 
spáchané a zistené – samozrejme rešpektujúc fakt, že nemusí ísť o zhodné roky). Štatisticky 
predstavovala škoda zistených skutkov sumu 809 eur. Predmetný zdroj dát používa aj štatistický 
údaj „údaje o stíhaných a vyšetrovaných osobách“ pre daný rok, čo predstavuje 20 osôb. 

Štatistické údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR vedené v  rámci Štatistického 
prehľadu trestnej a netrestnej činnosti pre jednotlivé roky ponúkajú nižšie úrovne dát pri-
márne v dvoch oblastiach, tak z hľadiska odsúdených osôb, ako aj z hľadiska prehľadu o spô-
soboch ukončeniach trestných stíhaní osôb (teda nie vo vzťahu k všeobecným počtom spo-
jeným s ukončením trestného stíhania vo veci a voči osobe). Pre rok 2016 vo vzťahu k § 240 
TZ v zmysle spomenutých zdrojov dát platí, že súdených bolo pre predmetný trestný čin (bez 
ohľadu na prípadný pomer súbehov trestnej činnosti) celkovo 22 osôb, pričom 17 z nich bolo 
aj odsúdených (z toho 2 ženy čo predstavuje viac ako 11 % prípadov). Z hľadiska ukladania 
trestov, presnejšie druhov trestov, platí, že v 12 prípadoch bol páchateľovi uložený trest odňatia 
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slobody s podmienečným odkladom (zahrňujúc aj prípady, v ktorých bol uložený podmieneč-
ný odklad trestu odňatia slobody s probačným dohľadom). V jednom prípade bol uložený trest 
zákazu činnosti, v jednom prípade peňažný trest, v 6 prípadoch tzv. iné tresty (bez bližšieho 
špecifikovania toho, čo možno do danej množiny zahrnúť). Z hľadiska druhého štatistického 
ukazovateľa, teda prehľadu o  spôsoboch ukončenia trestného stíhania osôb, platí, že trestné 
stíhanie bolo voči osobe po obvinení ukončené v 18 prípadoch (v 2 prípadoch išlo o ženy), 
obžalovaných bolo 12 osôb (z toho 2 ženy). Ďalej platí, že v roku 2016 bola v spojitosti s § 240 
TZ v troch prípadoch uzavretá a schválená dohoda o vine a treste, v štyroch prípadoch boli 
osoby spod obžaloby oslobodené. Počet útokov v rámci predmetných trestných činov predsta-
voval hodnotu 18 (vyšší počet ako počet samotných ukončených trestných stíhaní je spôsobený 
napr. aj tým, že sú tu zahrnuté aj jednotlivé čiastkové útoky pokračovacích trestných činov). 
Z hľadiska charakteristík páchateľov platí, že v troch prípadoch išlo o osobu vo veku 22 až 30 
rokov, v jednom prípade o osobu vo veku 31 až 40 rokov, v 6 prípadoch o osobu vo veku 41 až 
50 rokov, v dvoch prípadoch o osobu vo veku 51 až 60 rokov, (ani v jednom z prípadov nešlo 
o osobu inej vekovej kategórie – dané štatistické ukazovatele ponúkajú ešte kategóriu 14 až 15 
rokov, 16 až 18 rokov, 19 až 21 rokov a nad 60 rokov, uvedené je zrejme spôsobené aj povahou 
predmetnej trestnej činnosti). 

Ešte predtým, ako ponúkneme analýzu právoplatných súdnych rozhodnutí (konkrétne roz-
sudky odsudzujúce a oslobodzujúce), platí, že analýze boli podrobené súdne rozhodnutia, ktoré 
boli verejne dostupné a dohľadateľné v rámci portálu vedenom Ministerstvom spravodlivosti 
SR. V spojitosti s § 240 TZ platí, že celkovo bolo za rok 2016 analyzovaných 11 právoplatných 
rozsudkov, z ktorých ani jedno nebolo rozhodnutie oslobodzujúce. Z hľadiska kvalifikácie skut-
ku v zmysle trestného činu Zvýhodňovanie veriteľa boli všetky trestné činy kvalifikované podľa 
dvoch odsekov predmetného ustanovenia.

Najnižšia škoda predstavovala hodnotu 562,33 eur, najvyššia 109 600,03 eur. Vo všetkých 
prípadoch trestné činy boli zaradené do kategórie prečinu. 

Z hľadiska ukladania trestov (druhu a výmery) bol v analyzovaných rozhodnutiach sedem-
krát uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom. Priemerná dĺžka trestu odňatia 
slobody predstavovala približne 9 mesiacov (najvyšší TOS uložený na hranici 18 mesiacov, naj-
nižší na hranici 5 mesiacov), skúšobná doba predstavovala v priemere 22 mesiacov (najvyššia 
dĺžka skúšobnej doby na hranici 3 rokov, najnižšia na hranici 12 mesiacov). V celkovo 3 prí-
padoch bol uložený peňažný trest (od 200 do 1 000 eur). V celkovo dvoch prípadoch bola pá-
chateľovi súdom uložená povinnosť náhrady škody. V jednom prípade bol uložený trest zákazu 
výkonu akékoľvek podnikateľskej činnosti v trvaní 24 mesiacov. Dohoda o vine a treste bola 
v rámci analyzovaných súdnych rozhodnutí uzavretá a schválená v celkovo jednom prípade.

ROK 2017
Vychádzajúc zo Štatistiky kriminality vedenej Ministerstvom vnútra SR vyplýva, že v roku 

2017 bol trestný čin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 TZ zistený celkovo 33-krát (bez ohľa-
du na kvalifikáciu skutkov), pričom objasnený bol jeden skutok (čo predstavuje objasnenosť 
na úrovni 3 %). Zároveň platí, že počet dodatočne objasnených skutkov predstavuje v  roku 
2017 počet 9 (tu platí, že nie je možné dohľadať roky, v ktorých boli tieto dodatočne objasnené 
skutky spáchané a zistené – samozrejme rešpektujúc fakt, že nemusí ísť o zhodné roky). Štatis-
ticky predstavovala škoda zistených skutkov sumu 1 289 eur. Predmetný zdroj dát používa aj 
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štatistický údaj „údaje o stíhaných a vyšetrovaných osobách“ pre daný rok, čo predstavuje 12 
osôb. 

Štatistické údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR vedené v  rámci Štatistického 
prehľadu trestnej a netrestnej činnosti pre jednotlivé roky ponúkajú nižšie úrovne dát pri-
márne v dvoch oblastiach, tak z hľadiska odsúdených osôb, ako aj z hľadiska prehľadu o spô-
soboch ukončeniach trestných stíhaní osôb (teda nie vo vzťahu k všeobecným počtom spo-
jeným s ukončením trestného stíhania vo veci a voči osobe). Pre rok 2017 vo vzťahu k § 240 
TZ v zmysle spomenutých zdrojov dát platí, že súdených bolo pre predmetný trestný čin (bez 
ohľadu na prípadný pomer súbehov trestnej činnosti) celkovo 17 osôb, pričom 15 z nich bolo 
aj odsúdených (z toho 3 ženy čo predstavuje 20 % prípadov). Z  hľadiska ukladania trestov, 
presnejšie druhov trestov, platí, že v 9 prípadoch bol páchateľovi uložený trest odňatia slobody 
s podmienečným odkladom (zahrňujúc aj prípady, v ktorých bol uložený podmienečný odklad 
trestu odňatia slobody s probačným dohľadom). V 3 prípadoch bol uložený peňažný trest. 

Z hľadiska druhého štatistického ukazovateľa, teda prehľadu o spôsoboch ukončenia trest-
ného stíhania osôb, platí, že trestné stíhanie bolo voči osobe po obvinení ukončené v 22 prí-
padoch (v 6 prípadoch išlo o ženy), obžalovaných bolo 10 osôb (z toho 2 ženy). Ďalej platí, 
že v roku 2017 bola v spojitosti s § 240 TZ v 6 prípadoch uzavretá a schválená dohoda o vine 
a  treste, v  2 prípadoch bolo trestné stíhanie zastavené podmienečne. Počet útokov v  rám-
ci predmetných trestných činov predstavoval hodnotu 22 (vyšší počet ako počet samotných 
ukončených trestných stíhaní je spôsobený napr. aj tým, že sú tu zahrnuté aj jednotlivé čiast-
kové útoky pokračovacích trestných činov). Z hľadiska charakteristík páchateľov platí, že v 1 
prípade išlo o osobu vo veku 22 až 30 rokov, v 2 prípadoch o osobu vo veku 31 až 40 rokov, 
v 3 prípadoch o osobu vo veku 41 až 50 rokov, v 3 prípadoch o osobu vo veku 51 až 60 rokov, 
(ani v jednom z prípadov nešlo o osobu inej vekovej kategórie – dané štatistické ukazovatele 
ponúkajú ešte kategóriu 14 až 15 rokov, 16 až 18 rokov, 19 až 21 rokov, a nad 60 rokov uvedené 
je zrejme spôsobené aj povahou predmetnej trestnej činnosti). V dvoch prípadoch išlo o reci-
divistov (v zmysle vnímania recidívy trestnoprávnou náukou). 

Pre analýzu právoplatných súdnych rozhodnutí (konkrétne rozsudky odsudzujúce a oslo-
bodzujúce), platí, že analýze boli podrobené súdne rozhodnutia, ktoré boli verejne dostup-
né a dohľadateľné v rámci portálu vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. V spojitosti 
s § 240 TZ platí, že celkovo bolo za rok 2017 analyzovaných osem právoplatných rozsud-
kov, z ktorých celkovo jedno bolo rozhodnutie oslobodzujúce. Z hľadiska kvalifikácie skutku 
v  zmysle trestného činu zvýhodňovanie veriteľa bol podľa § 240 ods. 1 TZ spáchaný daný 
trestný čin celkovo päťkrát, podľa § 240 ods. 2 TZ celkovo dvakrát, podľa § 240 ods. 3 TZ 
celkovo jedenkrát.

Z hľadiska ukladania trestov (druhu a výmery) bol v analyzovaných rozhodnutiach štyri-
krát uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom. Priemerná dĺžka trestu odňatia 
slobody predstavovala približne 1 rok a 1 mesiac (najvyšší TOS uložený na hranici 3 rokov, 
najnižší na hranici 6 mesiacov), skúšobná doba predstavovala v priemere 2 roky a 4 mesiace 
(najvyššia dĺžka skúšobnej doby na hranici 5 rokov, najnižšia na hranici 12 mesiacov). Peňažný 
trest bol uložený celkovo v dvoch prípadoch (išlo o 400 eur a 700 eur s náhradným TOS pre 
prípad úmyselného zmarenia vo výmere 3 a 7 mesiacov). Dohoda o vine a treste bola v rámci 
analyzovaných súdnych rozhodnutí uzavretá a schválená v celkovo dvoch prípadoch.
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Najnižšia škoda predstavovala hodnotu 1 604,75 eur, najvyššia 221 223,14 eur. Vo všetkých 
prípadoch okrem jedného trestné činy boli zaradené do kategórie prečinu. Iba v jednom prípa-
de išlo o zločin spáchaný vo forme spolupáchateľstva podľa § 20 TZ.

Ak ide o rozsudky oslobodzujúce, celkovo išlo o jeden prípad, kde bolo súdom konštatova-
né, že nie je preukázané, že sa skutok stal.

ROK 2018
Vychádzajúc zo Štatistiky kriminality vedenej Ministerstvom vnútra SR vyplýva, že v roku 

2018 bol trestný čin zvýhodňovania veriteľa v zmysle § 240 TZ zistený celkovo 28-krát (bez 
ohľadu na kvalifikáciu skutkov), pričom objasnených bolo 6 skutkov (čo predstavuje objas-
nenosť na úrovni 21 %). Zároveň platí, že počet dodatočne objasnených skutkov predstavuje 
v roku 2018 počet 6 (tu platí, že nie je možné dohľadať roky, v ktorých boli tieto dodatočne 
objasnené skutky spáchané a zistené – samozrejme rešpektujúc fakt, že nemusí ísť o zhodné 
roky). Štatisticky predstavovala škoda zistených skutkov sumu 785 eur. Predmetný zdroj dát 
používa aj štatistický údaj „údaje o stíhaných a vyšetrovaných osobách“ pre daný rok, čo pred-
stavuje 15 osôb. 

Štatistické údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR vedené v rámci Štatistického pre-
hľadu trestnej a netrestnej činnosti pre jednotlivé roky ponúkajú nižšie úrovne dát primárne 
v dvoch oblastiach, tak z hľadiska odsúdených osôb, ako aj z hľadiska prehľadu o spôsoboch 
ukončení trestných stíhaní osôb (teda nie vo vzťahu k všeobecným počtom spojeným s ukon-
čením trestného stíhania vo veci a voči osobe). Pre rok 2018 vo vzťahu k § 240 TZ v zmysle 
spomenutých zdrojov dát platí, že súdených bolo pre predmetný trestný čin (bez ohľadu na prí-
padný pomer súbehov trestnej činnosti) celkovo 14 osôb, pričom 8 z nich bolo aj odsúdených 
(z toho 2 ženy, čo predstavuje 25 % prípadov). Z hľadiska ukladania trestov, presnejšie druhov 
trestov, platí, že v 5 prípadoch bol páchateľovi uložený trest odňatia slobody s podmienečným 
odkladom (zahrňujúc aj prípady, v ktorých bol uložený podmienečný odklad trestu odňatia 
slobody s probačným dohľadom). V jednom prípade bol uložený peňažný trest, v dvoch prípa-
doch bolo upustené od potrestania, v štyroch prípadoch tzv. iné tresty (bez bližšieho špecifiko-
vania toho, čo možno do danej množiny zahrnúť). Z hľadiska druhého štatistického ukazovate-
ľa, teda prehľadu o spôsoboch ukončenia trestného stíhania osôb, platí, že trestné stíhanie bolo 
voči osobe po obvinení ukončené v 14 prípadoch (v 3 prípadoch išlo o ženy), obžalovaných 
bolo 12 osôb (z toho 3 ženy). Ďalej platí, že v roku 2018 bola v spojitosti s § 240 TZ v jednom 
prípade uzavretá a schválená dohoda o vine a treste, v 1 prípade bolo trestné stíhanie zastavené. 
Počet útokov v rámci predmetných trestných činov predstavoval hodnotu 14 (rovnaký počet 
ako počet samotných ukončených trestných stíhaní). Z hľadiska charakteristík páchateľov platí, 
že v jednom prípade išlo o osobu vo veku 22 až 30 rokov, v troch prípadoch o osobu vo veku 31 
až 40 rokov, v štyroch prípadoch o osobu vo veku 41 až 50 rokov, v dvoch prípadoch o osobu vo 
veku 51 až 60 rokov, v dvoch prípadoch o osobu staršiu ako 61 rokov (ani v jednom z prípadov 
nešlo o osobu inej vekovej kategórie – dané štatistické ukazovatele ponúkajú ešte kategóriu 14 
až 15 rokov, 16 až 18 rokov a 19 až 21 rokov, uvedené je zrejme spôsobené aj povahou predmet-
nej trestnej činnosti). 

Pre analýzu právoplatných súdnych rozhodnutí (konkrétne rozsudky odsudzujúce a oslo-
bodzujúce), platí, že analýze boli podrobené súdne rozhodnutia, ktoré boli verejne dostupné 
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a dohľadateľné v rámci portálu vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. V spojitosti s § 240 
TZ platí, že celkovo bolo za rok 2018 analyzovaných 6 právoplatných rozsudkov, z ktorých tri 
rozhodnutia boli oslobodzujúce. Z hľadiska kvalifikácie skutku v zmysle trestného činu zvý-
hodňovanie veriteľa bol podľa § 240 ods. 1 TZ spáchaný daný trestný čin celkovo štyrikrát, 
podľa § 240 ods. 2 TZ jedenkrát, podľa § 240 ods. 3 TZ jedenkrát. 

Z hľadiska ukladania trestov (druhu a výmery) bol v analyzovaných rozhodnutiach jeden-
krát uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom, dĺžka trestu odňatia slobody 
predstavovala 4 mesiace so skúšobnej dobou 1 rok. Ani v jednom prípade nebol uložený trest 
odňatia slobody nepodmienečne. Peňažný trest bol uložený v jednom prípade (išlo o 500 eur 
s náhradným TOS pre prípad úmyselného zmarenia vo výmere 2 mesiacov). Dohoda o vine 
a treste bola v rámci analyzovaných súdnych rozhodnutí uzavretá a schválená jedenkrát.

Ak ide o rozsudky oslobodzujúce, celkovo išlo o tri prípady, súdom bolo konštatované, že 
skutok nie je trestným činom. 

4 Záver
V rámci výskumu sme vykonali detailnú právnu analýzu skutkových podstát trestných či-

nov poškodzovania veriteľa podľa § 239 TZ a zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 a túto sme 
porovnali s právnou úpravou v štyroch štátoch: Nemeckej spolkovej republike, Ruskej federácií, 
Poľskej republike a Českej republike. 

Prišli sme len s jedným návrhom de lege ferenda, a to do znenia § 240 TZ doplniť do druhé-
ho odseku základnú skutkovú podstatu v znení: „Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto 
spácha trestný čin uvedený v odseku 1 ako osoba poverená dlžníkom právne nakladať s majetkom 
dlžníka alebo jeho časťou.“ 

Viacej návrhov de lege ferenda nemáme nie preto, že by sa nám ich nechcelo formulovať, 
naopak, predpokladali sme, že objavíme viacej legislatívnych nedostatkov slovenskej právnej 
úpravy. Aj z komparácie s právnou úpravou uvedených štyroch štátov vyplýva, že slovenská 
právna úprava ochrany veriteľa pred dlžníkovým nekalým konaním je na vysokej úrovni, spĺňa 
všetky medzinárodné štandardy a  preto je plne spôsobilá plniť ochrannú funkciu trestného 
práva vo vzťahu k ochrane veriteľsko-dlžníckych vzťahov. 

Naproti tomu, z analýzy fenomenológie predmetných trestných činov vyplýva, že skutočný 
problém trestného práva pri ochrane veriteľov pred nekalými praktikami dlžníkov tkvie v reali-
zácií práva. Vychádzajúc z kriminologického výskumu, prvým veľkým problémom ochrany ve-
riteľov prostriedkami trestného práva je nízka objasnenosť týchto trestných činov, maximálne do 
20 % prípadov, čo vzhľadom na to, že fakticky sa vždy vie, kto je dlžníkom, jasne svedčí o nedo-
statočnej práci orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Druhým problémom sú veľmi nízke 
tresty, len v  minimálnom počte prípadov je ukladaný nepodmienečný trest odňatia slobody, 
prevažuje podmienečný trest odňatia slobody, prípadne peňažný trest. Na páchateľov týchto 
trestných činov tak preventívna hrozba sankcie nemá prečo pôsobiť efektívne, veď za oklamanie 
svojho veriteľa hrozia v  praxi naozaj len symbolické tresty. Preto apelujeme na orgány činné 
v trestnom konaní a súdy, aby prehodnotili túto svoju doterajšiu prax, a nezneužívali subsidiaritu 
trestnej represie na neriešenie trestnej činnosti, ktorú zákonodarca jasne vymedzil ako trestnú.
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1 Úvod
Projekt VEGA č. 1/0907/16 pod názvom „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-práv-

nych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“ (vedúcim projektu je doc. JUDr. 
Eduard Burda, PhD.) sa v čase predkladania uvedeného textu nachádza vo finálnom roku jeho 
realizácie. Podstata projektu v najširších konotáciach spočíva v interdisciplinárnom vedeckom 
rozbore právnej úpravy vybraných trestných činov, ktoré slúžia na ochranu účastníkov ekono-
micko-právnych vzťahov, predovšetkým, no nielen veriteľov. Do uvedeného základného rámca 
vybraných trestných činov, ktoré sú predmetom vedeckého rozpracovania, je možné zaradiť 
aj trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku v zmysle § 237 a § 238 TZ.

Ak vnímame ako za jeden zo základných cieľov projektu poskytnutie viacdimenzionálneho 
pohľadu na problematiku ochrany účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov, v danom prí-
pade najmä subkategóriu tých osôb, ktorých majetok je spravovaný inými osobami, načrtnutý 

1 Táto štúdia vznikla s podporou grantu MŠVV SR VEGA č. 1/0907/16 – „Právna ochrana účastníkov ekonomic-
ko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“. Autori sú spoluriešitelia grantu.
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trestný čin predstavuje priam ideálny predmet skúmania. Tento v sebe zahŕňa problematiku, 
ktorú nie je možné poňať len možnosťami trestného práva, ale prostredníctvom blanketovej 
povahy právnej normy výrazne interdisciplinárne (najmä s ohľadom na dosah noriem civilné-
ho, obchodného či rodinného práva). Osobitný význam má v súvislosti s uvedenou problemati-
kou ustálená rozhodovacia prax súdov, najmä s ohľadom na výkladový aparát. Otázka ochrany 
osôb pri správe a opatrovaní ich majetku v sebe totižto poníma výrazný aplikačný prvok, keďže 
na prvý pohľad pomerne strohá dikcia základných skutkových podstát trestného činu v zmys-
le § 237 a § 238 TZ je spojená s výraznými interpretačnými úskaliami (najmä s ohľadom na 
to, čo je potrebné vnímať pod spojením „kto ...poruší všeobecne záväzným právnym predpisom 
ustanovenú povinnosť“), ktoré sa stali v pomerne recentnom období aj predmetom posudzova-
nia trestnoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SR.

Predmetom tejto monografickej state je komparácia právnych úprav trestného činu po-
rušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Autori sa odrážajú od Slovenskej právnej 
úpravy smerom k  vybraným európskym štátom ako sú Česká republika, Maďarsko, Poľsko, 
Ruská federácia, Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko. Všetky tieto štáty sú členskými krajina-
mi schengenského priestoru, okrem Ruskej federácie. Názov predmetného trestného činu je 
v týchto štátoch rôzny. Takisto aj jeho skutková podstata je odlišná, ale v základných rysoch 
mu zodpovedá. 

2 Trestnoprávna charakteristika trestného činu 
porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku

Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku predstavuje jeden z po-
merne klasických majetkových trestných činov, ktorý je možné v rámci vnútornej doktrinálnej 
stratifikácie predmetnej, štvrtej hlavy osobitnej časti Trestného zákona zaradiť medzi trestné 
činy, ktorými je poškodzovaný majetok, presnejšie majetok cudzí (základom pre posúdenie 
je práve výkladové vnímanie pojmu „cudzí majetok“, uvedenému bude venovaná pozornosť 
v ďalšej časti textu). Hoci teda k uvedenému deleniu nepristupuje v rámci Trestného zákona 
sám zákonodarca (keďže štvrtá hlava osobitnej časti Trestného zákona nie je vnútorne klasi-
fikovaná na diely), uvedený trestný čin predstavuje základný prvok skupiny trestných činov, 
ktorými je cudzí majetok poškodzovaný. Základné východisko nastolenej trestnoprávnej cha-
rakteristiky v rovine de lege lata predstavujú už spomenuté § 237 a § 238 TZ,2 na trestnoprávnu 
charakteristiku ktorých bude uvedená časť príspevku zameraná. Z hľadiska hodnotenia pred-
metnej skutkovej podstaty trestného činu je možné uviesť, že na strane jednej ide o tradičný 

2 Uvedené ustanovenia v rámci základných skutkových podstát znejú:
„§ 237
(1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú po-
vinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo 
spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“
§ 238
„Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom 
ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cu-
dzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“
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majetkový trestný čin, ktorý bol obsiahnutý už v zákone č. 140/1961 Zb. Trestný zákon (ďalej 
len „starý TZ“ alebo „starý Trestný zákon“), a to v zmysle § 255 (v rámci deviatej hlavy upra-
vujúcej trestné činy proti majetku), už v znení s účinnosťou od 1. januára 1962,3 v priebehu 
plynutia času a spoločenských zmien táto na uvedené reagovala, čo malo vplyv nie len na špe-
cifikovanie výšky škody, rozšírenie objektívnej stránky trestného činu (ktorá postihovala už aj 
povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok), 
ale predovšetkým na zavedenie novej základnej skutkovej podstaty trestného činu porušovania 
povinnosti pri správe cudzieho majetku postihujúcej nedbanlivostnú formu zavinenia v zmys-
le § 255a starého TZ.4 Predmetné malo v  podstate rozhodujúci vplyv na formuláciu znenia 
znakov skutkovej podstaty trestného činu porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku 
v  zmysle dnes stále účinného Trestného zákona. Je zaujímavosťou, že hoci si Trestný zákon 
prešiel počas takmer 14 rokov účinnosti mnohými zmenami, novelizáciami, tieto sa nedotkli, 
a to ani v zmysle technických úprav, pre nás ťažiskového trestného činu v zmysle § 237 a § 238.

Predmetný majetkový trestný čin je z hľadiska formálneho obsiahnutý v rámci dvoch usta-
novení, kde každé z nich obsahuje práve jednu základnú skutkovú podstatu (tzv. nedbanlivost-
né porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku je tvorené práve len touto základnou 
skutkovou podstatou). V rámci § 237 je daný trestný čin v prvých dvoch odsekov prečinom, 
v  treťom odseku zločinom a  v  poslednom štvrtom odseku obzvlášť závažným zločinom. 
V zmysle § 238 ide s ohľadom na nedbanlivostnú formu zavinenia o prečin. Tie ustanovenia, 
ktoré sú prečinmi, treba posudzovať z hľadiska materiálneho korektívu podľa § 10 ods. 2 TZ. 
Jeho podstata spočíva v tom, že nepôjde 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. Na tieto aspekty musí rozhodujúci orgán nazerať obligatórne a komplexne. 
Výsledkom potom môže byť, že hoci sú naplnené všetky formálne znaky prečinu,5 napriek 
tomu nebude takýto čin prečinom vzhľadom na jeho nedostatočnú mieru závažnosti.

3 Uvedené ustanovenie k 1. januáru 1962 znelo:
„(1) Kto inému spôsobí škodu tým, že poruší podľa zákona mu uloženú alebo zmluvne prevzatú povinnosť opat-
rovať alebo spravovať cudzí majetok, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením 
alebo peňažným trestom.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce,
a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako osoba, ktorá má výslovne uloženú povinnosť hájiť záujmy poškodeného, 
alebo
b) ak spôsobí takým činom značnú škodu.“

4 Uvedené ustanovenia k 31. decembru 2005 zneli:
„§ 255
(1) Kto inému spôsobí škodu nie nepatrnú tým, že poruší zákonom alebo na základe zákona ustanovenú povin-
nosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potresce 
sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 
väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako osoba, 
ktorá má osobitne uloženú povinnosť hájiť záujmy poškodeného, alebo ak spôsobí takým činom značnú škodu.
§ 255a
Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší zákonom alebo na základe zákona ustanovenú 
povinnosť, alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, 
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.“

5 Formálnymi znakmi trestného činu sú znaky skutkovej podstaty, stanovený vek a príčetnosť. 
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Z  hľadiska komparatívneho, presnejšie z  pohľadu znakov, ktoré dané znenia diferencujú, 
je základnou odlišnosťou subjektívna stránka (úmyselný vs. nedbanlivostný trestný čin), výška 
škody, ktorá je znakom základnej skutkovej podstaty trestného činu (malá škoda vs. škoda znač-
ná), v neposlednom rade je rozlišujúcim kritériom širšie koncipovaná objektívna stránka v rám-
ci úmyselnej formy daného trestného činu, teda v zmysle § 237 TZ. V korelácii k trestnému činu 
sprenevery podľa § 213 TZ je trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku vo 
vzťahu subsidiarity, teda v zmysle doplnenia ochrany, ktorú poskytuje spoločenským vzťahom 
trestný čin sprenevery ako tzv. primárne ustanovenie. Vylúčený je súbeh s trestnými činmi ne-
oprávneného užívania cudzej veci podľa § 215 TZ a poškodzovania cudzej veci podľa § 245 TZ 
z dôvodu špeciality.6 Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku je možné 
spáchať podľa § 237 TZ úmyselne, čo vyplýva z § 17 TZ: „Pre trestnosť činu spáchaného fyzic-
kou osobou treba úmyselné zavinenie, ak tento zákon výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie 
z nedbanlivosti.“ Vzhľadom na to, že predmetný trestný čin je v praxi páchaný i z nedbanlivosti, 
opodstatnenie § 238 TZ je namieste. Môže ísť o vedomú i nevedomú nedbanlivosť.7 Na týchto 
dvoch ustanoveniach si môžeme všimnúť, že pri § 237 ods. 1 TZ a § 238 je rovnaká trestná 
sadzba trestu odňatia slobody, a to až na dva roky, hoci ide o dve odlišné formy zavinenia. Stano-
venie rovnakej sankcie treba zdôvodniť tým, že pri úmyselnej forme zavinenia páchateľ spôsobí 
svojím protiprávnym konaním len malú škodu na rozdiel od nedbanlivostnej formy zavinenia, 

6 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. 600. 
Podstatou trestného činu podľa § 220 TrZ je síce vznik škody na spravovanom cudzom majetku, ale na rozdiel 
od trestného činu sprenevery podľa § 206 TrZ túto škodu zákon nespája s tým, aby v súvislosti s ňou páchateľ 
obohatil seba alebo niekoho iného. Týmto sa tieto trestné činy od seba zásadne líšia, pretože i keď zákon pri 
trestnom čine porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku predpokladá vznik škody, dochádza k nej 
zásadne tým, že páchateľ tohto trestného činu poruší svoju povinnosť spravovať (zariaďovať) záležitosti iných 
osôb. Škoda pri tomto trestnom čine preto vzniká nedodržaním postupov a stanovených povinností starať sa o 
zverený majetok alebo s ním nakladať v záujme takéhoto majetku či osoby, ktorá ho vlastní, alebo nesplnením 
povinnosti opatrovať alebo spravovať cudzí majetok v rámci zásad riadnej starostlivosti o majetok, odbornej 
starostlivosti a náležitého obhospodárenia majetku. Škoda sa tak prejaví v majetkové sfére poškodeného v 
zmenšení jeho majetku alebo v ušlom zisku, ale páchateľ si takýto cudzí spravovaný majetok alebo jeho časť 
alebo takúto cudziu vec neprisvojí, čím nedôjde u neho k obohateniu. Škoda tu vzniká preto, že páchateľ činí 
neoprávnenú alebo nesprávnu či inak nezodpovednú manipuláciu s takýmto majetkom. Keďže sa trestný čin 
porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 220 TrZ vzťahuje na osoby, ktorým bolo zverené 
opatrovanie alebo správa cudzieho majetku, a uplatní sa tam, kde nebolo preukázané, že by vo svojej funkcii 
obohatili seba alebo iného, ale preukáže sa len spôsobenie škody, je subsidiárne k trestnému činu sprenevery 
podľa § 206 TrZ (z uznesenia Najvyššieho súdu ČR z 11. novembra 2015, sp. zn. 8 Tdo 1069/2015).

7 Pri vedomej nedbanlivosti je prítomná vedomosť, ale chýba vôľa. Páchateľ vedel, že môže spôsobom uvede-
ným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov 
sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí [§ 16 písm. a) TZ].
Pre záver o zavinení z vedomej nedbanlivosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) TrZ nestačí iba zistenie, že páchateľ ve-
del, že svojím konaním môže spôsobiť porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom, ale 
je nutné zisťovať všetky skutočnosti, z ktorých by bolo možné spoľahlivo vyvodiť, že bez primeraných dôvodov 
sa spoliehal, že porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného Trestným zákonom nespôsobí. K posúdeniu 
primeranosti jeho dôvodov je nutné pristúpiť z hľadiska skúseností páchateľa a ostatných okolností prípadu (z 
uznesenia Najvyššieho súdu ČR z 19. januára 2011, sp. zn. 8 Tdo 1619/2010).
Pri nevedomej nedbanlivosti nie je prítomná vedomosť a ani vôľa. Páchateľ nevedel, že svojím konaním môže 
také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť 
mal a mohol [§ 16 písm. b) TZ]. 
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kde už ide o značnú škodu,8 ktorá musí byť v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti opat-
rovať alebo spravovať cudzí majetok. Inými slovami to môžeme vyjadriť tak, že v § 237 TZ ide 
o závažnejšiu formu zavinenia a spôsobenie nižšej škody a v § 238 TZ ide o miernejšiu formu 
zavinenia a spôsobenie vyššej škody. Okrem spomenutých rozdielov medzi oboma ustanove-
niami badať rozdiel aj v  tom, že v prípade trestného činu porušovania povinnosti pri správe 
cudzieho majetku podľa § 238 TZ môže zaniknúť jeho trestnosť účinnou ľútosťou podľa § 85 TZ, 
čo neprichádza do úvahy vo vzťahu k § 237 TZ, ktorého skutková podstata je založená na úmy-
selnej forme zavinenia. Na dosiahnutie zániku trestnosti trestného činu sa vyžaduje, aby páchateľ 
dobrovoľne zamedzil alebo napravil škodlivý následok alebo alternatívne môže tiež dobrovoľne 
urobiť o trestnom čine oznámenie v čase, keď sa škodlivému následku trestného činu mohlo ešte 
zabrániť. Oznámenie treba urobiť výlučne niektorému z orgánov, ktoré sú uvedené v § 85 písm. 
b) TZ – orgánu činnému v trestnom konaní, Policajnému zboru, vojak tak môže urobiť aj svojmu 
nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo 
výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Český právnik Púry považuje porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku za súvi-
siaci trestný čin s úpadkovými trestnými činmi.9 Na margo toho uvádza, že bezprostredne pred 
hroziacim úpadkom alebo pred podaním návrhu na začatie insolvenčného konania často dochá-
dza s ohľadom na nepriaznivo sa vyvíjajúcu majetkovú situáciu dlžníka k snahám o prevod ostá-
vajúceho majetku použiteľného na uspokojenie veriteľov na iné subjekty, často spriaznené s dlž-
níkom, a to konaním, ktoré má najčastejšie charakter okrem trestných činov poškodenia veriteľa 
podľa § 222 TrZ, zvýhodnenia veriteľa poľa § 223 TrZ i trestného činu porušenia povinnosti pri 
správe cudzieho majetku podľa § 220 TrZ.10 S názorom Púryho môžeme súhlasiť, pretože trestný 
čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku nemožno stotožňovať s úpadkom. Zá-
kon o konkurze a reštrukturalizácii v § 3 definuje, kedy je dlžník v úpadku. „Dlžník je v úpadku, ak 
je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá 
sa, že je v úpadku.“ Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu,11 
má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

In concreto, práve spomenutý § 237 TZ je doktrínou (nie v rovine pozitívnoprávnej) ozna-
čovaný ako úmyselné porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, práve subjektívna 
stránka (konkrétne jej obligatórny znak, ktorým je zavinenie) aj z uhlu vnímania doktríny, je 
považovaná za diferenciačne najvýznamnejší prvok. Objektom predmetného trestného činu je 
logicky a na prvý pohľad zreteľne ochrana cudzieho majetku pri jeho spravovaní alebo opatro-
vaní. V súvislosti s uvedeným vznikajú z hľadiska aplikačného hneď dva interpretačné problé-
my. V prvom rade, ako je potrebné vnímať majetok, v prípade druhom, čo všetko je potrebné 
výkladovo obsiahnuť pod spojenie cudzí majetok. Odpoveď v prvom prípade je doktrinálne 
všeobecne akceptovaná, to znamená, že pojem „majetok“ je potrebné vnímať naozaj exten-
zívne, aj so zahrnutím iných majetkových hodnôt,12 pohľadávok, iných práv, peňazí či iných 

8 Malá škoda predstavuje sumu prevyšujúcu 266 eur a značná škoda predstavuje sumu dosahujúcu najmenej 
stonásobok takej sumy, čo činí 26 600 eur (§ 125 ods. 1 TZ). 

9 PÚRY, F. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 2 - 3.
10 Trestní zákoník.
11 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
12 K uvedenému pozri bližšie 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. 597 - 598.
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oceniteľných hodnôt. Pojmy „majetok“ (v danom významovom tvare) a „vec“ v zmysle § 130 
ods. 1 a 2 TZ nepredstavujú synonymá, veci sú len súčasťou pojmu „majetok“. Ostatná uvedená 
dikcia potom logicky odpovedá aj na otázku, čo je vlastne cudzím majetkom v zmysle uvedenej 
skutkovej podstaty, a to, že cudzí majetok je majetok, ktorý nepatrí v celku alebo aj v časti pá-
chateľovi (a to bez ohľadu na veľkosť spoluvlastníckej časti). Do pojmu „cudzí majetok“ je preto 
rovnako potrebné zaraďovať aj veci (resp. majetok) v spoluvlastníctve páchateľa, keďže nepatria 
páchateľovi v  celku. Na strane druhej, majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov nie je spôsobilým predmetom útoku v súvislosti s predmetným trestným činom, ke-
ďže nepredstavuje pre páchateľa majetok cudzí. Nakoniec, trestný čin porušovanie povinnosti 
pri správe cudzieho majetku nie je možné logicky spáchať voči veci vlastnej, resp. voči vlastné-
mu majetku, nakladanie s vlastnou vecou (resp. majetkom) predstavuje široký súbor oprávnení 
(príp. povinností) vlastníka, ktorý môže majetok danej povahy nie len že poškodiť, dokonca 
ho môže aj zničiť. Rovina nakladania osoby s vlastným majetkom teda istotne nie je objektom 
ochrany predmetného trestného činu. Tým je v  súvislosti so skôr uvedeným práve ochrana 
cudzích majetkových práv v najširšom zmysle slova.

Z hľadiska stránky objektívnej platí, že podstatou je porušenie povinnosti13 opatrovať ale-
bo spravovať cudzí majetok vyplývajúcej zo všeobecnej záväzného právneho predpisu, z prá-
voplatného rozhodnutia súdu na základe zákona alebo zo zmluvy.14 K porušeniu stanovenej 

13 „Právna povinnosť je charakterizovaná príkazom postupovať určitým spôsobom (konať alebo zdržať sa konania), 
ktorý zároveň znamená zákaz postupovať akokoľvek inak (na rozdiel od práva, ktoré je možnosťou, nie však 
povinnosťou). Povinnosť môže byť vymedzená užšie alebo širšie, no s potrebnou určitosťou – v právnej norme 
býva povinnosť vymedzená širšie, keďže sa vzťahuje na všetky prípady rovnakého druhu a neurčitého počtu.“ 
Stanovisko Najvyššieho súdu SR z 25. septembra 2017, sp. zn. Tpj 28/2017, R 51/2017-I.
V nadväznosti na tento judikát uvádzame z uznesenia Najvyššieho súdu ČR z 19. decembra 2012, sp. zn. 5 Tdo 
827/2012, tú skutočnosť, že ak obvinení ako členovia zastupiteľstva obce (mesta) rozhodli na zasadaní tohto vr-
cholného orgánu obce o schválení predaja nehnuteľného majetku obce za podstatne nižšiu kúpnu cenu, než aká 
bola v danom mieste a čase dosiahnuteľná (napr. za čiastku vo výške asi 1 500 000 Kč, hoci dosiahnuteľná cena 
bola okolo 5 000 000 Kč), možno v tomto konaní badať porušenie povinnosti pri opatrovaní alebo správe cudzie-
ho majetku vyplývajúceho z § 39 ods. 2 a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů (ďalej aj „zákon o obcích“). Pritom význam rozhodovania členov zastupiteľstva obce o pre-
daji nehnuteľného majetku obce a ich postavenie odôvodňuje i úvahu o tom, že ak skôr uvedeným spôsobom 
porušili povinnosť riadne opatrovať alebo spravovať majetok obce, ide o porušenie dôležitej povinnosti v zmysle 
§ 255a ods. 1 TrZ, resp. § 221 ods. 1 TrZ. Trestnej zodpovednosti každého z členov zastupiteľstva obce, ktorý 
hlasoval o schválení nevýhodného predaja nehnuteľného majetku obce, nebráni skutočnosť, keď rozhodoval ako 
člen kolektívneho orgánu obce. Na schválenie predaja nehnuteľného majetku obce sa totiž vyžaduje súhlas nad-
polovičnej väčšiny všetkých členov zastupiteľstva obce (§ 87 zákona o obcích), takže všetci členovia zastupiteľstva 
predstavujúci túto väčšinu (ak bola dosiahnutá), sa bezprostredne podieľali na prijatí takéhoto rozhodnutia za-
stupiteľstva obce, pričom každý z nich mal rovnaký hlas. Preto i trestná zodpovednosť za schválenie a dôsledky 
rozhodnutia prijatého zmienenou väčšinou, ak bolo učinené v rozpore s povinnosťou členov zastupiteľstva obce 
riadne spravovať majetok obce (§ 38 a nasl. zákona o obcích), môžu niesť všetci členovia zastupiteľstva obce, ktorí 
hlasovali za schválenie určitého rozhodnutia, ktorým bola spôsobená škoda na majetku obce.

14 Povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok nemusí byť výslovne takto nazvaná napríklad v zmluve alebo 
v súdnom rozhodnutí. Podstatné je, že jej obsahom je to, čo sa opatrovaním a správou majetku rozumie. Povin-
nosť môže byť formulovaná tiež ako starostlivosť riadneho hospodára, obhospodarovania, nakladania, hospodá-
renia, právo činiť úkony s majetkom, prevádzať ho, obchodovať s ním atď. Vznik uvedenej povinnosti spravidla 
nastáva priamo zo zákona, nie je to podmienené zverením majetku zvláštnym aktom do starostlivosti páchateľa 
na rozdiel pri vzniku povinnosti na základe zmluvy, ktorá môže obsahovať i dojednanie o spôsobe prevzatia opat-
rovaného (spravovaného) majetku (z uznesenia Najvyššieho súdu ČR z 11. apríla 2012, sp. zn. 5 Tdo 268/2012).
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povinnosti spravovať alebo opatrovať cudzí majetok môže dôjsť nie len vo vzťahu k spravova-
nému alebo opatrovanému majetku ako celku, ale aj len vo vzťahu k určitej časti. Z hľadiska 
uvedených foriem stojí za uváženie to, či predmetné formy sú navzájom ekvivalentné alebo 
predmetnou dikciou načrtol zákonodarca subsidiaritu v prípade konkurencie okolností. Jed-
noznačne sa prikláňame k prvej úvahe. Spojenie „povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí 
majetok“ je potrebné vnímať ako úlohy osôb povinných zabezpečovať záležitosti iných osôb (či 
už pôjde o osoby fyzické alebo osoby právnické), ak je v danej forme starostlivosti zahrnutá aj 
povinnosť náležitého spravovania a opatrovania majetkových hodnôt iných. Do úvahy pripadá 
v danom význame súbor rôznorodých činností (resp. s tým súvisiacich povinností), ktoré môžu 
byť založené zákonom, prípadne na základe zákona, v podstate kopírujúc výpočet právnych 
skutočností obsiahnutých v dotknutej skutkovej podstate trestného činu (teda povinnosť vy-
plývajúca zo zákona, uložená právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúca zo zmluvy 
ako kvalifikovaného prejavu vôle).

Trestná zodpovednosť je v uvedených prípadoch vyvodzovaná z dôvodu porušenia povin-
nosti spravovať a opatrovať majetok (za predpokladu, že následkom takéhoto správania je aspoň 
vznik škody malej v  zmysle terminologického aparátu Trestného zákona), ktorá je ustanove-
ná v blanketovej právnej norme, teda odkazuje mimo Trestného zákona, na všeobecne záväzné 
predpisy viacerých právnych odvetví (či už spomenieme obchodné právo, rodinné právo, finanč-
né právo alebo správne právo). Zároveň platí, že Trestný zákon nijakým spôsobom nešpecifiku-
je „povinnosť ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom opatrovať alebo spravovať 
cudzí majetok“, nekladie podmienky na jej kvalitu, jej podstatným predpokladom dokonca nie je 
ani to, že musí ísť o špecificky ustanovenú povinnosť v mimotrestnej právnej úprave (k tomu po-
rovnaj R 51/2017), stačí, že ide o povinnosť, ktorá pravidlo správania sa prostredníctvom príka-
zu alebo zákazu vymedzuje všeobecne. Čo je obzvlášť zaujímavé, sám Trestný zákon kladie dô-
raz na materiálne (obsahové) vymedzenie takejto povinnosti v právnom predpise mimo oblasti 
trestného práva, nie na to, aby bola takáto povinnosť vyslovene označená za povinnosť fyzickej 
osoby alebo právnickej osoby (či už špecifickú alebo abstraktnejšiu) opatrovať alebo spravovať 
cudzí majetok. Rozhodujúci význam v zmysle uvedeného má preto posúdenie tej skutočnosti, 
čo je vlastne potrebné v bežnom význame slova vnímať pod spojením spravovanie a opatrovanie 
cudzieho majetku. V danej línii je možné vnímať činnosť spočívajúcu v opatrovaní cudzieho 
majetku ako povinnosť chrániť a zabezpečovať ochranu takéhoto cudzieho majetku pred poško-
dením, zničením alebo iným znehodnotením. Na strane druhej, spravovanie cudzieho majetku 
zahŕňa súbor činností aktívnejšieho charakteru, čo sa odráža aj v súbore povinností povinné-
ho subjektu, ide o činnosť, ktorá spravidla predpokladá zveľaďovanie majetku (na rozdiel od 
opatrovania, kde ide spravidla o činnosti spočívajúce v uchovaní statusu quo), resp. iné spôsoby 
nakladania s ním, najmä s ohľadom na cieľ, ktorým je dosiahnutie zisku.15

Ak nazrieme do relevantných mimotrestných právnych noriem, ktorých blanketové použi-
tie prichádza do úvahy, povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok je nimi najčastejšie 
formulovaná spojeniami „starostlivosť o majetok“, „starostlivosť riadneho hospodára“, „odborná 
starostlivosť“, „náležitá starostlivosť“, “obhospodarovanie majetku“, prípadne upravuje okolnosti 

15 ČENTÉŠ, J., ŠANTA, J., BELEŠ, A. Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku – rozhodovacia čin-
nosť súdov. In Právna ochrana veriteľov. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : 
Wolters Kluwer, 2018, s. 151.
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nakladania alebo hospodárenia s majetkom, práva vykonávať úkony s majetkom, jeho prevádza-
nie, obchodovanie s ním, jeho investovanie a pod.16 Z tejto dikcie je možné jasne identifikovať to, 
že vymedzenie predmetnej povinnosti je spravidla vo forme abstraktnej alebo všeobecnej. Dnes 
je pomerne bežné, že zákonodarca v jednotlivých osobitných právnych predpisov, ktoré upravujú 
nesúrodé, ale rôznorodé spoločenské vzťahy, ukladá v súvislosti s opatrovaním alebo spravovaním 
cudzieho majetku zodpovedným osobám povinnosť nakladať s cudzím majetkom s odbornou 
starostlivosťou (teda prostredníctvom všeobecne vymedzenej povinnosti). Uvedené je vnímané 
konformne hoci obsah pojmu „konanie s odbornou starostlivosťou“ nie je bližšie špecifikovaný. 
Je to pre to, že odborná v starostlivosť v sebe zahŕňa naozaj širokú škálu povinností, ich taxatívny 
výpočet by nebol prakticky možný, naopak bol by zjavne obmedzujúci, a preto je výklad pojmu 
„odborná (či náležitá) starostlivosť“ ponechaný na aplikačnú prax s ohľadom na individuálny 
prípad. Príkladom je § 135a ods. 1 OBZ, teda ustanovenie, ktoré vymedzuje povinnosť konate-
ľa spoločnosti s ručením obmedzeným postupovať s odbornou starostlivosťou, pričom samotný 
obsah daného pojmu je len načrtnutý (jednoznačne nie obsahovo vyčerpaný) podmienkami, za 
dodržania ktorých bude postup konateľa v súlade s príkazom postupovať s odbornou starostli-
vosťou. V zmysle tohto je výkladovo konanie s odbornou starostlivosťou konaním, ktoré je za-
ložené na požiadavke vykonávania predpísaných činností s potrebnými znalosťami, s ohľadom 
na starostlivosť, ktorú by vynaložila bežne starostlivá a pozorná osoba v podobných situáciách, 
ak vezmeme do úvahy všetky informácie, ktoré sú rozumne prístupné. Aj preto je nevyhnutné, 
aby sa určité konanie (ktoré by malo napĺňať aspekty odbornej starostlivosti) posudzovalo s pri-
hliadnutím na odbornú starostlivosť vo význame všeobecnej objektívnej kategórie, a to s ohľadom 
na konkrétny úkon alebo konkrétne stanovený aspekt rozhodovacej činnosti (napr. štatutárneho 
orgánu). Do úvahy pripadajúce vyvodenie trestnej zodpovednosti potom nie je viazané na stupeň 
dosiahnutého vzdelania takejto osoby, k tomu postačia generálne vedomosti viazané na schop-
nosť rozpoznať škodu hroziacu (napr. cudziemu majetku) a možnosť zabrániť spôsobeniu takejto 
škody na spravovanom alebo opatrovanom cudzom majetku. Využitie odbornej starostlivosti vo 
vzťahu k opatrovaniu alebo spravovaniu cudzieho majetku znamená, že zodpovedná osoba musí 
zabezpečiť výkon všetkých opatrení spojených s cudzou vecou tak, aby na takomto majetku ne-
vznikla škoda (len prízvukujeme, že v spojitosti s  trestným činom porušovania povinnosti pri 
správe cudzieho majetku nie je predpokladom, aby došlo k obohateniu páchateľa či inej osoby, 
teda predpokladom je len vznik škody, ktorý je v kauzálnej súvislosti s porušením povinnosti 
opatrovať alebo spravovať cudzí majetok). V rámci výkonu svojich povinností s odbornou sta-
rostlivosťou je teda obsiahnutá aj povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok (napr. ma-
jetok obchodnej spoločnosti). Zavinené porušenie predmetnej povinnosti môže zakladať trest-
noprávnu zodpovednosť za trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku za 
predpokladu, že s povinnosťou vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou je spojené aj 
nakladanie s cudzím majetkom (resp. jeho opatrovanie alebo spravovanie). Za predpokladu, že je 
nositeľom takejto povinnosti právnická osoba, vo vzťahu k trestnej zodpovednosti fyzickej osoby 
je možné využiť § 128 ods. 8 TZ, tzv. konanie iného. S účinnosťou od 1. augusta 2019 (zákon 
č. 214/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskor-
ších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) môže byť páchateľom trestného 

16 PÚRY, F. Možnosti postihu porušení povinnosti péče řádného hospodáře o cizí majetek. In Právní rozhledy. 
2010, č. 5, s. 544.
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činu v zmysle § 237 ako fyzická osoba, tak aj právnická osoba (za podmienok ustanovených oso-
bitným predpisom), vo vzťahu k nedbanlivostnej forme stále platí, že páchateľom môže byť len 
fyzická osoba (§ 238 nie je obsiahnutý v pozitívnom taxatívnom výpočte § 3 ZoTZPO).

V súvislosti s objektívnou stránkou tiež platí, že podstatnou okolnosťou (tak ako to usta-
novuje právna úprava) je vznik škody17 v kauzálnej súvislosti s predmetným konaním (ktoré 
je v rozpore so všeobecnejším alebo špeciálnym vymedzením obsahu predmetnej povinnosti, 
uvedené platí ako vo vzťahu ku konaniu aktívnemu, tak aj k opomenutiu v zmysle § 122 ods. 
1 TZ), nie však aj potenciálne či prípadne reálne obohatenie páchateľa alebo inej osoby, resp. 
neoprávnená výhoda páchateľa alebo iného (k tomu porovnaj R 3/1995). Uvedená skutková 
podstata má naopak svoj význam práve v tých prípadoch, kedy došlo porušením príslušnej po-
vinnosti kauzálne ku vzniku škody na majetku, ale nebolo preukázané (resp. preukázať nemož-
no), že škoda bola spôsobená obohatením seba alebo iného. Príčinná súvislosť medzi konaním 
(porušením povinnosti) a následkom (vznikom škody) je v zmysle schémy conditio sine qua 
non založená práve vtedy, ak je konanie tou podmienkou (hoci v rámci súboru spolupôsobia-
cich podmienok), bez ktorej by výsledok nebol nastal, resp. by bol nastal, ale podstatne iným 
spôsobom (teda je potrebné zistiť, či práve porušenie stanovenej povinnosti je príčinou vzniku 
malej škody na cudzom majetku, ktorý je osoba povinná spravovať alebo opatrovať).18 Zároveň 
musí platiť, že konanie nie len že je kauzálne vo vzťahu k následku, ale že daný vzťah príčinnej 
súvislosti je pokrytý zavinením (či už úmyselným v zmysle § 237 TZ alebo nedbanlivostným 
v zmysle § 238 TZ). Pod škodou pritom rozumieme akékoľvek zmenšenie hodnoty spravova-
ného alebo opatrovaného majetku, ku ktorému by nebolo došlo, ak by správa alebo opatera 
majetku bola vykonaná správne (teda riadne) vo vzťahu ku všetkým povinnostiam, možno sem 
rovnako podradiť aj tie prípady, kedy nedošlo na základe porušenia povinnosti k očakávanému 
(príp. obvyklému) prírastku, či už konaním alebo opomenutím takého konania, na ktoré bol 
páchateľ podľa okolností a svojich pomerov povinný (takýmto prípadom môže byť príkladmo 
neuloženie peňazí na stanovený účet a s tým spojený vznik škody spôsobený neúročením také-
hoto vkladu).19 Môže ísť o komisívnu (aktívnu) alebo aj omisívnu (pasívnu) formu konania. Ko-
misívnym konaním môže páchateľ napríklad znížiť hodnotu opatrovaného alebo spravovaného 
cudzieho majetku tým, keď predá časť majetku za neprimerane nízku cenu, bezdôvodne zriadi 

17 V  súvislosti so škodou v  nadväznosti na pokračovanie trestného činu porušovania povinnosti pri správe 
cudzieho majetku uvádzame český judikát R 26/2018 Sb. rozh. tr.: „V prípade pokračovania v trestnom čine 
porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 220 Trestního zákoníku je potrebné, aby páchateľ pri 
každom z čiastkových útokov spôsobil aspoň čiastočne škodu úmyselne, aj keď nedosahuje výšku škody nie malej, 
no musí byť súčasne od prvého útoku vedený jednotiacim zámerom smerujúcim k úmyselnému spôsobeniu škody 
nie malej všetkými čiastkovými útokmi v ich súhrne.“ (uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 20. septembra 2017, 
sp. zn. 5 Tdo 645/2017). 

18 Za škodu spôsobenú trestným činom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 255 ods. 
1 TrZ však nemožno bez ďalšieho považovať peňažnú čiastku nachádzajúcu sa v  konkurznej (majetkovej) 
podstate, ktorú správca konkurznej podstaty (insolvenčný správca) neoprávnene dočasne poskytol ako vklad 
do základného kapitálu pre účely založenia novej obchodnej spoločnosti, ak bola táto peňažná čiastka v zhode 
s úmyslom správcu konkurznej podstaty (insolvenčného správcu) vrátená do konkurznej (majetkovej) pod-
staty po niekoľkých týždňoch ihneď po zápise zakladanej obchodnej spoločnosti do obchodného registra. 
Škodou by v tomto prípade mohol byť len ušlý úrok z neoprávnene zapožičanej peňažnej čiastky (z uznesenia 
Najvyššieho súdu ČR z 21. októbra 2009, sp. zn. 5 Tdo 923/2009).

19 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné 2 osobitná časť. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2006, s. 183.
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vecné bremeno na takomto majetku, dlhodobo a za neprimerane nízky úrok (príp. bezúročne) 
požičia cudzí majetok inej osobe, bezdôvodne daruje či inak bezplatne prevedie majetok na inú 
osobu, prenajme tento majetok za neprimerane nízke nájomné atď. Opomenutie (nekonanie) 
môže spočívať napríklad v nevymáhaní majetkového plnenia od druhej zmluvnej strany za pl-
nenie poskytnuté z opatrovaného alebo spravovaného majetku, v nevykonaní úkonov, ktoré by 
zabránili premlčaniu pohľadávky alebo zániku práva, v neuplatnení majetkových sankcií voči 
inému subjektu v súvislosti s porušením jeho povinností týkajúcich sa obchodov s týmto ma-
jetkom, v nepožadovaní úrokov za pôžičku peňazí či cenných papierov, v nedostatočnej údržbe 
a opravách spravovanej nehnuteľnosti a pod.20

Subjektom predmetného trestného činu môže byť naozaj široká množina osôb spravujú-
cich alebo opatrujúcich majetok, ktorým môže táto povinnosť vzniknúť na základe skôr spome-
nutých skutočností. Účelom teda jednoznačne nie je len postihovanie osôb v súvislosti s kon-
kurzným či vyrovnacím konaním, ale generálne postihovanie zavineného porušenia povinnosti 
opatrovať alebo spravovať cudzí majetok. S ohľadom na uvedené môže ísť o naozaj širokú škálu 
potenciálnych postavení páchateľa, príkladmo môžeme uviesť postavenie rodiča voči deťom pri 
výkone rodičovských práv, ktoré sú spojené s povinnosťou spravovať majetok, povinnosti pes-
túna voči deťom, povinnosti opatrovníka či poručníka (v zmysle zákona o rodine, prokuristu, 
člena štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo štatutárny orgán právnickej osoby, vedúceho 
organizačnej zložky zapísaného v obchodnom registri, správcu vkladov (v zmysle Obchodného 
zákonníka), starostu obce, primátora mesta (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov) či o všeobecného splnomocnenca. Platí, že uvedený výpočet 
je len demonštratívny a zahŕňa ako prípady, v rámci ktorých vzniká povinnosť spravovať alebo 
opatrovať cudzí majetok priamo zo zákona či právoplatným rozhodnutím súdu, rovnako však 
aj prípady, v rámci ktorých je táto povinnosť prevzatá ako zmluvná povinnosť (v rámci nega-
tívneho vymedzenia môžeme vysloviť tézu, že takáto povinnosť nemôže vzniknúť iným práv-
nym aktom, ako stanovuje zákonodarca). Daná zmluvná povinnosť vzniká priamo uzavretím 
zmluvy (napr. mandátnej či príkaznej), prípadne udelením plnomocenstva. Povinnosť spravo-
vať alebo opatrovať cudzí majetok (bez ohľadu na druh právnej skutočnosti, ktorá podmieňuje 
jej vznik) predstavuje tú okolnosť, ktorá posúva požiadavky na páchateľa do roviny osobitnej, 
špeciálnej (teda hovoríme o páchateľovi špeciálnom, keďže subjektom predmetného trestného 
činu môžu byť len tie osoby, ktoré majú povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok), 
uvedené platí z dôvodu požiadavky na existenciu určitého osobitného postavenia (príp. spôso-
bilosti) subjektu, resp. na základe jej špecifickej vlastnosti. V súvislosti so subjektom ako zna-
kom skutkovej podstaty trestného činu je dôležitou novinkou s účinnosťou od 1. augusta 2019 
to, že páchateľom trestného činu porušovania povinnosti pri správne cudzieho majetku, no 
len v zmysle § 237 TZ, môže byť za podmienok ustanovených osobitným právnym predpisom, 
ktorým je zákon o TZPO, okrem fyzickej osoby aj právnická osoba. Uvedené sa však neaplikuje 
aj vo vzťahu k § 238 TZ, keďže daná nedbanlivostná forma predmetného trestného činu nie je 
obsiahnutá v pozitívnom taxatívnom výpočte § 3 zákona o TZPO. Za zmienku stojí uviesť, že 
trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 TZ nebol hneď 
od začiatku súčasťou § 3 ZoTZPO. Nestal sa jeho súčasťou ani novelami zákona o uznávaní 

20 PÚRY, F. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 125.
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a výkone majetkového rozhodnutia v trestných veciach a zákona č. 161/2018 Z. z. Stalo sa tak 
až novelou zákona č. 214/2019 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť len nedávno - 1. augusta 2019. 

V zmysle komplexnosti výkladu nemožno opomenúť ani stránku subjektívnu, ktorá je spra-
vidla považovaná v spleti znakov skutkovej podstaty trestného činu za najmenej problematickú 
(ergo najjednoduchšie určiteľnú), v súvislosti s uvedeným platí, že zavinenie musí pokrývať aj 
samotné porušenie povinnosti opatrovať alebo spravovať cudzí majetok (nepokrýva teda len 
vznik škody).

V súvislosti s trestným činom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku je z hľa-
diska trestnoprávnej charakteristiky obzvlášť zaujímavá skutočnosť majúca svoj základ v historic-
kej komparácii. Vychádzajúc zo znenia § 255 starého TZ, kvalifikačným znakom v zmysle ods. 3 
(teda okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby) bolo aj to, že páchateľ spáchal 
uvedený trestný čin v postavení osoby, ktorá mala osobitne uloženú povinnosť hájiť záujmy po-
škodeného. Závažnosť predmetného konania (v porovnaní so závažnosťou konania, ktoré bolo 
postihované v zmysle základnej skutkovej podstaty pre nás relevantného trestného činu) možno 
prezentovať na tom, že ak bola trestná sadzba stanovená v základnej skutkovej podstate až na 
jeden rok, trestná sadzba v spomenutom odseku 3 bola stanovená na jeden až päť rokov (spolu 
s kvalifikačným znakom, že takýmto činom bola spôsobená značná škoda v zmysle výkladového 
aparátu starého Trestného zákona), ergo uvedené nie je možné vnímať ako nejaké zanedbateľné či 
nepatrné zvýšenie závažnosti. Obdobne bol daný kvalifikačný znak obsiahnutý aj v rámci § 248 
starého TZ, teda v rámci trestného činu sprenevery. Vychádzajúc z účinného znenia Trestného 
zákona, za ekvivalent spomenutej osobitne priťažujúcej okolnosti možno jednoznačne vnímať 
kvalifikačný znak „osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť záujmy poškodené-
ho“, obsahovo totižto ide o zhodné pojmy. V zmysle starého Trestného zákona, ako aj v zmysle 
Trestného zákona možno vnímať za osobu v  takomto postavení persónu, ktorej hlavnou (pri-
márnou) úlohou podľa pracovného, funkčného alebo iného právneho vzťahu k poškodenému 
je starostlivosť o zabezpečenie záujmov poškodeného.21 Aj tu platí, že prípustnou skutočnosťou 
pre vznik takejto osobitnej povinnosti môže byť samotný právny predpis (napr. v prípade zákon-
ného zástupcu maloletej osoby, starostu obce či primátora mesta, takýmto ustanovením je však 
aj už spomenutý § 135a OBZ) právoplatné rozhodnutie súdu (v prípadoch určenia majetkového 
opatrovníka) alebo aj zmluva (napr. pri plnomocenstve). V zmysle judikatúry však platí, že do-
hoda o hmotnej zodpovednosti nie je sama osebe skutočnosťou, ktorá by vo vzťahu k povinnému 
zakladala postavenie osoby, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť záujmy poškodeného 
(porovnaj R 28/1992). Vzhľadom na uvedený výklad a nepopierateľnú použiteľnosť predmetného 
kvalifikačného znaku je preto na zamyslenie, prečo bol v rámci rekodifikácie Trestného zákona 
zo znenia trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku vypustený (dôvo-
dová správa sa uvedenému nijakým spôsobom nevenuje). Na margo toho je však potrebné ešte 
dodať, že spomenutý kvalifikačný znak vypadol len z úmyselnej formy zavinenia, v rámci nedban-
livostnej podoby uvedeného trestného činu nebol obsiahnutý ani v starom Trestnom zákone. Na 
strane druhej, zostal zachovaný v rámci trestného činu sprenevery podľa § 213 ods. 2 písm. c) 
TZ. S ohľadom na to, že trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku je vo 

21 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. 490.
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vzťahu k trestnému činu sprenevery vo vzťahu subsidiarity, je takýto prístup zákonodarcu zvlášt-
ny a neodôvodnený, navyše ak uvedené porovnáme s právnou úpravou v Českej republike, ktorá 
obsahuje kvalifikačný znak „osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného“ 
v úmyselnej aj v nedbanlivostnej forme trestného činu, ktorý je obsahovou a aplikačnou obdobou 
trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku (k tomu porovnaj výklad 
v texte nižšie). Analogické využitie predmetného kvalifikačného znaku aj v súvislosti s trestným 
činom v  zmysle § 237 a § 238 TZ je samozrejme neprípustné, rovnako možno argumentovať 
aj zásadou nullum crimen sine lege. Na strane druhej, spomenutý kvalifikačný znak predstavuje 
výrazný prvok, ktorý dokázal odlíšiť prípady, kedy osoba porušila svoju povinnosť opatrovať ale-
bo spravovať majetok ako povinnosť rovnocennú v rámci svojho určitého postavenia a naopak 
prípady osôb, ktoré porušili predmetnú povinnosť, hoci táto predstavovala v rámci ich postavenia 
povinnosť hlavnú, nosnú. 

Z hľadiska základného náčrtu problematiky, ako bolo uvedené, nedbanlivostná forma zavi-
nenia predmetného trestného činu je obsiahnutá v § 238 TZ. Hoci už boli základné diferenciačné 
kritériá v spojitosti s úmyselnou formou zavinenia načrtnuté, za relevantné považujeme vyjadre-
nie sa k užšie koncipovanej objektívnej stránke, ktorá oproti § 237 TZ neobsahuje, že k naplneniu 
znakov danej skutkovej podstaty môže dôjsť aj na základe porušenia povinnosti opatrovať alebo 
spravovať cudzí majetok majúcej svoj základ v zmluve. Platí, že v prípade vzniku danej situácie 
by nešlo o trestnoprávne relevantný skutok, ale „len“ o delikt, ktorý by bolo potrebné riešiť v in-
tenciách civilného práva. V uvedenom je, podľa nášho názoru, badateľný silný implicitný dosah 
princípu ultima ratio v trestnom práve (obdobne ako je to v prípade vymedzenia výšky škody). 
Zodpovednosť v rovine trestného práva teda nebude založená ani za predpokladu rozsiahlejších 
škôd, ani uvedeným nie je preklenutý zmluvný základ rozhodujúcej (teda porušenej) právnej po-
vinnosti. Na strane druhej sa javí otázka, či je takýto prístup správny, keďže konanie zodpoveda-
júce nedbanlivostnému porušeniu povinnosti pri správe cudzieho majetku nie je nijakým spô-
sobom obsiahnuté v rámci priestupkového práva, resp. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
Uvedené má svoje ratio predovšetkým v tom, že nedbanlivostná podoba predmetného trestného 
činu má mať predovšetkým účinky preventívne vo vzťahu k osobám spravujúcim alebo opatru-
júcim cudzí majetok, predovšetkým, aby sa takéto osoby správali zodpovedne (napr. v prípade 
likvidátorov obchodných spoločností či správcov konkurzných podstát). Neprimeraná prísnosť 
trestnoprávneho postihu v prípade nedostatočnej intenzity vôľovej zložky konania páchateľa je 
tak redukovaná stanovením vyššej hranice škody v majetkovej integrite poškodeného, od ktorej 
sa zakladá spomínaný hmotnoprávny vzťah medzi štátom a páchateľom.22

V kvalifikovaných skutkových podstatách uvedených v odsekoch 2 až 4 sa zvyšuje výška ško-
dy na väčšiu, značnú škodu a škodu veľkého rozsahu.23 Okrem toho, ich súčasťou sú osobitné kva-
lifikačné pojmy – „osobitný motív“, „závažnejší spôsob konania“ a „nebezpečné zoskupenie“.24 
Všetky formy, ktoré sú obsahom týchto osobitných kvalifikačných pojmov, sa nedajú uplatniť 
vo vzťahu k  tomuto trestnému činu vzhľadom na jeho povahu. Týka sa to napríklad v rámci 

22 KRAJČOVIČ, M. Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb za porušovanie povinností pri správe cu-
dzieho majetku. In Justičná revue. 2017, roč. 69, č. 10, s. 1167.

23 Jednotlivé druhy škôd sú vymedzené v § 125 ods. 1 TZ. 
24 Definície týchto osobitných kvalifikačných pojmov vymedzujú § 138, § 140 a § 141 TZ.
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osobitného motívu sexuálneho motívu. V rámci závažnejšieho spôsobu konania môžeme spo-
menúť napríklad surový alebo trýznivý spôsob konania, vlámanie atď. Za závažnejší spôsob ko-
nania sa považuje aj porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, 
postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona. Zámerne uvádzame aj tento spôsob 
konania, pretože tento znak sa prekrýva so základnou skutkovou podstatou a na základe tohto 
faktu nemôže byť použitý duplicitne. V opačnom prípade by došlo k porušeniu zásady ne bis in 
idem (nie dvakrát v tej iste veci). V rámci kvalifikovaných skutkových podstatách treba z hľadis-
ka formy zavinenia vychádzať z § 18 TZ, v zmysle ktorého vo vzťahu k všeobecne priťažujúcim 
okolnostiam a k okolnostiam podmieňujúcim použitie vyššej trestnej sadzby postačuje aj za-
vinenie z nedbanlivosti, ak Trestný zákon nevyžaduje aj v tomto prípade úmyselné zavinenie.

Z hľadiska základných štatistických ukazovateľov25 dotýkajúcich sa predmetného ustanove-
nia porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku v zmysle § 237 a § 238 TZ, vychádzajúc 
z  bázy údajov Štatistiky kriminality v  Slovenskej republike vedenú Ministerstvom vnútra SR 
(pre obdobie rokov 2014 - 2019),26 môžeme uviesť, že medzi úmyselnou a nedbanlivostnou for-
mou zavinenia predmetného trestného činu je z hľadiska početnosti ich páchania diametrálny 
rozdiel. Kým pri úmyselnej forme zavinenia (t. j. § 237 TZ) sa početnosť páchania pohybuje 
v priemere za rok na hodnote viac ako 100 trestných činov, pri nedbanlivostnej forme zavinenia 
(t. j. § 238 TZ) je početnosť páchania extrémne nízka, v sledovanom období až počas štyroch ro-
kov nulová. Uvedené len potvrdzuje primárne preventívnu úlohu nedbanlivostnej formy zavine-
nia. Všeobecne vo vzťahu k § 237 TZ z pohľadu štatistického platí, že početnosť je v posledných 
rokoch na približne rovnakej úrovni (výnimkou je azda len rok 2015), s tým súvisí aj objasnenosť 
predmetnej trestnej činnosti, ktorá je niekde na úrovni 20 %. Pre rok 2014 platí, že trestný čin 
v zmysle § 237 TZ bol zistený 108-krát, objasnený 20-krát, dodatočne objasnený z minulých 
rokov 12-krát, objasnenosť bola na úrovni 19 %. Pre rok 2015 platí, že trestný čin v zmysle § 237 
TZ bol zistený 132-krát, objasnený 31-krát, dodatočne objasnený z minulých rokov 20-krát, ob-
jasnenosť bola na úrovni 23 %. Pre rok 2016 platí, že trestný čin v zmysle § 237 TZ bol zistený 
93-krát, objasnený 17-krát, dodatočne objasnený z minulých rokov 19-krát, objasnenosť bola na 
úrovni 18 %. Pre rok 2017 platí, že trestný čin v zmysle § 237 TZ bol zistený 99-krát, objasnený 
24-krát, dodatočne objasnený z minulých rokov 21-krát, objasnenosť bola na úrovni 21 %. Pre 
rok 2018 platí, že trestný čin v zmysle § 237 TZ bol zistený 93-krát, objasnený 16-krát, dodatoč-
ne objasnený z minulých rokov 28-krát, objasnenosť bola na úrovni 17 %. Pre rok 2019 (k 30. 
októbru 2019) platí, že trestný čin v zmysle § 237 TZ bol zistený 103-krát, objasnený 22-krát, 
dodatočne objasnený z  minulých rokov 17-krát, objasnenosť bola na úrovni 21 %. Ako bolo 
uvedené, diametrálne odlišná početnosť je spojená s  trestným činom v  zmysle § 238 TZ. Tu 
platí, že až v troch prípadoch nebol predmetný trestný čin obsiahnutý v dokumentoch Štatisti-
ky kriminality v Slovenskej republike, keďže hodnoty v súvislosti s ním boli absolútne nulové. 
Výnimkou je rok 2014, kedy bol predmetný trestný čin zistený jedenkrát a daný trestný čin bol 
aj objasnený (čo predstavuje objasnenosť na úrovni 100 %). V roku 2018 bol predmetný trestný 
čin zistený v dvoch prípadoch, jeden z prípadov bol aj objasnený, čo predstavuje objasnenosť na 
úrovni 50 %. V súvislosti s rokom 2019 (k 30. októbru 2019) môžeme uviesť, že hoci v danom 

25 Pre podrobnejšie informácie pozri bod 5 predkladaného textu Sociologicko-právny a kriminologický výskum 
– trestný čin „porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku“ v zmysle § 237 a § 238 TZ.

26 Dostupné na: <http://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-xml>.
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období nebol predmetný trestný čin zistený, evidujeme jeden prípad dodatočného objasnenia 
(zrejme trestného činu zisteného z roku 2018). Nevýhodnou predmetnej bázy hodnôt štatistiky 
kriminality v Slovenskej republike je to, že absentuje možnosť dohľadateľnosti toho, trestné činy 
zistené v ktorom roku boli v príslušnom roku dodatočne objasnené. 

2.1 Z rozhodovacej praxe súdov 

V tejto časti uvádzame na jednotlivých prípadoch z rozhodovacej praxe súdov, ako dochá-
dza k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho 
majetku. 

 – Okresný súd v  Lučenci schválil na verejnom zasadnutí dohodu o vine a treste uzavretú 
medzi okresnou prokuratúrou a obvineným, ktorý sa dopustil viacerých trestných činov 
– 1. zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 
3 písm. a) TZ, 2. prečinu poškodzovania cudzích práv podľa § 375 ods. 1 písm. a), ods. 2 
písm. a) TZ, 3. zločinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej 
uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 1, ods. 4 TZ. Ku skutku došlo 
tak, že starosta obce XY bol obecným zastupiteľstvom poverený výkupom pozemkov za sta-
novenú cenu za 1 m2. Starosta obce jedenému predávajúcemu vyplatil 8,49 eur za 1m2, a to 
pri dvoch nehnuteľnostiach, pričom ostatné susedné nehnuteľnosti od iných predávajúcich 
kúpil za 6,83 eur za 1m2. Súd konštatoval, že starosta svojím protiprávnym konaním porušil 
všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť spravovať cudzí majetok 
a spôsobil tým značnú škodu. Zároveň inému spôsobil vážnu ujmu na právach tým, že 
uviedol niekoho do omylu a spáchal čin závažnejším spôsobom konania. Okrem toho, ob-
sah verejnej listiny podstatne pozmenil a použil ju ako pravú a spôsobil tým značnú škodu 
(rozsudok Okresného súdu Lučenec z 2. októbra 2014, sp. zn. 22T 137/2014).

 – Okresný súd v Leviciach odsúdil primátora mesta XY, ktorý uzavrel zmluvu o budúcej zmluve 
s obchodnou spoločnosťou X. Predmetom mal byť budúci odpredaj pozemkov patriacich mes-
tu za sumu 100 000 Sk. Primátor zavádzal mestské zastupiteľstvo ohľadom predaja pozemkov 
v tom, že zastupiteľstvo sa domnievalo na základe neúplných informácií, že pôjde len o vklad 
predmetných pozemkov do majetku spoločnosti Y ako súčasť realizácie podnikateľského plá-
nu. Zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým odsúhlasilo predaj pozemkov. Primátor následne 
pozmenil uznesenie zastupiteľstva tak, že kúpna cena pozemkov bola 15 000 Sk. Spoločnosť po 
nadobudnutí predmetných mestských pozemkov previedla vlastníctvo k nim na spoločnosť 
X za 100 000 Sk. Znalecký posudok odhadol hodnotu pozemkov na 31 700 eur (954 994 Sk). 
Súd rozhodol, že primátor inému spôsobil značnú škodu tým, že porušil všeobecne záväzným 
právnym predpisom ustanovenú povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok. Takisto 
podstatne zmenil obsah verejnej listiny v úmysle, aby sa použila ako pravá. Týmto protipráv-
nym konaním primátor spáchal zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku 
podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. a) TZ a prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, 
úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 1 TZ 
(rozsudok Okresného súdu Levice z 21. mája 2014, sp. zn. 4 T 23/2013).27

27 Prvé dva prípady sú dostupné aj na: <https://ficek.sk/porusovanie-povinnosti-pri-sprave-cudzieho-majetku-11>.
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 – Okresný súd v Banskej Bystrici odsúdil obžalovaného E. D. z prečinu porušovania povin-
nosti pri správe cudzieho majetku podľa § 238 TZ pretože na základe udelenej generálnej 
plnej moci z 2. novembra 2015 uzavretej v Banskej Bystrici spoločnosťou T, s. r. o., so síd-
lom XY, na základe ktorej mal zastupovať menovanú spoločnosť vo všetkých právnych ve-
ciach týkajúcich sa spoločnosti, čo však zneužil tým, že v období od 12. decembra 2016 do 
24. júla 2017 na viackrát vyberal prostredníctvom platobnej karty z rôznych miest v Ban-
skej Bystrici finančné prostriedky z podnikateľského účtu spoločnosti, a to v celkovej výške 
14 194,80 eur, pričom tieto výbery a použitie finančných prostriedkov nevedel konateľovi 
spoločnosti J. K. riadne vysvetliť a vydokladovať, a taktiež spôsobil aj schodok peňažných 
prostriedkov na pokladni spoločnosti vo výške 48 541,50 eur, čím spôsobil spoločnosti T, 
s. r. o., celkovú škodu vo výške 62 736,30 eur (rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica 
z 18. januára 2019, sp. zn. 3T 42/2018).

3 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku 
v komparácii s niektorými európskymi štátmi

3.1 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku 
v podmienkach Českej republiky

Vzhľadom na dlhý spoločný právny vývoj je logické, že právne úpravy Slovenskej republiky 
a Českej republiky majú k sebe z hľadiska rôznych aspektov blízko (aj z komparatívneho hľa-
diska). Uvedené platí aj v odvetví trestného práva, o podobnosti v spojitosti s Trestním záko-
níkom je možné hovoriť aj v súvislosti s trestnoprávnou ochranou osôb pri správe (príp. opat-
rovaní) ich majetku. Aj v prípade Trestního zákoníka platí, že trestný čin „Porušení povinnosti 
při správě cizího majetku“ je ako majetkový trestný čin28 upravený v rámci dvoch ustanovení 
(§ 220 a § 221 TrZ29), kde je rozlišujúcim kritériom subjektívna stránka. V  spojitosti s uve-
denou právnou úpravou je osobitne vhodné poukázať na aspekty, v ktorých sa od slovenskej 
právnej úpravy odlišuje. Osobitosti, na ktoré v ďalšom texte poukážeme by mohli bezpochyby 

28 V súvislosti s objektom trestného činu je pomernou osobitosťou českej úpravy to, že pod objekt je subsumovaná 
aj ochrana osobitného (zvláštneho) vzťahu osoby, ktorá je povinná spravovať alebo opatrovať cudzí majetok 
a  vlastníka (príp. spoluvlastníka) takéhoto majetku, na základe kritéria dôvery. Opodstatnenosť daného 
vzťahu dôvery je však, podľa nášho názoru, otázna v prípadoch, kedy je vzťah založený ex offo (napr. roz-
hodnutím príslušného orgánu) bez angažovanosti povinnej osoby. K tomu pozri napríklad ŠÁMAL, P. a kol. 
Trestní zákoník komentář 2. díl (§ 140 – § 421). 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2183.

29 Uvedené ustanovenia v rámci základných skutkových podstát znejú:
„§ 220
(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí 
majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 
činnosti.
§ 221
(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při 
opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody 
až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.“
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predstavovať návrhy de lege ferenda (záujem autorov tkvie primárne v poukázaní na aspekty 
odlišujúce, otázkam, ktoré sa v podstate v právnej úprave objavujú zhodne, nebude v ďalšom 
texte venovaná osobitná pozornosť).

Konkrétne je takýchto odlišností, ktoré by naozaj mohli v budúcnosti predstavovať podnety 
pre legislatívne zmeny v právnej úprave Slovenskej republiky, hneď niekoľko. V prvom rade, 
ak nahliadneme na § 220 TrZ, teda úmyselnú formu porušenia povinnosti pri správe cudzieho 
majetku, je to samotná škoda, ktorá je vyžadovaná v rámci základnej skutkovej podstaty. Pred-
metné ustanovenie obsahuje spojenie „škoda nikoli malá“, v zmysle výkladového § 138 odst. 
1 TrZ ide teda o „škodu dosahující částky nejméně 25 000 Kč“ (teda niečo viac ako 970 eur). 
Na uvedené poukazujeme jednoznačne skôr v  širších súvislostiach, vzhľadom na dlhodobo 
kritizované vnímanie vymedzenia škody v podmienkach Trestného zákona (teda vymedzenie, 
ktoré vychádza z konkrétnej výmery ustanovenej v Trestnom zákone, napr. nijakým spôsobom 
nerešpektujúc zvyšovanie minimálnej mzdy a pod.), význam osobitný, teda spojený s daným 
trestným činom, je práve v hlbšom pretavení princípu ultima ratio (ak porovnáme požadovanú 
výšku škody v  rámci slovenskej a  českej právnej úpravy). Druhým zaujímavým poznatkom 
v spojení s predmetným trestným činom je využitie spojenia „poruší podle zákona mu uloženou 
...povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek“. Hoci by sa teda mohlo na prvý pohľad zdať, 
že predmetná právna úprava opomína situáciu, kedy by mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
opatrovať alebo spravovať cudzí majetok danej zákonom (ak by sme spojenie „podle zákona“ 
vykladali obdobne ako spojenie na základe zákona). No platí, že povinnosť spravovať alebo 
opatrovať cudzí majetok „podle zákona“ môže byť tak povinnosť, ktorá vyplýva priamo z urči-
tého ustanovenia zákona, ako aj povinnosť založená na základe zákona (na základe tzv. zvlášt-
neho výroku štátneho orgánu),30 to znamená, že obsahovo sú uvedené úpravy svojím vymedze-
ním zhodné. Rozdiel je len v tom, že kým v Českej republike ide o otázku výkladu, v Slovenskej 
republike je predmetná otázka riešená výslovnou pozitívnou enumeráciou.

Zaujímavým z hľadiska vedeckého je odstavec 2 rozoberaného ustanovenia. Daná kvali-
fikovaná skutková podstata trestného činu pracuje s okolnosťou, že daný trestný čin spácha 
páchateľ ako osoba, „která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného“ (ekvivalent 
spojenia „osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť záujmy poškodeného“, ktorému 
bola venovaná pozornosť v texte vyššie). Už tak špecifické požiadavky kladené na osobu povin-
nú sú týmto precizované. Hoci ide z pohľadu legislatívnej inšpirácie o zaujímavé vymedzenie, 
ide o pojem právne neurčitý, ktorého výklad v rámci Trestního zákoníka (príp. iného právneho 
predpisu) absentuje (rovnako ako tomu je v  prípade Trestného zákona). Hoci je relevantný 
argument, že uvedené posúdenie bude závisieť v miere maximálnej od okolností individuál-
neho prípadu, odpoveď je možné hľadať v ustálenej rozhodovacej praxi, judikatúre. Rámcový 
význam má v danom ohľade rozhodnutie R 28/1992, ktoré, okrem iného, ustanovuje, „že za 
osobu, ktorá má osobitne uloženú povinnosť hájiť záujmy poškodeného [v zmysle predmetného 
spojenia], možno považovať len takého páchateľa, u ktorého je podľa jeho pracovného, funkčné-
ho alebo iného právneho vzťahu k poškodenému hlavnou úlohou starostlivosť o zabezpečovanie 
záujmov poškodeného, ... takáto osobitná povinnosť môže vyplývať z právneho predpisu (napr. 

30 K tomu pozri ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník komentář 2. díl (§ 140 – § 421). 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 
2012, s. 2188.
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zákonný zástupca maloletej osoby, opatrovník) alebo aj zo zmluvy (plnomocenstva)“.31 Najmä 
recentná rozhodovacia prax Českej republiky však poukazuje na dôležitý fakt,32 že hoci je uve-
dené vnímanie ponechané skôr v rovine neurčitosti, nemožno vnímanie zextenzívniť do tých 
súvislostí, že každá existencia povinnosti spravovať alebo opatrovať cudzí majetok je zároveň 
zvlášť uloženou povinnosťou hájiť záujmy poškodeného. Za okolností, že by malo byť takéto ex-
tenzívne vnímanie vnímaním správnym, by zrejme český zákonodarca pristúpil k precizovaniu 
predmetných ustanovení a spojenie „zvlášť uloženej povinnosti“ by zakotvil v rámci základnej 
skutkovej podstaty daného trestného činu (a v rámci znenia kvalifikovanej skutkovej podstaty 
trestného činu by predmetné spojenie vypustil, keďže by už bolo obsahom základnej skutkovej 
podstaty).

Aj v rámci nedbanlivostnej podoby predmetného trestného činu nájdeme v českej práv-
nej úprave v porovnaní s tou slovenskou pár osobitostí. V prvom rade je takouto okolnosťou 
subjektívna stránka trestného činu, ktorá je vyjadrená prostredníctvom hrubej nedbanlivos-
ti. Platí, že hrubú nedbanlivosť je potrebné vykladať v zmysle § 16 odst. 2 TrZ,33 nejde však 
o osobitnú formu nedbanlivosti (popri vedomej a nevedomej nedbanlivosti), ide však o zá-
konodarcom vyžadovanú vyššiu mieru nedbanlivosti, teda vyššej intenzity, vychádzajúc zo 
všeobecných východísk doktríny a legálnej definície. S ohľadom na uvedené nejde o úpravu 
náhodnú, požiadavkou na tom, že trestnoprávnu relevanciu majú len závažnejšie prípady 
nedbanlivostného zavinenia,34 pristúpila Česká republika prakticky k  tomu, že zamedzila 
nadmernú trestnú represiu v menej závažných prípadoch.35 Ďalej v súvislosti s predmetným 
ustanovením platí, že trestnoprávne dosahy nemá hocijaké porušenie prevzatej zmluvnej po-
vinnosti spravovať alebo opatrovať cudzí majetok, ale len také porušenie, ktoré je spojené 
s  dôležitou povinnosťou (v porovnaní so slovenskou právnou úpravou v  zmysle § 238 TZ 
platí, že vymedzenie objektívnej stránky podľa § 221 TrZ je extenzívnejšie, keďže je možné 
vyvodiť trestnú zodpovednosť aj v prípadoch porušenia povinnosti spravovať alebo opatrovať 
cudzí majetok, ak má uvedená povinnosť zmluvný základ, v súlade s uvedeným však musí ísť 
o kvalitatívne významnejšiu povinnosť, ktorú zákonodarca v Českej republike pomenováva 
ako dôležitá povinnosť). Opätovne aj v danom prípade platí, že pre posúdenie, kedy už ide 
o povinnosť dôležitú, nie sú stanovené žiadne návody, východiskom a vodítkom by mali byť 
okolnosti individuálneho prípadu, teda konkrétna povinnosť, k porušeniu ktorej došlo. Rele-
vantná doktrína v Českej republike potvrdzuje,36 že ide o ustanovenie poňaté zákonodarcom 
extenzívne, v  rámci ktorého je obsiahnuteľná naozaj rôznorodá forma povinností. Zhoda 
panuje napríklad v tom, že by malo ísť o povinnosť v spojitosti s opatrovaním alebo spravo-
vaním cudzieho majetku významnejšiu, to znamená napríklad spojenú so značnými škodami 
na cudzom majetku, teda ak porušením predmetnej povinnosti môže poľahky k takýmto ná-
sledkom dôjsť.37 Poslednou osobitosťou, na ktorú je, podľa nášho názoru, vhodné v súvislosti 

31 Bližšie k tomu pozri R 28/1992.
32 K tomu pozri napríklad TR NS 5/2004-T 688.
33 Uvedené ustanovenie znie: „Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku 

náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.“.
34 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník komentář 2. díl (§ 140 – § 421). 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2203.
35 Tamže, s. 2204.
36 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník komentář 2. díl (§ 140 – § 421). 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 2203.
37 K tomu pozri napríklad R 14/2009-I.
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s českou právnou úpravou poukázať, je výška škody, ktorá je v základnej skutkovej podsta-
te § 221 TrZ stanovená. V danom prípade zákon vyžaduje spôsobenie škody značnej, pod 
ktorou sa v zmysle výkladového § 138 odst. 1 TrZ rozumie škoda čiastky najmenej 500 000 
Kč (t. j. cca 19 500 eur). Ak sme teda v súvislosti s § 220 TrZ (teda úmyselnou formou pred-
metného trestného činu) hovorili o rozširovaní vplyvu princípu ultima ratio (v porovnaní so 
slovenskou právnou úpravou), v danom prípade je náš názor práve opačný (keďže slovenská 
právna úprava vyžaduje v súvislosti s nedbanlivostnou podobou trestného činu porušovania 
povinnosti pri správe cudzieho majetku škodu značnú, to znamená škodu dosahujúcu 26 600 
eur). Uvedená disproporcionalita však môže byť odôvodnená práve faktom, že česká právna 
úprava pracuje v rámci nedbanlivostnej formy zavinenia nie s porušením povinnosti hocija-
kej, ale dôležitej povinnosti. Z hľadiska slovenskej právnej úpravy vidíme možnosť legislatív-
nej inšpirácie najmä vo vzťahu k zakotveniu spojenia „dôležitá povinnosť“ v tých intenciách, 
ako s ňou pracuje aplikačná prax a doktrína Českej republiky. Takýmto prístupom sa naozaj 
výrazne prejavuje už toľko pertraktovaný princíp ultima ratio, ktorý by mal prežarovať celou 
právnou úpravou, trestným právom obzvlášť.

3.2 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku 
v podmienkach Maďarska

Komparatívny prvok predkladaného rozpracovania je možné nastoliť nie len porovnaním 
slovenskej a českej právnej úpravy predmetného trestného činu (predmetné úpravy majú k sebe 
veľmi blízko, vychádzajú z rovnakých historických základov), ale aj nahliadnutím do právnych 
úprav iných štátov. Z hľadiska obsahového zodpovedá trestnému činu porušovania povinnosti 
pri správe cudzieho majetku v zmysle Trestného zákona Maďarska (ďalej aj „BT“)38 § 377 BT, 
ktorý je svojím pomenovaním trestným činom sprenevery.39 Len z hľadiska komplexnosti po-
danej informácie, trestnému činu sprenevery v zmysle § 213 TZ je obsahovo blízke znenie § 366 
BT, dané ustanovenie upravuje trestný čin zneužívania finančných prostriedkov.

Z  pohľadu komparatívneho platí, že predmetné (resp. zvolené) trestné činy sú zaradené 
v rámci trestných kódexov tej ktorej krajiny medzi majetkové trestné činy, a teda sú zhodné 
z hľadiska druhového objektu. Prvý rozdiel, nie zanedbateľný, je spojený s hmotným predme-
tom útoku. Kým v rámci trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku 
je hmotný predmet útoku vnímaný oveľa extenzívnejšie (ako cudzí majetok v najširšom zmysle 
slova, pre výklad pozri text vyššie), maďarská právna úprava je v zmysle § 377 BT koncipovaná 
len vo vzťahu k finančným prostriedkom (zrejme k cudzím finančným prostriedkom, čo však 

38 Büntetõ Törvénykönyv (Trestný zákon); 2012. évi C. a Büntetõ Törvénykönyvrõl (v znení neskorších predpi-
sov). [online]. Dostupné na: <http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes>.

39 Uvedené ustanovenie znie:
„§ 377 BT
(1) ,Sprenevery´ sa dopustí osoba poverená na základe zákona spravovaním alebo ochranou finančných pro-
striedkov, ktorá spôsobí finančnú stratu z nedbanlivosti alebo porušením povinnosti; sprenevera je prečinom, 
ktorá sa trestá odňatím slobody až do dvoch rokov.
(2) Trestom odňatia slobody nepresahujúci tri roky sa potrestá ten, kto takým činom spôsobí obzvlášť značné 
alebo väčšie finančné straty.“
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nie je v  rámci skutkovej podstaty zvýraznené, vyplýva to z  logiky veci), ide o výrazne užšiu 
limitáciu ako v rámci slovenskej právnej úpravy, čím sú zúžené aj možnosti vyvodenia trestnej 
zodpovednosti. Je samozrejmé, že uvedený rozdiel v zmysle terminológie môže byť spôsobný 
aj prekladom, nesporné však je, že kým maďarský zákonodarca koncipuje uvedený trestný čin 
len vo vzťahu k cudzím finančným prostriedkom, úpravu v rámci Trestného zákona musíme 
hodnotiť komplexnejšie. Užšie vymedzenie v zmysle maďarskej právnej úpravy nie je možné 
preklenúť ani rozširujúcim výkladom, pretože pod pojem „finančné prostriedky“ nie je možné 
podradiť majetok v zmysle, ako je to v podmienkach Trestného zákona.

V rámci subjektívnej stránky nie je možné badať výrazné rozdiely, ako úprava v rámci 
Trestného zákona, tak aj v rámci § 377 BT je koncipovaná zhodne vo vzťahu k obom for-
mám zavinenia (k úmyslu, aj k nedbanlivosti). Maďarská právna úprava explicitne pomenú-
va nedbanlivostnú formu zavinenia, úmyselná forma je skôr implicitne zahrnutá v zmysle 
spojenia „alebo porušením povinnosti“. Na rozdiel od slovenskej úpravy, obe formy zavine-
nia sú obsiahnuté v rámci jednej základnej skutkovej podstaty trestného činu, teda v rám-
ci § 377 BT.

Objektívna stránka trestného činu v  zmysle § 377 BT je koncipovaná z  konania, kto-
rým je porušenie povinnosti spravovať alebo ochraňovať finančné prostriedky (bez bližšej 
špecifikácie právnej skutočnosti, na základe ktorej môže byť predmetná povinnosť založená, 
zákonodarca vraví len „o  povinnosti na základe zákona“, v  danej rovine je takéto znenie 
zrejme v rozpore so záujmom na precíznosti a presnosti vyšpecifikovania znakov skutkovej 
podstaty trestného činu v zmysle nullum crimen sine lege certa – teda záujem na tom, aby 
ustanovenia trestnej zodpovednosti boli jasné a zrozumiteľné, uvedené je v Maďarsku zrejme 
riešené prostredníctvom ustálenej súdnej praxe), následkom je spôsobenie finančnej straty. 
Medzi konaním a  následkom bude potrebné preukázať príčinnú súvislosť. Právna úprava 
Maďarska prakticky v  základnej skutkovej podstate trestného činu nešpecifikuje minimál-
nu výšku škody, resp. finančnej straty. Prakticky vzaté, akákoľvek finančná strata spôsobená 
zavineným porušením povinnosti spravovať alebo ochraňovať finančné prostriedky zakladá 
trestnú zodpovednosť v zmysle predmetného ustanovenia. Zároveň platí, že minimálna hra-
nica škody je spôsobená zhodne tak pre nedbanlivostnú, aj aj úmyselnú formu porušenia 
skôr spomenutej povinnosti, čo je možné hodnotiť ako nezvyčajné vymedzenie (minimálna 
výška škody sa spravidla v týchto prípadoch odlišuje, čím je vyjadrená rozdielna závažnosť 
predmetných skutkov). Iná výška škody, presnejšie „obzvlášť značná alebo väčšia finanč-
ná strata“ je kvalifikovaným znakom v  zmysle kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného 
činu § 377 ods. 2 BT, no vzhľadom na to, že maďarský Trestný zákon neustanovuje výkladové 
ustanovenie vo vzťahu k výške škody (resp. výške finančnej straty) ani v rámci všeobecnej 
časti, ani časti osobitnej, hranicu pre vymedzenia finančných strát využitých zákonodarcom 
nie sme schopní určiť.

Z hľadiska subjektu platí, že páchateľom môže byť len osoba, ktorá bola poverená na zá-
klade zákona spravovaním alebo ochranou finančných prostriedkov (ako už bolo spomenuté 
v texte vyššie, právna úprava nepracuje s eventualitou, že by bola takáto povinnosť založená 
priamo zákonom, čo je v porovnaní so znením § 237 a § 238 TZ výraznou odlišnosťou). S ohľa-
dom na uvedené môže byť subjektom len subjekt špeciálny, teda osoba, ktorá bola takouto 
povinnosťou poverená na základe zákona.
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3.3 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku 
v podmienkach Poľska

Východiskom pre komparáciu v  rámci právnej úpravy Poľska je Trestný zákon (ďalej aj 
„TZPL“)40, konkrétne čl. 296,41 ktorý nemá vlastné pomenovanie, je však upravený v rámci 36. 
kapitoly, presnejšie medzi trestnými činmi proti obchodným transakciám. Práve uvedené usta-
novenie Trestného zákona Poľska zrejme najpresnejšie zodpovedá obsahovej stránke trestného 
činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Z  hľadiska zaradenia predmetných trestných činov platí, že trestný čin v  zmysle čl. 296 
TZPL nie je zaradený priamo medzi majetkové trestné činy (kapitola 35), ale medzi tzv. trestné 
činy proti obchodu, resp. obchodným transakciám, čo možno nie je z hľadiska obsahového za-
merania najpresnejšie, z hľadiska prípadnej aplikačnej použiteľnosti však nie je možné uvedené 
hodnotiť negatívne. V prípade oboch skutkových podstát platí, že ich podstatnou náležitosťou 
(a teda znakom skutkovej podstaty trestného činu) nie je to, že by bola škoda spôsobená tým, 
že sa páchateľ alebo niekto iný na uvedenom obohatí, ale skôr to, že dochádza k poškodzovaniu 
majetku (resp. cudzieho majetku). Aj poľská právna úprava vníma ako hmotný predmet útoku 
cudzí majetok (nie teda napr. len súčasť danej množiny, napr. finančné prostriedky, ako je to 
v prípade úpravy Maďarska). Ide teda o obdobne vymedzený hmotný predmet útoku ako v prí-
pade úpravy ustanovenej v zmysle § 237 a § 238 TZ. Uvedené sa odráža aj do objektu, ktorý je 
v danom prípade vymedzený prakticky zhodne.

Subjektívna stránka je v prípade čl. 296 TZPL vymedzená pomerne zvláštnym spôsobom. 
Platí však, že ide o skutkovú podstatu trestného činu, ktorú možno spáchať ako úmyselne, tak 
aj z nedbanlivosti. Ide však o to, že otázka zavinenia je v rámci základnej skutkovej podstaty 
prakticky zamlčaná. V súvislosti s uvedeným však nie je potrebné výkladové pravidlo, môže-
me si pomôcť čl. 296 § 4 TZPL, ktorý ustanovuje trestnosť prípadov, ak bola škoda spôsobe-
ná konaním páchateľa neúmyselne (pričom stanovuje aj nižšiu trestnú sadzbu v porovnaní so 

40 Act of 6 June 1997 – Criminal Code of the Republic Poland (v znení neskorších predpisov). Dostupné na: 
<https://www.legislationline.org/download/id/7354/file/Poland_CC_1997_en.pdf>.  

41 Uvedené ustanovenie znie:
„Čl. 296
§ 1 Kto je povinný na základe ustanovení zákona, rozhodnutím príslušného orgánu alebo dohodou riadiť ma-
jetkové práva alebo podnikanie alebo podnikanie fyzickej osoby, právnickej osoby alebo organizačnej jednot-
ky bez právnej subjektivity a zneužitím právomocí, ktoré mu boli udelené alebo neplnením povinností spôsobí 
podstatné škody na majetku, potrestá sa odňatím slobody od 6 mesiacov do 5 rokov.
§ 1a V prípade, že páchateľ uvedený v § 1 zneužitím právomocí, ktoré mu boli udelené alebo neplnením 
svojich povinností spôsobuje bezprostredné nebezpečenstvo značnej škody na majetku uloží sa trest odňatia 
slobody až do 3 rokov.
§ 2 Ak páchateľ trestného činu uvedeného v § 1 a v § 1a koná za účelom získania materiálnej výhody, uloží sa 
trest odňatia slobody od 6 mesiacov do 8 rokov.
§ 3 Ak páchateľ trestného činu uvedený v § 1 alebo 2 spôsobí škodu na majetku vo veľkom rozsahu, potrestá 
sa odňatím slobody od jedného roka do 10 rokov.
§ 4 Ak páchateľ trestného činu uvedený v § 1 alebo 3 koná neúmyselne, potrestá sa odňatím slobody až na 3 
roky.
§ 4a V prípade, že poškodeným nie je Ministerstvo financií, trestné stíhanie uvedené v § 1a je na žiadosť 
poškodeného.
§ 5 Trestnému stíhaniu nepodlieha ten, kto ešte pred jeho začatím dobrovoľne napravil spôsobené škody v 
plnom rozsahu.“
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základnou skutkovou podstatou trestného činu, a tým pádom aj nižšiu závažnosť, v praktických 
dosahoch ide o privilegovanú skutkovú podstatu trestného činu), zrejme všetky ostatné prípa-
dy spáchané zavinene budú úmyselnými trestnými činmi.

S  ohľadom na objektívnu stránku platí, že konaním bude zneužitie právomoci (ktorá bola 
udelená) alebo alternatívne nesplnenie povinnosti, následkom je spôsobenie podstatnej škody na 
majetku. Právnymi skutočnosťami, ktorými môže byť spomenutá právomoc udelená, resp. usta-
novená povinnosť, môže byť v zmysle čl. 296 TZPL ustanovenie zákona, rozhodnutie príslušného 
orgánu alebo dohoda o riadení majetku alebo podnikania fyzickej osoby, právnickej osoby ale-
bo organizačnej jednotky bez právnej subjektivity. Výpočet spomenutých právnych skutočností 
sa veľmi nelíši od tých, ktoré sú ustanovené Trestným zákonom v zmysle § 237 a § 238. Jediným 
rozdielom je azda užšie vymedzenie prevzatej zmluvnej povinnosti v zmysle poľskej úpravy, keďže 
táto nie je koncipovaná na prevzatie povinnosti nakladania s cudzím majetkom na základe zmluvy 
všeobecne (bez špecifikácie na druh zmluvy), ale na konkrétny druh zmluvy o riadení majetku 
alebo podnikania fyzickej osoby, právnickej osoby alebo organizačnej jednotky bez právnej sub-
jektivity. Z hľadiska následku sa vyžaduje v rámci základnej skutkovej podstaty škoda na hranici 
podstatnej škody, ktorou je v zmysle výkladového pravidla čl. 115 § 5 TZPL hodnota, ktorá v čase 
spáchania činu presahuje minimálne dvesto násobok minimálnej mesačnej mzdy, ktorá je v zmys-
le § 8 toho istého článku stanovená nie presnou sumou v zmysle Trestného zákona Poľska, ale pred-
pismi pracovného práva (teda môže byť stanovená aj ako variabilná suma odzrkadľujúca zmeny 
v ekonomike štátu a pod.). Významná škoda na majetku vo veľkom rozsahu je rovnako výkladovo 
vymedzená v zmysle čl. 115 § 6 TZPL, je to hodnota, ktorá v čase spáchania činu presahuje mini-
málne tisíc násobok minimálnej mesačnej mzdy, ktorá je stanovená predpismi pracovného práva.

Subjektom predmetného trestného činu môže byť len osoba, ktorá je či už zo zákona ale-
bo na základe zákona (či už rozhodnutím príslušného orgánu alebo na základe zmluvnej po-
vinnosti) povinná nakladať s určitým majetkom (a tým aj predchádzať prípadným škodám), 
ide teda o špeciálny subjekt. V súvislosti s uvedeným trestným činom je zaujímavé znenie čl. 
296 § 5 TZPL, teda ustanovenie prakticky stanovujúce osobitný spôsob zániku trestnosti, a to, 
že trestnému stíhaniu nepodlieha ten, kto ešte pred jeho začatím dobrovoľne napravil spôsobe-
né škody v plnom rozsahu. Nejde však o osobitnosť predmetného ustanovenia, predmetné je 
odôvodnené prístupom zákonodarcu, ktorý stanovuje podmienky pre zánik trestnosti osobitne 
v rámci znenia skutkových podstát trestného činu. 

3.4 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku 
v podmienkach Ruskej federácie

V rámci komparatívnej časti príspevku nahliadneme aj do úpravy Ruskej federácie, hoci 
táto nie je priamo geopoliticky bezprostredná vo vzťahu k úprave Slovenskej republiky, ponúka 
osobitný uhol pohľadu na otázku ochrany majetku osôb pri jeho správe či opatrovaní.

Východiskom v rámci úpravy Ruskej federácie je Trestný zákonník Ruskej federácie (ďalej 
len „TZRF“).42 V prípade predmetnej komparácie vzniká zaujímavá situácia, keďže predmetný 

42 The Criminal Code Of The Russian Federation No. 63-Fz Of June 13, 1996 (v znení neskorších predpisov). 
Dostupné na: <https://www.legislationline.org/download/id/4247/file/RF_CC_1996_am03.2012_en.pdf>.
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právny trestný kódex neobsahuje skutkovú podstatu trestného činu, ktorá by priamo obsahovo 
zodpovedala trestnému činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v zmysle § 237 
a § 238 TZ, v ďalšom texte sa pokúsime nahliadnuť na to, ktoré skutkové podstaty trestných či-
nov sa najviac obsahovo približujú k  nosným trestným činom predkladaného rozpracovania 
a uvedieme, prečo nie sú priamo použiteľné a aplikovateľné na situácie, ktoré postihujú v rámci 
slovenskej úpravy predmetné ustanovenia.

V prvom rade, vzhľadom na trestnoprávnu charakteristiku trestného činu porušovania po-
vinnosti pri správe cudzieho majetku v zmysle relevantných ustanovení Trestného zákona, sme 
sa snažili identifikovať spomenutú skutkovú podstatu trestného činu medzi trestnými činmi 
proti majetku. Daná úprava je obsiahnutá v rámci 21. hlavy TZRF, predstavuje súbor 11 parag-
rafových znení. Z hľadiska znakov skutkovej podstaty sme sa zamerali na tie trestné činy, ktoré 
sa dotýkajú poškodzovania cudzieho majetku (ako to svojím vymedzením ustanovuje § 237 
a § 238 TZ), nie priamo prisvojenia cudzieho majetku. Z daného dôvodu je na predmetné prí-
pady vylúčená aplikácia čl. 160 ods. 1 TZRF, trestný čin privlastnenia alebo sprenevery, ktorý 
stanovuje v rámci objektívnej stránky odcudzenie cudzieho majetku (jeho prisvojenie), ktorý 
bol zverený majiteľovi, a teda prakticky ide o obsahovo zhodnú formuláciu (v prípade daného 
znaku trestného činu bez nahliadnutia na ostatné znaky skutkovej podstaty trestného činu) ako 
v prípade trestného činu sprenevery v zmysle § 213 TZ. Druhým dôvodom, prečo sme v rámci 
identifikácie relevantného ustanovenia siahli po trestnom čine privlastnenia alebo sprenevery 
v zmysle TZRF je to, že pod daným pomenovaním je možné identifikovať relevantné (obsahovo 
prakticky zhodné) ustanovenie napríklad v právnej úprave Maďarska (k tomu pozri text vyššie).

Druhou možnosťou, v rámci trestných činov proti majetku, je dvojica ustanovení, a to čl. 
167 a 168 TZRF, ktoré upravujú úmyselné a nedbanlivostné zničenie alebo poškodenie cudzieho 
majetku. Hoci by sa mohlo zdať, že práve uvedené skutkové podstaty predstavujú ustanovenia, 
ktoré je možné využiť v prípadoch vzniku škody porušením povinnosti pri správe alebo opatro-
vaní cudzieho majetku, nie je tomu celkom tak. Už zo samotného vymedzenia načrtnutých skut-
kových podstát vyplýva, že následkom síce je poškodenie alebo dokonca zničenie cudzieho ma-
jetku, čím došlo ku vzniku škody (predmetné ustanovenie rovnako ako to je to v prípade § 237 
a § 238 TZ pre vyvodenie trestnej zodpovednosti nevyžaduje, aby sa páchateľ alebo niekto iný 
obohatil), podstatným rozdielom v porovnaní so slovenskou úpravou je to, že ku vzniku škody 
nedochádza porušením povinnosti opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, ale úmyselným 
alebo nedbanlivostným konaním páchateľa, ktorým vznikne škoda (pričom spôsob spáchania 
trestného činu môže pokrývať naozaj širokú škálu do úvahy prichádzajúceho správania pácha-
teľa). Z hľadiska uvedeného vymedzenia ide prakticky o trestný čin obdobný zneniu trestného 
činu poškodzovania cudzej veci v zmysle § 245 TZ. V zmysle teórie trestného práva pritom platí, 
že je založený určitý vzťah trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku 
s trestným činom poškodzovania cudzej veci, keďže trestný čin v zmysle § 237 a § 238 TZ je 
v relácii k trestnému činu poškodzovania cudzej veci vo vzťahu špeciality a ich súbeh je vylúčený.

V spojitosti so spomenutým čl. 167 a 168 TZRF musíme ešte poznamenať, že hoci by sme 
azda vedeli pod úmyselné (či nedbanlivostné) poškodenie alebo zničenie cudzieho majetku 
subsumovať situáciu, kedy by ku škode došlo zavineným porušením povinnosti spravovať alebo 
opatrovať cudzí majetok (hoci si dovolíme uviesť, že by zjavne išlo o analógiu v neprospech 
páchateľa, ktorá je neprípustná), podstatne odlišným znakom v porovnaní s trestným činom 
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porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku je to, že v prípade úpravy Ruskej federácie 
je subjektom páchateľ všeobecný, bez vyžadovanej špecifickej vlastnosti, ktorá by sa na neho 
kládla. Predmetná skutková podstata trestného činu teda pokrýva oveľa širšiu množinu proti-
právnych konaní vo vzťahu k vzniku škody na cudzom majetku, je koncipovaná extenzívnejšie, 
nie len vo vzťahu k osobám, ktoré majú osobitnú povinnosť spravovať alebo opatrovať cudzí 
majetok (bez ohľadu na druh právnej skutočnosti, ktorou bola takáto povinnosť uložená).

V prípade ruskej právnej úpravy nám teda zostáva konštatovať, že pre prípady vzniku škody 
v spojitosti s porušením povinnosti opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, je azda jediným 
použiteľným čl. 167 a čl. 168 TZRF, hoci si dovolíme uviesť, že predmetné skutkové podstaty 
nie sú koncipované ani náhodou na uvedené prípady, sú však koncipované tak všeobecne, že 
je možné uvedené protiprávne konanie pod spomenuté skutkové podstaty subsumovať. Prin-
cíp ultima ratio je v súvislosti s načrtnutými ustanoveniami (v rámci základných skutkových 
podstát trestných činov) vyjadrený v tom zmysle, že kým minimálna výška škody je v prípade 
čl. 167 TZRF (úmyselná forma) stanovená ako značná škoda, v prípade čl. 168 TZRF (nedban-
livostná forma) je to hodnota škody minimálne veľkého rozsahu (veľkým rozsahom sa v danom 
prípade rozumie hodnota majetku prevyšujúca päťsto násobok minimálneho mzdového výme-
ru, ktorý bol stanovený zákonodarstvom Ruskej federácie v dobe spáchania trestného činu). 

3.5 Právna úprava v Rakúsku 

Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku je v rakúskom Trestnom 
zákone (ďalej aj ako „StGB“)43 zaradený podľa druhového objektu do šiesteho oddielu medzi 
trestné činy proti cudziemu majetku. Upravený je v § 153 StGB pod názvom Untreue, ktorý 
možno voľne preložiť ako porušenie dôvery.44 Na prvý pohľad sa môže zdať, že § § 153 StGB 
nemá nič spoločné s trestným činom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, ke-
ďže svojím názvom mu celkom nezodpovedá. Je to len prvý klamlivý dojem, pretože skutková 
podstata predmetného ustanovenia nás vyvedie z omylu. Právna úprava § 153 StGB pozostáva 
z troch ustanovení. Prvý odsek tvorí základnú skutkovú podstatu, druhý odsek definuje zneuži-
tie oprávnenia a tretí odsek obsahuje kvalifikovanú skutkovú podstatu. Jednotlivé ustanovenia 
sú v tomto znení: 

„(1) Kto úmyselne zneužije svoje oprávnenie disponovať cudzím majetkom alebo iného za-
väzovať, a tým iného poškodí na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo 
peňažným trestom až do 360 denných sadzieb.45

(2) Svoje oprávnenie zneužije ten, kto bezdôvodne poruší pravidlá, ktoré slúžia na ochranu 
majetku oprávnenej osoby.

(3) Kto činom spôsobí škodu prevyšujúcu 5 000 eur, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky 
a kto spôsobí škodu prevyšujúcu 300 000 eur, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.“

43 Strafgesetzbuch (Trestný zákon). Dostupné na: <https://www.jusline.at/gesetz/stgb>.
44 BELEŠ, A. Komparácia právnych úprav insolvenčných trestných činov na Slovensku a v Rakúsku. In Acta Fa-

cultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, s. 8. 
45 Denná sadzba je vo výške najmenej 4 eurá a najviac 5 000 eur. BELEŠ, A. Komparácia právnych úprav insol-

venčných trestných činov na Slovensku a v Rakúsku. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 
Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, s. 9. 
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Rakúsky Trestný zákon je síce rozdelený len na jednotlivé oddiely, ale v zhode so slovenskou 
právnou úpravou patrí trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku taktiež 
medzi majetkové trestné činy. Objektom sú teda chránené majetkové práva. Predmetom útoku je 
cudzí majetok. Objektívna stránka spočíva v zneužití oprávnenia disponovať cudzím majetkom 
alebo iné osoby zaväzovať, čím spôsobí škodu na cudzom majetku. Pri porovnaní oboch právnych 
úprav si môžeme všimnúť, že § 153 StGB disponuje pojmom „oprávnenie“ a § 237 TZ disponu-
je pojmom „povinnosť“. Napriek tomu, vo svojej podstate je objektívna stránka veľmi podobná 
s § 237 ods. 1 TZ. Zásadný rozdiel spočíva len v tom, že na rozdiel od § 237 ods. 1 TZ nie je v § 153 
StGB konkretizovaná škoda, pretože sa v ňom uvádza „...iného poškodí na majetku...“. Z takejto 
formulácie možno vyvodiť, že na naplnenie skutkovej podstaty z tohto hľadiska postačuje spôso-
benie akejkoľvek škody. Škoda je konkretizovaná v kvalifikovanej skutkovej podstate a pozostáva 
len z tohto kvalifikačného znaku na rozdiel od slovenského Trestného zákona, v ktorom sú okrem 
jednotlivých druhov škôd uvedené ešte aj osobitné kvalifikačné pojmy („osobitný motív“, „závaž-
nejší spôsob konania“ a „nebezpečné zoskupenie“). Subjektom tohto trestného činu môže byť len 
páchateľ, ktorý má oprávnenie disponovať cudzím majetkom alebo iného zaväzovať, a na základe 
toho ho tiež môžeme označiť za špeciálny subjekt. Subjektívna stránka je v § 153 ods. 1 StGB vy-
jadrená expresis verbis úmyselnou formou zavinenia. V zmysle § 237 ods. 1 TZ si treba úmyselnú 
formu zavinenia vyvodiť z § 17 TZ: „Pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba úmyselné 
zavinenie, ak tento zákon výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie z nedbanlivosti.“

Slovenský Trestný zákon obsahuje vo vzťahu k trestnému činu porušovania povinnosti pri 
správe cudzieho majetku aj § 238, na základe ktorého sa páchateľ môže dopustiť tohto trestného 
činu nedbanlivostnou formou zavinenia. Rakúsky Trestný zákon takéto ustanovenie neobsa-
huje. 

3.6 Právna úprava v Nemecku

Nemecký Trestný zákon (ďalej aj ako StGBn)46 je obdobne ako rakúsky Trestný zákon roz-
delený na jednotlivé oddiely. Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku 
je v nemeckom Trestnom zákone zaradený podľa druhového objektu do dvadsiatehodruhého 
oddielu, ktorý je pod názvom podvod a porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. 
Rozoberaný trestný čin nájdeme v tomto právnom predpise takisto pod názvom Untreue, ob-
dobne ako v rakúskom Trestnom zákone. Jeho právna úprava sa nachádza konkrétne v § 266 
StGBn, pričom pozostáva len z dvoch odsekov. Prvý odsek tvorí základná skutková podstata 
a druhý odsek odkazuje na iné ustanovenia v rámci nemeckého Trestného zákona. Tieto usta-
novenia sú v tomto znení:

„(1) Kto zneužije oprávnenie vyplývajúce zo zákona, úradného rozhodnutia alebo z právneho 
úkonu disponovať cudzím majetkom alebo iného zaväzovať alebo poruší povinnosť, ktorá mu 
vyplýva zo zákona, úradného rozhodnutia alebo z právneho úkonu spravovať majetkové záujmy 
iného, a tým inému spôsobí škodu, potrestá sa odňatím slobody až na päť rokov alebo peňaž-
ným trestom.

(2) Ustanovenia § 243 ods. 2 a § 247, 248a, 263 ods. 3 sa použijú primerane.“ 

46 Strafgesetzbuch (Trestný zákon). Dostupné na: <http://www.stgb.de/gesetzestexte.html>.
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Objektom ochrany sú majetkové práva a predmetom útoku je cudzí majetok. Objektívna 
stránka spočíva v zneužití oprávnenia disponovať cudzím majetkom alebo iné osoby zaväzo-
vať alebo tiež v porušení povinnosti spravovať majetkové záujmy iného, čím spôsobí škodu na 
cudzom majetku. V rámci objektívnej stránky sa skutková podstata trestného činu porušova-
nia povinnosti pri správe cudzieho majetku v zmysle § 266 StGBn alternatívne zmieňuje nielen 
o zneužití oprávnenia, ale i o porušení povinnosti. Ak ide o otázku škody, táto nie je vôbec konk-
retizovaná, pretože sa v § 266 StGBn na margo nej uvádza len „ inému spôsobí škodu“. Obdobne 
je tomu tak aj v rakúskom Trestnom zákone. Slovenský Trestný zákon vyžaduje pri úmyselnej 
forme zavinenia podľa§ 237 ods. 1 spôsobenie malej škody, ktorá predstavuje sumu prevyšujúcu 
266 eur. Subjektom tohto trestného činu môže byť len páchateľ, ktorý má oprávnenie disponovať 
cudzím majetkom, iného zaväzovať alebo spravovať majetkové záujmy iného. Na základe toho 
ho môžeme označiť za špeciálny subjekt. Subjektívna stránka síce nie je výslovne vyjadrená, ale 
z povahy skutkovej podstaty vyplýva, že ide o úmyselnú formu zavinenia. Nedbanlivostná forma 
zavinenia absentuje pri tomto trestnom čine na rozdiel od slovenskej právnej úpravy. 

Ustanovenie § 266 ods. 2 StGBn odkazuje na § 243 ods. 2, § 247, § 248a a § 263 ods. 3 
StGBn. To znamená, že § 266 ods. 2 StGBn sa vzťahuje na prípady, ak ide o vec, ktorá je oso-
bitne zabezpečená uzamknutím alebo iným ochranným zariadením proti odcudzeniu (§ 243 
ods. 2 StGBn). Trestná sadzba trestu odňatia slobody je pri tomto ustanovení určená od troch 
mesiacov do desať rokov, čo predstavuje jej veľmi široké rozpätie. Podstata § 247 StGBn spočíva 
v tom, že ak je trestný čin spáchaný na blízkej osobe, páchateľ bude stíhaný len na jej návrh. 
Ustanovenie § 248a StGB uvádza, že ak ide o škodu nepatrnú, trestné stíhanie sa tiež začne len 
na návrh, okrem prípadu, ak existuje zvláštny verejný záujem na stíhaní páchateľa, potom sa 
postupuje podľa zásady ex offo. Napokon § 263 ods. 3 StGBn sa týka konania, ktorým páchateľ 
privedie iného do ekonomickej núdze. Pri tomto ustanovení je taktiež stanovené široké rozpätie 
trestnej sadzby trestu odňatia slobody od šesť mesiacov do desať rokov.

3.7 Právna úprava vo Švajčiarsku

Švajčiarsky Trestný zákon (ďalej aj ako „StGBs“)47 je takisto rozdelený len na jednotlivé 
oddiely. Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku figuruje vo švajčiar-
skom Trestnom zákone pod názvom Ungetreue Geschäftsbesorgung. Podľa druhového objektu 
je zaradený do druhého oddielu medzi majetkové trestné činy. Právna úprava tohto trestného 
činu sa nachádza v čl. 158 StGBs, pričom pozostáva z troch odsekov, ktoré sú v tomto znení: 

(1) Kto je na základe zákona, úradného rozhodnutia alebo právneho úkonu oprávnený spra-
vovať majetok iného alebo na takú správu majetku dohliadať a  porušením svojich povinností 
spôsobí alebo pripustí, že je iný poškodený na svojom majetku, potrestá sa odňatím slobody až na 
tri roky alebo peňažným trestom. 

Rovnako sa potrestá, kto ako konateľ koná bez poverenia rovnakým spôsobom. 
Ak páchateľ koná v úmysle seba alebo iného neoprávnene obohatiť, potrestá sa odňatím slo-

body na jeden rok až päť rokov. 

47 Strafgesetzbuch (Trestný zákon). Dostupné na:
<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html>.
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(2) Kto v úmysle seba alebo iného neoprávnene obohatiť zneužije oprávnenie podľa zákona, 
úradného rozhodnutia alebo právneho úkonu iného zastupovať, a tým spôsobí zastúpenému ško-
du, potrestá sa odňatím slobody až na päť rokov alebo peňažným trestom.

(3) V prípade spáchania trestného činu voči blízkej osobe sa trestné stíhanie uskutoční na 
návrh. 

Objektom ochrany sú majetkové práva a predmetom útoku je cudzí majetok. Súčasťou ob-
jektívnej stránky je nielen porušenie povinnosti spravovať cudzí majetok alebo naň dohliadať, 
ale i neoprávnené obohatenie seba alebo iného, čo je príznačné pre trestný čin sprenevery, ktorý 
je podľa švajčiarskeho Trestného zákona upravený v čl. 138 StGBs.48 V tomto prípade nám nie je 
celkom jasné, čo je rozlišovacím kritériom medzi týmito dvoma trestnými činmi. Výška škody 
nie je konkretizovaná. Tak, ako aj v ostatných prípadoch, i tu je špeciálny subjekt. Z hľadiska 
subjektívnej stránky ide o úmyselný trestný čin. V niektorých prípadoch je dokonca forma 
zavinenia formulovaná „v úmysle“. Okrem úmyslu je prítomná aj pohnútka na základe čoho, je 
trestný čin dokonaný aj v tom prípade, keď nedôjde k želanému následku. Stačí, že sa preukáže, 
čo mal v úmysle dosiahnuť.  

4 Odborná starostlivosť a podnikateľské riziko vo vzťahu 
k porušovaniu povinnosti pri správe cudzieho majetku

4.1 Charakteristika pojmu povinnosť vo vzťahu k správe cudzieho 
majetku a korelácia s povinnosťou konania s odbornou 
starostlivosťou 

Jedným zo znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu je skutočnosť, že došlo k po-
rušeniu povinnosti opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, a  to buď konaním (alebo opo-
menutím) v rozpore s konkrétnym obsahom všeobecne záväzného právneho predpisu, prá-
voplatného rozsudku alebo zmluvy, ktoré páchateľa zaväzujú k okruhu a rozsahu určitých 
neopomenuteľných aktivít. Podľa jednotlivých právnych noriem takýmito konaniami môžu 
byť nedôsledné uplatňovanie sankčných prostriedkov voči zmluvnej strane, nevymáhanie jej 
zmluvných povinností, uzatváranie nevýhodných zmlúv ku škode spravovaného majetku, za-
dlženie tohto majetku, hospodárenie smerujúce od pôvodného vysokého zisku po nepriaznivú 
finančnú situáciu a pod.49

V rámci rozhodovacej praxe súdov boli Najvyšším súdom SR v prípade zistenia porušenia 
povinnosti konania s odbornou starostlivosťou zistené výkladové rozdiely v právoplatných roz-
hodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu a bolo potrebné výkladovo riešiť 
otázku, či je možné porušením povinnosti správcu podstaty postupovať pri výkone funkcie 

48 Kto si prisvojí cudziu hnuteľnú vec, ktorá mu bola zverená, s cieľom nezákonne obohacovať seba alebo iného, 
kto protiprávne použije pre seba alebo pre iného zverené majetkové hodnoty, potrestá sa odňatím slobody až 
na päť rokov alebo peňažným trestom (čl. 138 ods. 1 StGBs). 

49 ŠANTA, J. In Komentár k ustanoveniu § 237 Trestného zákona, dostupné na: <https://www.epi.sk/komentova-
ne-ustanovenie/Komentar-k-p-237-zakona-300-2005-Z-z.htm>.
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s odbornou starostlivosťou50 spáchať trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho 
majetku podľa § 237 alebo podľa § 238 TZ.

Boli zistene výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho 
kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potrebné výkla-
dovo riešiť, bola vymedzená nasledujúco:

Je možné porušením povinnosti správcu podstaty postupovať pri výkone funkcie s odbor-
nou starostlivosťou podľa zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov spáchať 
trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 alebo podľa § 238 TZ?

Pri posudzovaní predmetnej otázky postupovalo plénum trestnoprávneho kolégia tak, že 
porovnávalo dve obdobné situácie pri porušovaní konania s odbornou starostlivosťou, ktoré 
boli súdmi rozhodované a  posudzované rozdielne. Prvou posudzovanou situáciou bolo po-
chybenie, ktoré spočívalo v tom, že správkyňa konkurznej podstaty úpadcu obchodnej spoloč-
nosti, ustanovená do funkcie uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, v rozpore s usta-
noveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ale aj v rozpore s jeho účelom bez súhlasu 
konkurzného súdu a veriteľského výboru neoprávnene investovala v trinástich uzavretých 
zmenkových obchodoch kúpou a predajom zmeniek finančné prostriedky získané zo speňaže-
nia podstaty a inej činnosti správcu, ktoré mali slúžiť na pomerné uspokojenie veriteľov úpad-
cu. Takýmito operáciami síce dosiahla zisk, ale na základe konfirmácie o uzavretom obchode 
následne odkúpila opätovne novú zmenku vystaviteľa. Následne v dobe splatnosti tejto zmenky 
na základe konfirmácie o uzavretom obchode došlo k spätnému odkúpeniu zmenky vystavi-
teľa s tým, že na účet úpadcu kupujúci zaslal len výnos s tým, že zostávajúca časť bude použitá 
„bez pohybu kapitálu“ na úhradu novej zmenky. Zároveň toho istého dňa správkyňa na zákla-
de ďalšej konfirmácie o uzavretom obchode odkúpila novú zmenku toho istého vystaviteľa na 
úhradu zmenky bola použitá suma z predošlého zmenkového obchodu (bez pohybu kapitálu) 
nachádzajúca sa stále na účte vystaviteľa, no v dobe splatnosti tejto zmenky znejúcej na zme-
nečnú sumu už nedošlo k jej spätnému odkúpeniu zo strany vystaviteľa, finančné prostriedky 
neboli vrátené na účet úpadcu, z dôvodu údajnej insolventnosti vystaviteľa, ktorým konaním 
spôsobila úpadcovi „v konkurze“ škodu vo výške 1 327 756,75 eur. Pri posudzovaní tohto prvé-
ho prípadu najvyšší súd v tejto súvislosti konštatoval, že tvrdená protiprávnosť podľa zákona 
o konkurze a reštrukturalizácii predpokladá povinnosť správcu vykonávať funkciu s odbornou 
starostlivosťou. Hypotéza tejto normy je všeobecná a zároveň abstraktná a jej obsahové vy-
medzenie je možné len cez špeciálnu a explicitne existujúcu zákonnú povinnosť (objektívna 
stránka skutkovej podstaty § 237 TZ „poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustano-
venú povinnosť“). Podľa najvyššieho súdu musí v takomto prípade ísť o povinnosť konkrétne 
existujúcu v špeciálnej norme zákona o konkurze a vyrovnaní, ktorá explicitne musí byť pre 
potreby trestnej zodpovednosti vo forme normatívneho príkazu alebo zákazu. Právna norma sa 
v tejto súvislosti skladá všeobecne z častí nazvaných normatívne modality51, ktorými sú príkaz 
alebo zákaz a musia byť vyjadrené výslovne (explicitne). V prvom posudzovanom prípade teda 
súd konštatoval, že súd nižšieho stupňa protiprávnosť ako znak objektívnej stránky vyvodil zo 
znaku odborná starostlivosť v spojení s účelom konkurzu. Podľa najvyššieho súdu je odborná 

50 V posudzovanom čase bol posudzovaný § 8 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení 
neskorších predpisov

51 KNAPP, V. Teória práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 154
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starostlivosť definovaná v právnej norme ako povinnosť všeobecná a abstraktná a svoje napl-
nenie musí mať odvodené v porušení explicitne existujúceho príkazu alebo zákazu, ak by ta-
kýto v špeciálnom zákone o konkurze a reštrukturalizácii existoval, pričom tento zákon takýto 
príkaz ani zákaz v danom čase neobsahoval. Taktiež sa najvyšší súd opieral o skutočnosť, že 
v trestnom práve hmotnom platí absolútny zákaz dotvárania práva (extenzívny výklad) a teda, 
že samotné nekonanie s odbornou starostlivosťou podľa názoru jedného zo senátov najvyššieho 
súdu nezakladalo možnosť trestného stíhania z tohto dôvodu, a to preto, lebo porušenie povin-
nosti konania s odbornou starostlivosťou nebolo podľa senátu najvyššieho súdu konkrétnym 
porušením príkazu alebo zákazu uvedeného v zákone. 

Najvyšší súd následne posudzoval ďalšiu podobnú skutkovú situáciu, ktorú z  právneho 
hľadiska vyhodnotil inak. Druhým posudzovaným skutkom bolo konanie správcu konkurz-
nej podstaty, ktorý rizikovým obchodom z korunového účtu úpadcu „v konkurze“ previedol 
sumu 10 mil. Sk na účet inej spoločnosti z dôvodu nákupu podielových listov, pričom takto 
získané finančné prostriedky z tejto spoločnosti nevybral a nepoužil na vyplatenie pohľadávok 
veriteľom. Následne poukázal z korunového účtu úpadcu „v konkurze“ na účet v mene USD 
sumu 9 mil. Sk s realizovaním transakcií spočívajúcich v príkazoch na finančne rizikovú vyšlú 
zahraničnú platbu vo výške 364 500 USD, pričom ako účel platby na platobnom príkaze uviedol 
zahraničné cenné papiere krátkodobé, na tento istý účet z tej istej spoločnosti prišla zahraničná 
platba vo výške 303 954,23 USD. Následne dal z neho príkaz na vyšlú zahraničnú platbu vo 
výške 251 000 USD, pričom ako účel platby na platobnom príkaze uviedol zahraničné cenné 
papiere krátkodobé, výsledkom ktorého bolo, že na účet úpadcu prišla zahraničná platba vo 
výške 24 246 533 USD. Výsledkom týchto operácii bolo, že zo sumy 9 mil. Sk, ktorú investoval 
vrátil na korunový účet úpadcu sumu 6 144 976,10 Sk so stratou pre úpadcu 2 855 023,90 Sk 
(94 769,43 eur) a celkovým ktorým špekulatívnym konaním úpadcovi „v konkurze“ spôsobil 
škodu vo výške 4 206 199,16 Sk (139 620 eur), ktorá vznikla rozdielom nevyplatenej sumy vo 
výške 9 984 017,10 Sk veriteľom a vyplatenou sumou veriteľom vo výške 5 777 817,94 Sk vypla-
tenou správcom konkurznej podstaty. Za takéto konanie v rozpore s odbornou starostlivosťou 
mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere 5 (päť) rokov nepodmienečne. Najvyšší súd 
potvrdil, že skutková veta tak, ako bola ustálená, obsahuje všetky zákonné znaky trestných či-
nov, z ktorých bol obvinený právoplatne uznaný za vinného a jeho konanie bolo správne právne 
posúdené v súlade s príslušnými ustanoveniami hmotného práva.

Za účelom zjednotenia judikatúry Najvyššieho súdu SR pristúpilo plénum trestného ko-
légia Najvyššieho súdu k vydaniu stanoviska52, ktoré sa týkalo zjednotenia výkladu a apliká-
cie § 237 a § 238 TZ v súvislosti s povinnosťami správcu podstaty v konkurznom konaní. Je však 
potrebné uviesť, že v rámci takto vykonaného zjednocovania nešlo o preskúmanie napadnutých 
rozhodnutí z hľadiska posúdenia správnosti hodnotenia dôkazov a v tomto kontexte potom 
z hľadiska aplikácie jednotlivých zákonných znakov trestného činu na konkrétne zistené sku-
točnosti. Stanovisko vyjadruje odpoveď na zásadne položenú právnu (interpretačnú) otázku 
tak, ako bola na účel prijímania stanoviska sformulovaná, a to, či je možné porušením povin-
nosti správcu podstaty postupovať pri výkone funkcie s odbornou starostlivosťou podľa zákona 

52 Stanovisko pléna trestného kolégia Najvyššieho súdu SR z 25. septembra 2017, sp. zn. Tpj 28/2017, R 51/2017, 
uvedené v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 6/2017.
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o konkurze a reštrukturalizácii spáchať trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho 
majetku podľa § 237 alebo podľa § 238 TZ.

Prvé rozhodnutie, ktoré posudzovalo prvú analyzovanú situáciu, totiž dávalo na túto otázku 
primárne a principiálne negatívnu odpoveď tak, ako je v jeho argumentácii vyjadrená. Finálne 
tu dospieval najvyšší súd k záveru, že trestnosť dotknutého činu nemožno založiť na porušení 
povinnosti správcu podstaty postupovať s odbornou starostlivosťou bez ustanovenia ďalšej špe-
cifickej „vykonávacej“ povinnosti pre situáciu, týkajúcu sa skutku. Uvedený záver je vo svojej 
právnej podstate nesprávny (ako už bolo uvedené, netýka sa to posúdenia konania správcu in 
concreto  z hľadiska hodnotenia odbornosti jeho postupu, resp. jeho zavinenia pri spôsobe-
ní následku, čo nie je predmetom zjednocovania). Pri vymedzení zákonu zodpovedajúceho 
riešenia sú prijaté právne vety koncipované širšie, aby mali samostatnú výpovednú hodnotu, 
s poukazom na pôvodný aj zmenený právny režim konkurzného konania a zmenenú úpravu 
funkcie správcu, keďže dotknutá zákonná úprava, iná než Trestný zákon je do § 237 a § 238 jeho 
osobitnej časti blanketne inkorporovaná. Ide o judikatúrne riešenie v posudzovaných súvislos-
tiach - k porušeniu povinnosti spravovať alebo opatrovať cudzí majetok môže pri dotknutých 
trestných činoch totiž dôjsť aj porušením rôznych iných právnych povinností.

Podľa pôvodne účinného znenia zákona o konkurze a reštrukturalizácií platilo, že správca 
je povinný pri výkone funkcie postupovať s odbornou starostlivosťou a zodpovedá za škodu 
vzniknutú porušením povinností, ktoré mu ukladá zákon alebo mu ich uloží súd. Terajšie zne-
nie zákona o konkurze a reštrukturalizácii ustanovuje, že správu majetku podliehajúceho kon-
kurzu vykonáva správca s odbornou starostlivosťou tak, aby majetok bol dostatočne chránený 
pred poškodením, stratou, zničením alebo iným znehodnotením a aby výdavky na jeho správu 
boli vynakladané v nevyhnutnej miere po dôkladnom zvážení ich účelnosti a hospodárnosti. 
Pri správe majetku podliehajúceho konkurzu správca nesmie zvýhodniť niektorého z veriteľov 
alebo uprednostniť osobné záujmy alebo záujmy iných pred spoločným záujmom všetkých ve-
riteľov.

Najvyšší súd dôvodil, že pojem „povinný konať s odbornou starostlivosťou“ tu jasne vyjad-
ruje nie možnosť, ale právnu nevyhnutnosť pre správcu, aby postupoval s odbornou starostli-
vosťou. Nejde teda o právo, ale povinnosť, a to ustanovenú priamo zákonom pre celý rozsah 
postupu pri výkone takej funkcie. Ak ide o potrebu odbornej starostlivosti, táto je pre funk-
ciu správcu ustanovená s jasnou vecnou logikou, ktorá je pri dosiahnutí účelu konkurzného 
konania z hľadiska ochrany práv veriteľov úpadcu samozrejmá.53 Na taký účel inštitút správ-
cu, s formalizovaným okruhom (zoznamom) osôb, ktoré môžu uvedenú funkciu vykonávať, 
slúžil podľa skoršej právnej úpravy, a aj aktuálne slúži. Pri dotknutej formulácii nejde pritom 
o neurčité vyjadrenie, ktoré neznamená konkrétny príkaz alebo zákaz. Zákonom je prikázané 
postupovať odborne - starostlivo, a teda (naopak) zakázané postupovať inak. Od otázky neur-
čitosti je potrebné odlíšiť istú mieru všeobecného vyjadrenia povinnosti, ktorá je v zákonnej 
(normatívnej) úprave bežná, keďže táto sa vzťahuje na všetky prípady rovnakého druhu a neur-
čitého počtu. Je síce možná aj parciálna podrobnejšia úprava, ak však zákon ustanovuje určitú 
povinnosť širšie, je potom potrebný výklad a aplikácia (subsumpcia) právnej normy príslušným 

53 Bližšie pozri BURDA, E. Trestnosť činov smerujúcich k čo i len čiastočnému zmareniu uspokojenia veriteľa In 
Právna ochrana veriteľov. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2017, s. 86 – 93.
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orgánom (v trestných veciach v prípade podania obžaloby súdom). Ten musí uzavrieť, či doka-
zovaním zistené skutočnosti sú porušením zákonnej povinnosti (postupovať s odbornou sta-
rostlivosťou), alebo nie. Nie je teda nutná úprava konkrétneho parciálneho postupu pri určitej 
činnosti - ako (v tomto prípade) pri nakladaní s finančnými prostriedkami, ktoré sú (alebo sa 
speňažením iného majetku než peňažných prostriedkov stali) súčasťou konkurznej podstaty. 
Povinnosť vynaložiť odbornú starostlivosť musí byť právne posúdená na príslušnom skutko-
vom podklade (ak ide o pôvodný právny režim, aktuálna právna úprava je podrobnejšia). Na 
objasnenie skutočnosti (skutkovej okolnosti) dôležitej pre posúdenie kvalifikačného momen-
tu (právnej otázky) dodržania odbornej starostlivosti pri postupe správcu (znak objektívnej 
stránky skutkovej podstaty trestného činu) sa môže v trestnom konaní použiť niektorý z pro-
cesných postupov pri dokazovaní, uvedených v treťom diele šiestej hlavy prvej časti Trestného 
poriadku (odborné vyjadrenie, znalecký posudok, odborný konzultant). Je potrebné zdôrazniť, 
že taký postup sa týka zisťovania skutkových okolností, nie posudzovania právnych otázok 
(vrátane subjektívnej stránky konania obvineného). Také zákonné vymedzenie povinností sub-
jektu správy cudzieho (nie vlastného) majetku nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky 
ojedinelé, práve naopak.54 S ohľadom na skôr uvedené Najvyšší súd SR uzavrel túto situáciu 
nasledujúcimi právnymi vetami:

„Právna povinnosť je charakterizovaná príkazom postupovať určitým spôsobom (konať alebo 
zdržať sa konania), ktorý zároveň znamená zákaz postupovať akokoľvek inak (na rozdiel od prá-
va, ktoré je možnosťou, nie však povinnosťou). Povinnosť môže byť vymedzená užšie alebo širšie, 
no s potrebnou určitosťou - v právnej norme býva povinnosť vymedzená širšie, keďže sa vzťahuje 
na všetky prípady rovnakého druhu a neurčitého počtu. Povinnosť správcu spravovať cudzí maje-
tok v konkurznom konaní, relevantná v zmysle § 237 ods. 1 a § 238 TZ (ide o majetok podliehajúci 
konkurzu), vzniká už ustanovením správcu do funkcie. Podľa povahy tejto povinnosti musí ísť 
o čestnú, zodpovednú a svedomitú správu, ktorej výslovnou zákonnou konkretizáciou je aj postup 
s odbornou starostlivosťou - § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch, § 8 ods. 2 zákona 
č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (účinného do 31. decembra 2005), § 86 ods. 1 (a iné usta-
novenia) zákona o konkurze a reštrukturalizácii (účinného od 1. januára 2006), pričom konanie 
s odbornou starostlivosťou je v § 7 naposledy označeného zákona aj legálne definované. Porušením 
povinnosti postupovať pri výkone funkcie s odbornou starostlivosťou sa môže správca dopustiť 
spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ale-
bo § 238 TZ. Musia však byť naplnené aj ostatné zákonné znaky takého trestného činu, čo v rámci 
subjektívnej stránky znamená úmysel správcu spôsobiť svojím postupom škodu (§ 237 TZ), alebo 
nedbanlivosť vo vzťahu k tej istej okolnosti (§ 238 TZ).“

Keď sa na predmetnú problematiku pozrieme z  bližšieho pohľadu, typickým príkla-
dom úmyselného porušenia povinností konateľa pri správe majetku spoločnosti (spojeným 
s trestnoprávnou zodpovednosťou podľa § 237 TZ) je predaj jej majetku „pod cenu“, teda za 

54 Napríklad majetok obchodnej spoločnosti - spoločnosti s ručením obmedzením spravuje štatutárny orgán - 
konateľ (konatelia). Aj títo sú podľa § 135a ods. 1 OBZ povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starost-
livosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov (ďalšie zložky uvedenej povinnosti sú v 
dotknutom ustanovení vymedzené len demonštratívne). Toho sa týka aj obmedzenie zodpovednosti konateľa 
za škodu spôsobenú spoločnosti podľa § 135a ods. 3 naposledy označeného ustanovenia, ktoré je viazané na 
preukázanie jeho odbornej starostlivosti a dobromyseľnosti. Podobne je tomu pri štatutárnych orgánoch ďal-
ších typov obchodných spoločností, ktorých statusové pomery sú upravené Obchodným zákonníkom.
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neprimerane nízku protihodnotu. Konkrétnu povinnosť predávať majetok takým spôsobom 
úprava Obchodného zákonníka neobsahuje, no je úlohou výkladu a aplikácie Trestného zákona 
v konkrétnom prípade použiť na dotknutú situáciu právny pojem porušenia postupu konateľa 
„s odbornou starostlivosťou“ (a v súlade so záujmami spoločnosti). Tento pojem je ako súčasť 
iného zákona inkorporovaný do Trestného zákona blanketným odkazom v § 237 ods. 1 TZ 
(zákonom ustanovená povinnosť spravovať cudzí majetok). Obdobne je tomu aj pri posudzo-
vaní postupu správcu v konkurznom konaní, keď je potrebné posúdiť, či konkrétna dispozícia 
s majetkom zodpovedá postupu s odbornou starostlivosťou alebo nie, a či teda je porušená 
povinnosť spravovať cudzí majetok v zmysle § 237 TZ alebo § 238 TZ. Dôležité je zároveň ale 
právne posúdiť a kategorizovať aj subjektívnu stránku trestného činu (príslušnú formu alebo 
naopak absenciu zavinenia). Znamená to naplnenie tomu zodpovedajúceho zákonného znaku, 
čo v rámci subjektívnej stránky znamená úmysel správcu spôsobiť svojím postupom škodu 
alebo nedbanlivosť vo vzťahu k tej istej okolnosti. Ešte markantnejšia je situácia úmyselného 
postupu správcu, keď s vecnou nevyhnutnosťou musí ísť o „podvodný“ prvok v takom konaní.55

4.2 Právne posúdenie skutkových okolností vo vzťahu 
k ustanoveniu § 238 a § 239 TZ

Orgány činné v trestnom konaní sa v rámci prijatých trestných oznámení často stretávajú 
s popisom skutkového stavu, ktorý je potrebné dôkladne analyzovať a následne subsumovať 
pod konkrétnu skutkovú podstatu trestného činu (ak boli naplnené všetky znaky skutkovej 
podstaty takéhoto trestného činu). Týmto okolnostiam sa v rámci svojho odborného článku 
venoval trestný sudca Šamko.56

Šamko uvádza, že pri rozbore takýchto trestných oznámení a pri ich následnom právnom 
posúdení je nevyhnutné si najskôr ujasniť základné skutkové okolnosti ohľadom majetkových 
dispozícií, ktoré sú obsiahnuté v trestných oznámeniach. Poznanie týchto základných skutko-
vých okolností môže napomôcť zorientovať sa v problematike predaja majetku právnických 
osôb a prípadne dať aj odpoveď na to, či v oznamovaných skutkových okolnostiach môže alebo 
nemôže ísť aj o trestnoprávnu problematiku. Stotožňujeme sa s tvrdením, že takýmito základ-
nými skutkovými otázkami je otázka (i) kto v mene právnickej osoby predával majetok, ktorý 
právnická osoba vlastnila, (ii) či majetková dispozícia spôsobila právnickej osobe škodu, (iii) 
či bola alebo nebola pokrytá prípustným rizikom v komerčnej sfére, (iv) či na predaj majetku 
bol alebo nebol potrebný súhlas oprávneného subjektu „z vnútra“ právnickej osoby, (v) či pri 
predaji majetku bol alebo nebol porušený zákon a (vi) či je to významné pre prípadné trest-
noprávne posúdenie skutku. Odpovede na tieto základné skutkové otázky pomôžu pomerne 
rýchlo vylúčiť niektoré právne kvalifikácie skutkových podstát trestných činov, prípadne aj 
trestné právo ako celok. Súhlasíme s tvrdením, že pri takom veľkom množstve oznamovaných 
majetkových dispozícií a právnych kvalifikácií, ktoré bývajú uvedené v trestných oznámeniach, 

55 Bližšie pozri stanovisko pléna trestného kolégia Najvyššieho súdu SR z 25. septembra 2017, sp. zn. Tpj 28/2017, 
R 51/2017, uvedené v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 6/2017.

56 Bližšie pozri ŠAMKO, P. Niekoľko poznámok k trestnoprávnej problematike majetku právnických osôb. In 
Justičná revue. 2011, roč. 63, č. 11, s. 1483 – 1496.
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je vhodné sa obmedziť len na preskúmavanie tých skutkových okolností a právnych kvalifikácií, 
ktoré aj reálne môžu prichádzať do úvahy. Je nutné postupovať vylučovacou metódou a okam-
žite eliminovať tie právne kvalifikácie, ktoré neprichádzajú do úvahy už z poznania zistených 
základných skutkových okolnosti posudzovaných prípadov57.

Nemožno nesúhlasiť s konštatovaním, že predaj majetku „pod cenu“ nemusí znamenať auto-
maticky spáchanie trestného činu. Pri predaji akéhokoľvek majetku je nutné vychádzať z toho, že 
cena sa vždy odvíja od ponuky a dopytu s tým, že ponuka a dopyt nemajú konštantnú hodnotu 
(podobu) a pravidelne sa menia. Navyše, cena závisí aj od iných skutočností, napríklad cena 
nehnuteľnosti aj od lokality, v ktorej sa nachádza, od toho, či predávajúci potrebuje okamžite 
finančné prostriedky a pod.58. Podstatným pre konanie právnych, ale aj faktických orgánov práv-
nickej osoby, ktorých konanie sa pričítava samotnej právnickej osobe, je to, aby išlo o konanie 
vykonávané s odbornou starostlivosťou,  no v takomto konaní spravidla je zahrnuté aj určité 
prípustné riziko, ktoré je doménou podnikateľského prostredia. Je samozrejmé, že určité riziko, 
najmä v komerčnej sfére, je nutné pripustiť a tolerovať, a tým je nevyhnuté pripustiť a tolerovať 
(zo strany štátu, ktorý vykonáva trestnú politiku) aj prípadné škody, ktoré z rizikových operácií 
môžu vzniknúť alebo aj vzniknú právnickej osobe. nielen v podnikateľskej sfére, ale aj pri realizá-
cii majetkových prevodov zo strany štátu, obce, či bežnej fyzickej osoby, ktoré nie sú realizované 
za účelom podnikania. Napriek tomu, že Trestný zákon neupravuje vyslovene prípustné riziko 
v hospodárskej, či majetkovej (komerčnej) sfére ako osobitnú okolnosť vylučujúcu protiprávnosť 

57 Zo súdnej praxe podľa JUDr. Šamka vyplýva, že trestné oznámenia týkajúce sa nevýhodného predaja majetku 
právnickej osoby boli často kvalifikované ako trestné činy podvodu. Vzhľadom na to je potrebné zopakovať, že 
ak majetok právnickej osoby predáva štatutárny orgán tejto osoby, je evidentné, že nepôjde o trestný čin pod-
vodu podľa § 221 TZ vo vzťahu k tejto právnickej osobe, pretože pri predaji majetku nie je nikto uvádzaný do 
omylu. Štatutárny orgán je oprávnený aj na predaj majetku právnickej osoby (alebo povedané inak, právnická 
osoba predáva majetok vo svojom vlastníctve prostredníctvom štatutárneho orgánu), pričom spravidla na to 
nepotrebuje ani súhlas inej osoby. Ak štatutárny orgán právnickej osoby nakladá s majetkom právnickej osoby 
tak, že si prisvojuje finančné prostriedky právnickej osoby (t. j. používa ich pre svoju súkromnú potrebu alebo 
si prostredníctvom nich financuje svoje vlastné obchodné aktivity), prípadne uzatvára s tretími osobami nevý-
hodné zmluvy na úkor právnickej osoby, v mene ktorej koná, a prevádza tak hnuteľný alebo nehnuteľný maje-
tok spoločnosti na iné subjekty, resp. bezdôvodne prevezme na spoločnosť záväzky iného subjektu, a tým zvýši 
pasíva spoločnosti, nemôže ísť nikdy o trestný čin podvodu podľa § 221 TZ, pretože právnická osoba (t. j. v jej 
mene štatutárny orgán) nevykonal majetkové dispozície v omyle. Sám štatutárny orgán, ako osoba oprávnená 
konať v mene právnickej osoby a vykonávať v jej mene majetkové dispozície, mal totiž svojím protiprávnym 
konaním spôsobiť právnickej osobe škodu, teda vedel (poznal) všetky rozhodné skutkové okolnosti a konanie 
v omyle je tu vylúčené. Možno preto zhrnúť, že ak je páchateľom štatutárny orgán, nemôže byť zároveň aj 
osobou, ktorá je v omyle. Spáchanie trestného činu podvodu podľa § 221 TZ zo strany štatutárneho orgánu, 
v takýchto prípadoch, teda neprichádza do úvahy. Hoci sú tieto skutočnosti dostatočne známe, je v praxi aj 
naďalej používaná právna kvalifikácia trestného činu podvodu podľa § 221 TZ takmer na všetky zdanlivo, či 
skutočne podozrivé prevody majetku právnickej osoby, ktoré realizuje jej štatutárny orgán, či iná osoba, ktorá 
je oprávnená konať v mene právnickej osoby.

58 Preto ak predávajúci predá napríklad nehnuteľnosť za určitú sumu, za ktorú sa obdobné nehnuteľnosti predá-
vajú (teda cena je v určitom cenovom rozpätí predaja obdobných nehnuteľností), nepôjde o spáchanie trest-
ného činu, a to ani v prípade, ak sa následne zistí, že existoval aj iný subjekt, ktorý by bol schopný zaplatiť 
vyššiu cenu. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že ani od štatutárneho orgánu nemožno vyžadovať, aby predví-
dal všetko, t. j. cenové ponuky neobmedzeného množstva subjektov, pretože vždy sa môže nájsť niekto, kto by 
prípadne vedel ponúknuť viac. Napokon, pre predávajúceho môže byť, podľa okolností prípadu, výhodnejšou 
ponukou nižšia suma, ktorá sa má zaplatiť ihneď, než suma vyššia, ktorá sa má platiť postupne v splátkach v 
priebehu niekoľkých rokov.
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činu, neznamená to, že by Trestný zákon na takéto prípustné rizikové konanie neprihliadal, ke-
ďže súčasťou trestného práva hmotného sú aj zásady ultima ratio59 a zásada subsidiarity trestnej 
represie, ktoré vylučujú trestnoprávny postih v prípadoch, keď vznikne škoda na majetku práv-
nickej osoby, no po konaní, ktoré je pokryté prípustným rizikom v komerčnej sfére.60

4.3 Odborná starostlivosť v kontexte možného porušenia 
povinnosti pri správe cudzieho majetku

Ako sme uvádzali vyššie, vo vzťahu k potenciálnemu konštatovaniu porušenia odbornej 
starostlivosti a následnému vyvodeniu trestnej zodpovednosti za trestný čin porušovania po-
vinností pri správe cudzieho majetku je nevyhnutné analyzovať pojem a obsah konceptu od-
bornej starostlivosti široko aplikovateľného v rámci súkromného práva, a to najmä vo vzťahu 
ku konateľovi spoločnosti s ručením obmedzeným (alebo členovi predstavenstva akciovej spo-
ločnosti).61 Práve osobnosť konateľa býva nielen v  rámci akademickej debaty, ale aj v  rámci 
praktických úvah podnikateľov označovaná ako „neuralgický bod“ celej tejto konštrukcie, ke-
ďže práve osobnosť konateľa je zo strany zákonodarcu podrobená najprísnejšej právnej úprave 
zodpovednosti62 a výkonu jednotlivých jeho povinností. Sám zákonodarca si je vedomý dôle-
žitosťou tejto osobnosti a preto podrobuje konateľa povinnosťou konať s odbornou starostli-
vosťou, v súlade so záujmom spoločnosti a za použitia čo najväčšieho možného informačného 
základu, čo spôsobuje, že konateľ na rozdiel od spoločníkov nepožíva výhodu obmedzeného 
ručenia za záväzky spoločnosti, ale za škodu spôsobenú spoločnosti s ručením obmedzeným 
zodpovedá celým svojím osobným majetkom. V rámci výkonu konateľského oprávnenia je ko-
nateľ povinný konať s odbornou starostlivosťou, čomu náležite prináleží aj určitá vzdelanostná 
a vedomostná úroveň, takže je z nášho pohľadu v záujme konateľa samotného sa počas výkonu 
funkcie konateľa neustále vzdelávať a získavať informácie z príslušných obchodných kruhov. 
Spôsob výkonu pôsobnosti konateľa je zákonom vymedzený všeobecným pozitívnym spôso-
bom, vyjadreným v podobe príkazu konať s určitým stupňom starostlivosti. Štandard takejto 
starostlivosti pozostáva z dvoch zložiek a jednou z nich je povinnosť konať s odbornou starost-
livosťou a druhou je povinnosť lojality k spoločnosti a všetkým jej spoločníkom.

Z hľadiska všeobecnej charakteristiky pojmu „odborná starostlivosť konateľa spoločnosti s ru-
čením obmedzeným“ môžeme povedať, že tento pojem je rovnako ako pojem „poctivý obchodný 

59 Bližšie pozri MEZEI, M. Princíp ultima ratio a trestná zodpovednosť právnických osôb In Trestné právo ako 
ultima ratio - hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 
2016, s. 173 - 177

60 Bližšie pozri ŠAMKO, P. Niekoľko poznámok k trestnoprávnej problematike majetku právnických osôb. In 
Justičná revue. 2011, roč. 63, č. 11, s. 1483 - 1496

61 Bližšie pozri MAMOJKA, M. Legislation governing the limited liability company in the Slovak Republic - current 
legal complexities with a focus on pertinent case law. Cracow : European association for security, 2017, 133 s.

62 LUKÁČKA,P. Kategória zodpovednosti a zodpovedné podnikanie v právnom prostredí Slovenskej republiky v 
kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným. Bratislava : Wolters Kluwer 
SR, 2019, 116 s.
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styk“ alebo „dobré mravy“ zákonom nedefinovaný. Súhlasíme s Vítkom63, že takéto normy, ktoré 
zákonodarca, môžeme povedať zámerne nedefinoval, kladú na sudcov zvýšené nároky, no zá-
roveň im dávajú väčšiu možnosť rozhodnúť na základe konkrétnych okolností prípadu a vziať 
pritom do úvahy jeho súčasné chápanie v konkrétnej situácii.64 Základným všeobecným prvkom 
odbornej starostlivosti v podmienkach slovenského právneho poriadku je, že zákon konateľovi 
spoločnosti s ručením obmedzeným v hrubých rysoch stanovil, že svoju funkciu má vykonávať 
s odbornou starostlivosťou, teda stanovuje základnú mieru starostlivosti, ktorú je štatutárny or-
gán alebo jeho člen pri plnení povinností vyplývajúcich nielen zo zákona, ale aj zo spoločenskej 
zmluvy a stanov povinný zachovávať. Ide z nášho pohľadu o kreovanie právnej povinnosti.

Vzhľadom na skôr uvedené si dovolíme poukázať na, podľa nášho názoru, precíznejšiu 
a vhodnejšiu právnu úpravu zodpovednosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným. Čes-
ký Obchodný zákonník určuje členom štatutárnych orgánov povinnosť vykonávať svoju pô-
sobnosť s „péči řádneho hospodáře“. Inými slovami má konateľ spoločnosti pri reprezentovaní 
záujmov spoločnosti konať so starostlivosťou, s ktorou by postupoval „starostlivý hospodár“ pri 
zariaďovaní vlastných záležitostí. Dôvodová správa k novele českého Obchodného zákonníka65 
k tomu uvádza, že miera starostlivosti má byť náležitá, t. j. starostlivosť, ktorú by bolo možné 
charakterizovať ako riadnu, obozretnú, preferujúcu potreby a záujmy spoločnosti. Požiadavka 
tejto miery starostlivosti nevyžaduje odbornú kvalifikáciu pri plnení konateľských povinností, 
zahŕňa však jeho starostlivosť o to, aby záležitosti spoločnosti boli vybavené čo najlepšie. Pred-
pokladá teda, že konateľ spoločnosti riadne starajúci sa o záležitosti spoločnosti vie rozpoznať, 
že je nutná odborná pomoc špeciálne kvalifikovaného subjektu a v prípade potreby je schopný 
takúto odbornú pomoc pre spoločnosť zabezpečiť.66

Rozdiel medzi pojmami „odborná starostlivosť“ a „starostlivosť riadneho hospodára“ ilu-
strujeme na rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR z 29. septembra 2009, sp. zn. 5 Tdo 875/2009, 
ktoré sa pri posudzovaní konania konateľa spoločnosti zaoberalo pojmom „péče řádneho hos-
podáře“ v  rámci konania spoločnosti s  ručením obmedzeným.“ Najvyšší súd ČR vychádzal 
z  toho, že pojem „starostlivosti riadneho hospodára“ treba chápať tak, že riadny hospodár 
vykonáva právne úkony týkajúce sa obchodnej spoločnosti zodpovedne a svedomito a o ma-
jetok spoločnosti sa stará rovnako, akoby šlo o  vlastný majetok konateľa spoločnosti. Taká-
to starostlivosť teda nepochybne zahŕňa starostlivosť o obchodný majetok spoločnosti nielen 
v tom zmysle, aby nevznikla škoda na tomto majetku jeho úbytkom alebo znehodnotením, ale 
aby bol majetok spoločnosti zhodnotený a  rozmnožený v  maximálnej možnej miere, aká je 

63 VÍTEK, J. Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 137.
64 Normám, ktoré tieto pojmy obsahujú, sa v  odbornej literatúre hovorí ako „otvorené“ alebo „neuzavreté“. 

Vzhľadom na to sú kladené požiadavky na právnu teóriu a prax, aby vymedzila, aké prvky alebo zložky tvoria 
obsah právneho pojmu „odborná starostlivosť“.

65 Dôvodová správa k  návrhu zákona, ktorým sa mení Obchodný zákoník z 22. decembra 1999, k  bodu 70 
(§ 79a), (PSP Tisk 476/0), ASPI, ev. č. LIT13617CZ.

66 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 18. októbra 2006, sp. zn. 5 Tdo 1224/2006 hovorí o tom, že postup člena šta-
tutárneho orgánu s „péči řádneho hospodáře“ nepredpokladá, aby bol vybavený všetkými odbornými znalos-
ťami, ktoré súvisia s uvedenou funkciou v štatutárnom orgáne. Stačí, aby člen štatutárneho orgánu mal aspoň 
základné znalosti umožňujúce rozoznať hroziacu škodu a zabrániť jej spôsobeniu na spravovanom majetku 
spoločnosti. Navyše, táto „starostlivosť riadneho hospodára“ zahŕňa aj povinnosť člena štatutárneho orgánu 
rozpoznať, že je nutná odborná pomoc špeciálne kvalifikovaného subjektu a zaistiť takúto pomoc.
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v momentálnych podmienkach spoločnosti dosiahnuteľná. Výkon funkcie konateľa spoločnos-
ti s ručením obmedzeným so „starostlivosťou riadneho hospodára“ ale nepredpokladá, aby bol 
vybavený všetkými odbornými znalosťami, ktoré súvisia s uvedenou funkciou v štatutárnom 
orgáne, ale k jej riadnemu výkonu postačia základné znalosti umožňujúce rozoznať hroziacu 
škodu a zabrániť jej spôsobeniu na spravovanom majetku. Okrem iného, „starostlivosť riad-
neho hospodára“ zahŕňa povinnosť člena štatutárneho orgánu rozpoznať, že je nutná odborná 
pomoc špeciálne kvalifikovaného subjektu a následne takúto pomoc vyhľadať a zabezpečiť.67

V rámci právnej vedy sa v súvislosti s vyvodzovaním zodpovednosti voči konateľom spoloč-
ností s ručením obmedzeným za ich konanie, resp. nekonanie s odbornou starostlivosťou, vyvinuli 
2 prístupy posudzovania konania konateľa spoločnosti, a to objektívny prístup a subjektívny prí-
stup. Hneď na začiatku spomenieme všeobecne formulovanú požiadavku profesora Eliáša, ktorý 
uvádza68, že pri posudzovaní zodpovednosti reprezentantov obchodných spoločností nie je dobre 
možné prehliadať ich subjektívne pomery, aj keď je v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka 
táto konateľova zodpovednosť za škodu objektívna, síce s možnosťou liberácie, no iba za predpo-
kladu, že konateľ preukáže existenciu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť podľa § 374 OBZ.69 

Eliáš sa opiera o tvrdenie podľa ktorého sa na fyzické osoby v praxi uplatňuje iné hľadisko než 
na osoby právnické, a to s odkazom na inštitút zavinenia pri posudzovaní zodpovednosti spôso-
benej fyzickými osobami. Ak aj chceme zavinenie „pripísať“ právnickej osobe, musíme hľadať 
fyzickú osobu, ktorá v mene tejto právnickej osoby koná. Pritom tu podľa Eliáša ide iba o vyvo-
denie záveru zo subjektívne konštituovaného kritéria predvídateľnej a nepredvídateľnej prekážky 
brániacej povinnému jeho povinnosť splniť, ako okolnosti, ktorá vylučuje jeho zodpovednosť.

Podstata objektívneho prístupu posudzovania zodpovednosti konateľa spočíva v porovna-
ní intenzity starostlivosti poskytnutej posudzovaným členom štatutárneho orgánu s merítkom 
objektivizovaného fiktívneho „řádneho hospodáře“. Subjektívny prístup je pre riadiace orgány 
obchodných spoločností výhodnejší, keďže umožňuje sa v danej konkrétnej situácii prihliadalo 
na zavinenie a okolnosti prípadu. Subjektívny prvok prístupu k posudzovaniu zodpovednosti 
konateľa podľa Čecha70 spočíva v tom, že každý člen orgánu má byť povinný poskytnúť spo-
ločnosti znalosti, schopnosti a skúsenosti, ktorými sám disponuje. Čech upozorňuje, že čisto 
objektívny prístup posudzovania zodpovednosti konateľa s ohľadom na „péči řádneho hospo-
dáře“ na jednej strane zvyšuje požadovaný štandard u tých konateľov, ktorí svoju funkciu ne-
vykonávajú s potrebnou starostlivosťou, na druhej strane (síce v menšine prípadov no predsa), 

67 MAŠUROVÁ, A. Zodpovednosť štatutárov, faktických štatutárov a tieňových štatutárov kapitálových spoloč-
ností voči veriteľom spoločností podľa novej úpravy Obchodného zákonníka a zákona o konkurze a reštruk-
turalizácii In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018, s. 169 - 181

68 ELIÁŠ, K. K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. In Právník. 1999, č. 4, 
s. 313.

69 „(1) Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany 
a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku 
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
(2) Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením 
svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
(3) Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 
spojené.“

70 ČECH, P. Péče řádneho hospodáře a povinnost loajality. In Právní rádce. 2007,č. 3, s. 4.
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znižuje latku na „priemer“ v tých prípadoch, kde by subjektívny prístup posudzovania mohol 
byť pre spoločnosť výhodnejší, a to vzhľadom na špeciálne vlastnosti, schopnosti alebo skúse-
nosti zvoleného konateľa. Čech podporuje svoje tvrdenia o koncepcii založenej na subjektív-
nom prístupe k posudzovaniu zodpovednosti konateľa komparáciou so zahraničnou právnou 
úpravou. Tento subjektívny princíp sa vyskytuje v  rakúskej alebo nemeckej právnej úprave, 
kedy štatutárne orgány zodpovedajú iba za porušenie takej starostlivosti, ktorú vynakladajú aj 
v prípade zariaďovania vlastných vecí. Tento rakúsky model so sebou ale podľa mňa prináša 
riziko, a to vtedy, keď je do funkcie konateľa spoločnosti vymenovaná taká osoba, ktorá ani vo 
svojom súkromnom živote nevynakladá na zariadenie svojich vlastných záležitostí prílišné úsi-
lie, prípadne je v obchodných kruhoch málo zbehlý. Vyslovene proti subjektívnemu princípu 
posudzovania konateľa spoločnosti, ktorý prezentoval Čech sa postavil Rejlek.71

Podľa Rejleka objektívny model zodpovednosti stavia podľa neho na tom, že vytvára fiktívnu 
ideálnu osobu, ktorej vlastnosti a schopnosti sa vyžadujú aj od členov predstavenstva a konateľa 
spoločnosti s ručením obmedzeným. Na druhej strane potom subjektívny model vyžaduje od 
každého člena predstavenstva, aby poskytol spoločnosti najmenej práve takú starostlivosť, s akou 
obstaráva svoje vlastné záležitosti, a to s prihliadnutím na jeho osobné znalosti a skúsenosti. Pro-
ti použitiu koncepcie subjektívneho princípu v podmienkach českého práva podľa neho hovorí 
aj tá skutočnosť, že české obchodné právo v historickom kontexte nepozná subjektívny prístup, 
ale bolo vždy postavené na objektívnom princípe. Rejlek následne odkazuje na Čecha a hovorí, 
že v prípade subjektívneho prístupu nastane rozdielna miera zodpovednosti konateľa v prípade 
menovania „starostlivého, skúseného a konzervatívneho manažéra“ oproti zodpovednosti „ne-
skúseného lajdáckeho alkoholika“. Zatiaľ čo miera zodpovednosti prvého bude veľmi vysoká, 
druhý nebude za starostlivosť venovanú spoločnosti zodpovedný prakticky vôbec. Podľa Rejleka 
potom niektorí autori tento systém považujú za výhodný, pretože zdôrazňuje slobodu spoloční-
kov. Jadro kritiky tejto koncepcie zo strany Rejleka spočíva v tom, že výhody tohto modelu nie sú 
zďaleka tak jasné, a to najmä kvôli miere a možnosti poznania osôb, z ktorých budú spoločníci 
spoločnosti s ručením obmedzeným na valnom zhromaždení voliť konateľa spoločnosti, keď-
že spoločníci nemajú zákonom uloženú povinnosť správať sa voči svojmu majetku svedomite 
a zodpovedne a teda sa ani nemusí s vlastnosťami vybraného konateľa oboznamovať (jeho krátke 
predstavenie a prezentácia na valnom zhromaždení spoločnosti spoločníkom o jeho osobe veľa 
nepovie). Vzhľadom na potenciálny vznik škody pri výkone funkcie konateľa Rejlek uvádza, že 
objektívny princíp zodpovednosti v sebe obsahuje, na rozdiel od subjektívneho, určitú dávku 
garancie minimálnej starostlivosti a zachovania určitých minimálnych zodpovednostných vzťa-
hov, ktoré v prípade subjektívneho modelu môžu byť značne redukované.72 

Štenglová73 uvádza, že požiadavka vykonávania funkcie konateľa s odbornou starostlivos-
ťou nezahŕňa nevyhnutnosť byť vybavený potrebnými odbornými znalosťami alebo 

71 REJLEK, F. Modely odpovědnosti pojeti členů představenstva. Dny práva – 2009 - Days of Law. 1.vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, 2009.

72 Rejlek následne ako príklad uvádza známu žalobu na predsedu správnej rady cardiffskej sporiteľne, ktorý bol 
do jej čela menový iba ako tzv. „figure head“, teda osoba, ktorá banke prepožičala svoje meno a šľachtický titul. 
Vzhľadom na to, že za celý život navštívil rokovanie správnej rady iba rad, v konaní bolo rozhodnuté o jeho 
nevine za zanedbanie povinnej starostlivosti, a to vzhľadom na subjektívne dôvody.

73 ŠTENGLOVÁ, I. In DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vyd. 
Praha : C. H. Beck, 2007, s. 480
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schopnosťami pre výkon všetkých činností, ktoré prislúchajú k funkcii konateľa, ale neznamená 
to, že ak niektorý z konateľov určité odborné znalosti má, nie je povinný ich pri výkone funkcie 
využívať. Tento jej názor podporuje aj rozsudok Najvyššieho súdu ČR 74, v ktorom súd dôvodil, 
že člen predstavenstva nemusí byť vybavený všetkými odbornými znalosťami alebo schopnos-
ťami potrebnými pre výkon všetkých činností, ktoré spadajú do pôsobnosti predstavenstva, ale 
môžu ich zaistiť prostredníctvom tretích osôb. Neprichádza ale do úvahy, aby člen predstaven-
stva zaistil výkon činností spadajúcich do jeho pôsobnosti tak, že uzavrie s niektorými členmi 
predstavenstva (tretími osobami- odborníkmi) zmluvu, odlišnú od zmluvy o výkone funkcie, 
na základe ktorej sa títo členovia predstavenstva zaviažu pre spoločnosť uvedené činnosti vy-
konávať.75

V súvislosti s odbornou starostlivosťou konateľa spoločnosti a jeho povinnosťou si v prí-
pade ním absentujúcich odborných znalostí zabezpečiť odborné posúdenie od odborníka, vy-
vstáva otázka posúdenia zodpovednosti konateľa za nesprávnu odbornú radu, resp. nesprávny 
odborný postup na základe rady odborníka. Ako príklad uvedieme situáciu, keď sa konateľ spo-
ločnosti s ručením obmedzeným, ktorá mala záujem odpredať nehnuteľnosti v jej vlastníctve, 
obrátil na advokáta so žiadosťou o poskytnutie právnych služieb súvisiacich s prevodom nehnu-
teľnosti spoločnosti, keďže sám nemal právnické vzdelanie. Na základe pochybenia zvoleného 
advokáta došlo k nesprávnemu posúdeniu niektorých aspektov tohto prevodu a k následnému 
vyhláseniu kúpnej zmluvy za neplatnú. Týmto konkrétnym prípadom sa zaoberal Najvyšší súd 
ČR, ktorý v prípade posúdenia odbornej starostlivosti konateľa („péče řádneho hospodáře“) 
vyslovil nasledujúci názor. Najvyšší súd zaujal stanovisko, že ak konateľ uzavrel zmluvu o po-
skytovaní právnych služieb s advokátom, teda s osobou odborne spôsobilou posúdiť právne 
aspekty prevodu nehnuteľnosti, pričom predmetom zmluvy bol záväzok advokáta poskytnúť 
spoločnosti s ručením obmedzeným právne služby vo veci vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže 
na predaj poľnohospodárskej haly, vyhotovenie kúpnej zmluvy na predaj tejto nehnuteľnos-
ti a  zastupovanie spoločnosti pred katastrálnym úradom, konal v  tomto ohľade s odbornou 
starostlivosťou. (za predpokladu, že s ohľadom na dostupné informácie konateľ nemal žiadne 
dôvody pochybovať o odbornej spôsobilosti advokáta). Bolo preto následnou povinnosťou ad-
vokáta rozpoznať, že ide o prípad, na ktorý sa vzťahuje § 196a českého Obchodného zákon-
níka (povinnosť vyhotovenia znaleckého posudku znalcom vymenovaným súdom), ktorého 
porušenie má za následok neplatnosť zmluvy o prevode nehnuteľnosti.76 S mierne odlišným 
názorom prichádza Beran77, ktorý hovorí, že skôr uvedená argumentácia najvyššieho súdu by 
v  praxi mohla znamenať, že už samotné vypracovanie odborného stanoviska, prakticky bez 
ohľadu na jeho obsah, znamená pre členov predstavenstva (konateľa) istotu konania s odbor-
nou starostlivosťou, resp. priamo liberačný dôvod. Beran s takýmto záverom nesúhlasí a uvádza 
niekoľko argumentov, ktoré, podľa nášho názoru, z pohľadu praxe, nesmú ostať nepovšimnuté. 

Prvým z nich je už skôr uvedená skutočnosť, že otázka či predstavenstvo konalo s odbor-
nou starostlivosťou, nie je tak otázkou skutkovou ako otázkou právnou. Ďalším argumentom 

74 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 30. júla 2008, sp. zn. 29 Odo 1262/2006
75 Toto rozhodnutie týkajúce sa predstavenstva môžeme analogicky uplatniť aj na konateľa spoločnosti s ručením 

obmedzeným.
76 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 30.októbra 2008, sp. zn. 29 Cdo 2531/2008
77 BERAN, K. Význam právních posudků vypracovaných advokáty v souvislosti s povinností reprezentantů ka-

pitálových společností jednat s péči řádneho hospodáře. In Bulletin advokacie. 2004, č. 9, s. 22.
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proti stotožneniu odbornej starostlivosti s  vypracovaním odborného stanoviska predstavuje 
reálna hrozba tzv. „posudkov na objednávku“, kedy sa osoba, ktorá je povinná konať s odbor-
nou starostlivosťou pomocou odborných posudkov od svojich „známych odborníkov“ zbaví 
svojej zodpovednosti za konanie s odbornou starostlivosťou. Výsledok posudku je totiž vopred 
stanovený a  jeho pravým účelom nie je zodpovedanie sporných právnych otázok, ale elimi-
nácia rizika pre konajúcu osobu. V rámci týchto úvah Beran formuloval záver, že vypracova-
nie odborného posudku samo osebe odbornej starostlivosti svedčiť nemusí, niekedy môže byť 
naopak dôkazom nekompetentnosti osôb, ktoré majú svoje povinnosti vykonávať s odbornou 
starostlivosťou. Je potrebné pripustiť, že aj konateľ spoločnosti sa v prípade konania s odbor-
nou starostlivosťou môže zmýliť a postupovať podľa nesprávneho právneho stanoviska, bude 
ale záležať na miere nesprávnosti tohto stanoviska a prísnosti požiadaviek, ktoré budeme môcť 
na dotyčného konateľa klásť v nadväznosti na to, v akej spoločnosti vykonáva svoju funkciu. 
Súd by mal následne posudzovať, či išlo o omyl ospravedlniteľný alebo neospravedlniteľný, a to 
z hľadiska požiadaviek na odbornosť, ktorú môžeme od dotyčnej osoby požadovať. V závere 
Beran konštatuje, že predpokladom odbornej starostlivosti by mala byť taká suma odborných 
poznatkov, ktorá konateľovi spoločnosti umožní preskúmať aj odborný posudok vyhotovený 
treťou stranou, na základe ktorého potom rozhoduje o konkrétnej záležitosti spoločnosti.

4.4 Doktrína pravidla podnikateľského úsudku a prípustného rizika 
v kontexte možného porušenia povinností pri správe cudzieho 
majetku

Keďže štatutárny orgán spoločnosti má v rukách prevažnú časť celkovej koncepcie podni-
kania, je aj hlavným posudzovateľom jej rizikovosti. V rámci tejto koncepcie a výkonu obchod-
ného vedenia sa na jednej strane zohľadňuje zodpovednostný režim a povinnosť starostlivosti 
riadneho hospodára, na druhej strane je štatutárnym orgánom poskytovaná určitá ochrana, 
a to v podobe predpokladu rizikových podnikateľských rozhodnutí, pričom hodnotenie tých-
to podnikateľských rozhodnutí je prenášané na samotné konanie štatutárneho orgánu, ktoré 
mu predchádzalo. Práve pravidlo podnikateľského úsudku predstavuje doktrínu uplatňovanú 
najmä v  zahraničných právnych úpravách zodpovednosti štatutárnych orgánov obchodných 
spoločností. Pravidlo podnikateľského úsudku dáva konajúcemu orgánu možnosť, aby (najmä 
v rámci súdneho konania) preukázal, že v rámci svojho konania v mene spoločnosti a s tým 
súvisiaceho rozhodovania v rámci jeho právomoci konal „lege artis“. Pravidlo podnikateľského 
úsudku býva niekedy označované ako právo štatutárneho orgánu na omyl, čo však môže pre-
zumovať negatívne hodnotenie konkrétneho úkonu konateľa spoločnosti. Lepším pojmom by 
preto podľa Broulíka78 bolo označenie „právo na neúspešný výsledok“.

Každé významné rozhodnutie štatutára je spojené s určitou mierou rizika či neistoty a preto 
je pri posudzovaní otázky, či štatutárny orgán konal s odbornou starostlivosťou nutné vyhod-
notiť situáciu v ktorej predmetné rozhodnutie konateľ spoločnosti prijal. Kvôli preukazovaniu 
okolností danej situácie a pre účely určenia hranice prijateľného rizika a vytvorenia priestoru pre 

78 BROULÍK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko. In Obchodněprávní revue. 6/2012, s. 164.
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podnikateľský úsudok nachádzame, zatiaľ bohužiaľ iba v zahraničnej judikatúre a zahraničnej 
právnej vede doktrínu, ktorá vymedzuje manévrovací priestor pre štatutárny orgán spoločnosti, 
ktorá funguje ako určitý korektív tlaku, ktorému štatutárne orgány obchodnej spoločnosti čelia 
najmä v súvislosti s požiadavkou na ich povinnosť odbornej starostlivosti a povinnosti lojality.79 

Podľa Lasáka je základnou ideou tejto doktríny zdržanlivosť súdu pri preskúmavaní rozhod-
nutí štatutárnych orgánov spoločnosti pri rozhodovaní v mene spoločnosti. Spomínané pravidlo 
podnikateľského úsudku má svoje korene v právnych systémoch jednotlivých štátov Spojených 
štátov amerických, pričom najvýznamnejšiu rolu hrá práve rozhodovacia činnosť súdov v štáte 
Delaware.80 Ide o to, že na jednej strane americké zákony a precedentné právo hovoria, že šta-
tutárne orgány sú voči svojej spoločnosti zaviazané povinnosťou odbornej starostlivosti. Podľa 
amerického práva musia uplatniť taký stupeň odbornosti a starostlivosti, akú by za podobných 
okolností uplatnila primerane rozumná osoba81, alebo v niektorých amerických štátoch dokon-
ca tak, akoby konala primerane rozumná osoba pri spravovaní vlastných záležitostí. Porušenie 
tejto starostlivosti zo strany člena štatutárneho orgánu je označované ako nedbanlivosť a zakladá 
zodpovednosť štatutárneho orgánu. Oproti tejto zodpovednosti stojí pravidlo podnikateľského 
úsudku, ktoré hovorí, že rozhodnutie člena štatutárneho orgánu pri vedení podniku nie je na-
padnuteľné alebo zrušiteľné súdom alebo spoločníkom či akcionárom a že voči členom štatutár-
neho orgánu nebude vyvodzovaná zodpovednosť za následky svojich rozhodnutí, za podmien-
ky, že pri prijímaní týchto podnikateľských rozhodnutí vychádzajú členovia štatutárneho orgánu 
z  dôveryhodných informácií a že ich prijímajú v  dobrej a  najpoctivejšej miere tak, aby dané 
opatrenie bolo v najvyššom záujme spoločnosti. K výnimkám, ktoré nie sú pravidlom podnika-
teľského úsudku chránené patrí podvodné/ľstivé konanie zo strany člena štatutárneho orgánu 
pri prijatí rozhodnutia, konflikt záujmov alebo iná nezákonnosť alebo ak nedostatok v rozhodo-
vaní členov štatutárneho orgánu dosiahol úroveň hrubej nedbanlivosti.82

Ako už v rámci právnych doktrín a názorov býva zvykom, ani chápanie pravidla podnika-
teľského úsudku nie je v rámci americkej právnej teórie jednotné, pričom existujú dva základ-
né názorové prúdy. Prvý názorový prúd považuje pravidlo podnikateľského úsudku za určitý 
zodpovednostný štandard na základe ktorého súdy hodnotia rozhodnutia štatutárnych orgá-
nov. Toto poňatie je preto chápané ako bližšie vymedzenie štandardu odbornej, resp. náležitej 
starostlivosti u štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností, teda za určité vo-
dítko pri interpretovaní tohto štandardu odbornej starostlivosti. Druhý názor chápe pravidlo 
podnikateľského úsudku ako doktrínu upustenia od preskúmavania rozhodnutia štatutárnych 
orgánov. Podľa tohto druhého názoru platí, že ak dôjde k naplneniu podmienok doktríny pod-
nikateľského úsudku pri rozhodovaní štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, k súdnemu 
preskúmavaniu rozhodnutí štatutárnych orgánov by vôbec nemalo dochádzať.83

79 Bližšie pozri BROULÍK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku a  riziko. In Obchodněprávní revue. 6/2012, 
s. 161 - 167.

80 LASÁK, J. Akciová společnosť na prahu rekodifikace: základní novinky. In Obchodněprávní revue. 2/2012, 
s. 46.

81 „Reasonably prudent person.“
82 VÍTEK, J. Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 219.
83 BAINBRIDGE, S. M. The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine. In Vanderbilt Law Review. 2004, 

č. 1, s. 87
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Broulík84 uvádza, že ani pri samotnom vymedzení podmienok podnikateľského úsudku 
nepanuje zhoda. S odvolaním sa na názor amerického právneho vedca Allena85 je zrejmé, že 
pravidlo podnikateľského úsudku má svoje korene v americkej judikatúre, ktorá je v rámci jed-
notlivých štátov nejednotná a neharmonizovaná. Medzi súdmi jednotlivých štátov nepanuje 
zhoda ohľadom základných definičných znakov, ktoré musí určité rozhodnutie napĺňať, aby 
bolo „pokryté“ pravidlom podnikateľského úsudku. Zhodné tvrdenia v rámci judikatórneho 
posudzovania splnenia podmienok pravidla podnikateľského úsudku môžeme nájsť v tom, že 
všetky súdy budú pri vymedzovaní pravidla podnikateľského úsudku súhlasiť s tým, že štatu-
tárne orgány obchodných spoločností nezodpovedajú za poctivé chyby v rozhodovaní. Väčšina 
z nich však zároveň nepripúšťa nedbanlivosť osôb, ktoré rozhodnutie prijímajú.86

Pravidlom podnikateľského úsudku sa bližšie zaoberal Hinsey87, ktorý v rámci svojho prí-
spevku vo Washington Law Review vymedzil podľa neho základné prvky pravidla podnikateľ-
ského úsudku88: 
a) absencia vlastného záujmu alebo obchodovania za účelom dosiahnutia vlastných záujmov 

na úkor spoločnosti a
b) informované rozhodnutie, ktoré odráža rozumné úsilie (aj v prípade spoľahnutia sa na od-

bornú radu tretej osoby) o oboznámenie sa s relevantnými a dostupnými faktami a skutoč-
nosťami, a

c) rozumné presvedčenie, že dané rozhodnutie je v záujme obchodnej spoločnosti, a
d) dobrá viera.

Predmetom preskúmavania sa teda pri uplatnení pravidla podnikateľského úsudku stáva 
postup, na základe ktorého bolo rozhodnutie prijaté. Vzhľadom na skutočnosť, že podnikateľ-
ské riziko zostáva vždy na strane podnikateľa, nejde v prípade zodpovednosti štatutárneho 
orgánu o zodpovednosť za výsledok alebo zodpovednosť za riadny výkon svojej činnosti 
ako štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti. Vhodným prípadom pre priblíženie po-
sudzovania postupu štatutárneho orgánu bez ohľadu na dosiahnutý ekonomický výsledok 
spoločnosti je prípad Smith proti Van Gorkom89 z prostredia angloamerického práva, ktorý bol 
riešený Najvyšším súdom amerického štátu Delaware. 

V tomto prípade šlo o uskutočnenie predaja akcií spoločnosti Trans-union za cenu 55 do-
lárov/akcia, pričom členovia správnej rady (štatutárneho orgánu) spoločnosti Trans-union boli 
braní na zodpovednosť kvôli tomu, že sa dostatočne neinformovali o úmysloch predsedu správ-
nej rady spoločnosti Trans-union, Jeronyma van Gorkoma, ktorý tento predaj navrhol a naj-
mä za to, že sa nesnažili dôkladne preštudovať podmienky celej transakcie. Členovia správnej 
rady o celej transakcii rozhodli na základe dvadsať minútového prejavu svojho predsedu Van 

84 BROULÍK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko. In Obchodněprávní revue. 6/2012, s. 161 - 167.
85 ALLEN, W. T. The Corporate Director´s Fiduciary Duty of Care and The Business Judgment Rule. In HOPT, 

K. A kol. Comparative Corporate Governance – The State of the Art and Emerging Research. Oxford : Claredon 
Press, 1998, s. 315.

86 CLARK, R. C. Firemní právo. Praha : VICTORIA PUBLISHING, a. s., 1998, s. 174. 
87 HINSEY, J. Business Judgment and the American Law Institute‘s Corporate Governance Project: the Rule the 

Doctrine and the Reality. In George Washington Law Review. 1984, č. 4&5, s. 610. 
88 Ním určené znaky sa, podľa nášho pohľadu, prekrývajú s konceptom odbornej starostlivosti štatutárneho or-

gánu kapitálovej obchodnej spoločnosti v pomerne veľkej miere, na základe čoho sa prikláňame k tvrdeniu, že 
pravidlo podnikateľského úsudku je bližšou špecifikáciou pojmu „odbornej starostlivosti štatutárneho orgánu 
obchodnej spoločnosti“.

89 Dostupné na : <http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2763&context=fss_papers>.
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Gorkoma na mimoriadnej schôdzi správnej rady, pričom podrobne nepoznali obsah zmlúv, 
ktoré im boli predložené na tejto schôdzi, pričom sa nedotazovali podrobností jednotlivých im 
predložených zmlúv. Z dokazovania taktiež vyplynulo, že členovia správnej rady sa u svojho 
predsedu žiadnym spôsobom neinformovali, na základe akých skutočností dospel k názoru, 
že ide o prijateľnú cenu za akcie spoločnosti. Vzhľadom na skôr uvedené sa v tomto prípade 
neuplatnilo pravidlo podnikateľského úsudku, a to práve kvôli nedostatočnej informovanosti 
členov správnej rady. Chyba členov správnej rady nespočívala v  rozhodnutí samotnom, ale 
v adekvátnosti informačného základu, na základe ktorého dospeli k svojmu konečnému roz-
hodnutiu. V rozsudku delawarského súdu bolo ďalej uvedené, že členovia správnej rady zastu-
pujú záujmy svojich akcionárov, a  ako štatutárny orgán spoločnosti majú povinnosť chrániť 
ich záujmy. Členovia správnej rady boli nakoniec súdom posúdení ako „neospravedlniteľne 
nedbanliví“ pri schvaľovaní tejto transakcie, keďže celé rokovanie o tomto obchode bolo ukon-
čené v priebehu dvoch hodín. V tomto prípade sa však vyskytol aj veľmi zaujímavý, síce men-
šinový, no, podľa nášho názoru, opodstatnený názor niektorých sudcov delawarského súdu. 
Tento menšinový názor sa zakladal na skutočnosti, že sa správna rada informovala adekvátnym 
spôsobom, a vzhľadom na to boli jej členovia chránení pravidlom podnikateľského úsudku. 
Pravidlo podnikateľského úsudku chráni tých členov správnej rady, ktorí konajú v dobrej vie-
re, sú adekvátne informovaní a ktorá nemajú žiadny osobný záujem na danej transakcii. Za 
týchto okolností nie je člen správnej rady zodpovedný za dôsledky svojho rozhodnutia, a to 
v prípade, že jeho rozhodnutie nepostráda riadny informačný základ. Pravidlo podnikateľ-
ského úsudku preto následne pre člena správnej rady prestavuje akýsi „bezpečný prístav“ 
(safe harbour), pretože poskytuje členom správnej rady pomerne veľkú voľnosť pri rozhodovaní 
o otázkach v mene spoločnosti. Sudcovia, ktorí mali tento menšinový názor následne prehlásili, 
že netreba zabúdať na osobitosti „sveta podnikateľov“, a to najmä v USA v prostredí kapita-
lizmu. Vyjadrili sa, že pri prijímaní rozhodnutia pôsobili ako profesionálni odborníci a nie 
ako obyčajné figúrky. Navyše argumentovali skutočnosťou, že v konečnom dôsledku mohlo byť 
rozhodnutie správnej rady aj správne.90 Podľa ich názoru sa pri uskutočňovaní obchodných 
transakcií vo všeobecnosti stretávame s dvomi protipólmi, vnímaním reality prostredníctvom 
podnikateľov a obchodníkov a vnímaním reality zo strany právnikov (sudcov). Podnikatelia 
sa pohybujú v neistej rizikovej oblasti podnikania s obmedzeným časovým priestorom, počas 
ktorého musia prijať zásadné rozhodnutia. Musia sa rozhodnúť pre jednu alebo druhú ponú-
kanú cestu, a to na základe úvah, ktoré nie sú vždy adekvátne premyslené a taktiež ktoré nie 
sú podložené takým množstvom informácií, ako by bolo potrebné. Sudcovia vnímajú realitu 
iným spôsobom, a to na základe dôkazov, ktoré sú mu obomi stranami predložené, pričom 
s odstupom času je veľmi ťažké dokázať skutočný stav veci, ak nie je podrobne písomne za-
chytený v príslušnej dokumentácii. V konečnom dôsledku môžeme konštatovať, že správnej 
rade museli byť poskytnuté vyvážené a komplexné informácie o aspektoch, ktoré sú relevantné 
pri takýchto druhoch rozhodnutí. V prípade, že členovia správnej rady nemajú tieto informácie 
k dispozícii pred zasadnutím správnej rady, sú povinní ich posúdiť počas zasadania správnej 
rady, pričom za účelom takejto kontroly im musí byť daný aj príslušný časový priestor. Členovia 
správnej rady spoločnosti Trans-union boli teda uznaní za zodpovedných za porušenie svojej 

90 Akcie spoločnosti boli predané za cenu o 39 % vyššiu, než cena za ktorú sa tieto akcie obchodovali na burze.
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povinnosti konať s odbornou starostlivosťou, aj keď v konečnom dôsledku ich rozhodnutie bolo 
správne. Základnou vecou posudzovanou v tomto prípade je postup členov správnej rady, a to 
aj v prípadoch, kedy tento postup viedol k rozhodnutiu, ktoré vo svojej podstate mohlo byť 
správne. Členovia správnej rady (štatutárneho orgánu) teda zodpovedajú za riadny výkon 
svojej funkcie, nie za výsledok. Aj keď rozhodnutie v tomto prípade Smith proti Van Gorkom 
býva angloamerickými právnymi teoretikmi označované ako kontroverzné, jeho podstatou je, 
že pravidlo podnikateľského úsudku spočíva v dostatočne podloženom rozhodnutí zo strany 
štatutárneho orgánu. Informačná povinnosť je jedným z aspektov odbornej starostlivosti, pre-
to bolo delawarským súdom konštatované, že pojem „hrubá nedbanlivosť“ je tým správnym 
kritériom na určenie, že rozhodnutie správnej rady nebolo podložené. Mimo Spojených štátov 
amerických sa pravidlo podnikateľského úsudku aplikuje aj vo Veľkej Británii, kde je obdobne 
ako v USA prijatý doktrinálny výklad, ktorý následne súdy aplikujú v praxi. 

Pravidlo podnikateľského úsudku však nemusí vyplývať iba zo sudcovského práva. Pre jeho 
zakotvenie v  zákonnej forme sa už uchýlilo Nemecko91, Austrália92 a  v  neposlednom rade 
Česká republika, ktorej „najčerstvejšiu“ zákonnú právnu úpravu pravidla podnikateľského 
úsudku bližšie rozoberieme v nasledujúcich riadkoch.

S účinnosťou od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních 
korporacích (ďalej ako „zákon o  obchodních korporacích“), ktorý v § 51 až 53 ustanovu-
je základné východiská pre posudzovanie pravidla podnikateľského úsudku v rámci českého 
právneho poriadku. Jedným z problémov, s ktorým sa museli zákonodarcovia v Českej repub-
like zaoberať boli otázky podnikateľského rizika pri činnosti štatutárnych orgánov obchodných 
spoločností, keďže v dnešnej dobe nemožno mať pochybnosti o  tom, že kalkulované, racio-
nálne a informované riziko je v obchodných vzťahoch bežnou praxou. Zákon o obchodních 
korporacích93 ustanovuje, že starostlivo a  s  potrebnými znalosťami koná ten, kto mohol pri 
podnikateľskom rozhodovaní v  dobrej viere rozumne predpokladať, že koná informovane 
a v obhájiteľnom záujme obchodnej spoločnosti. To však neplatí, ak takéto rozhodovanie ne-
bolo vykonané s potrebnou lojalitou. Dôvodová správa k tomuto ustanoveniu pripomína, že 
povinnosť štatutárnych orgánov oprávnených konať za spoločnosť ostala zachovaná. Dôvodová 
správa uvádza, že v nadväznosti na zahraničnú právnu úpravu sa v tomto ustanovení zavádza 
pravidlo podnikateľského úsudku, ktoré dáva možnosť konajúcemu orgánu aby preukázal, že 
v rámci rozhodovania konal „lege artis“ a teda nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu, aj keby 
ju v ekonomickom zmysle spôsobil. V závere český zákonodarca konštatuje, že ak je celková 
koncepcia fungovania spoločnosti založená na zmluvách s neistým výsledkom, nie je možné 
od profesionálneho manažmentu požadovať, aby niesol všetky riziká svojho konania, najmä tie, 
ktoré nemôže ovplyvniť. V prípade novej českej úpravy zodpovednosti štatutárnych orgánov je 
teda podmienka uplatnenia pravidla podnikateľského úsudku vyslovene naviazaná na povin-
nosť lojality. Môžeme konštatovať, že test pravidla podnikateľského úsudku je v rámci českej 

91 Ustanovenie § 93 nemeckého akciového zákona hovorí o tom, že k porušeniu povinnosti (konať so starostli-
vosťou svedomitého a obchodného vedúceho) nedôjde vtedy, ak členovia predstavenstva môžu pri podnika-
teľskom rozhodnutí rozumne predpokladať, že konali na základe primeraných informácií v prospech spoloč-
nosti.

92 Ustanovenie § 180 zákona o korporáciách (Corporations Act 2001), dostupné na: <http://www.austlii.edu.au/
au/legis/cth/consol_act/ca2001172/s180.html>.

93 Ustanovenie § 51 ods. 1 zákona o obchodních korporacích.
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úpravy trojprvkový, a v rámci tohto testu sa skúma či štatutárny orgán konal v i) dobrej viere, 
ii) mohol rozumne predpokladať, že koná informovane a iii) mohol rozumne predpokladať, že 
koná v obhájiteľnom záujme obchodnej spoločnosti. Absencia potrebnej lojality má zabrániť 
zneužívaniu pravidla podnikateľského úsudku, lojalita preto vystupuje ako korektív „business 
judgment rule“. Porušenie povinnosti lojality nemožno zhojiť obhajobou konajúceho, že konal 
s naplnením znakov pravidla podnikateľského úsudku.94

Členovia štatutárnych orgánov spoločností by však samozrejme v súlade s doktrínou 
nemali podstupovať riziko, ktoré by pre samotnú spoločnosť bolo neúmerne veľké, teda 
neprijateľné. Teória rozhodovania používa v  tejto súvislosti pojem „riziková kapacita“95, 
ktorou sa rozumie najvyššia finančná strata, ktorú je spoločnosť schopná prežiť.96 Prijateľným 
rizikom je určené ako výška straty, ktorú je spoločnosť v rámci svojej rizikovej kapacity ochotná 
prijať. Samotné rozhodnutie o veľkosti prijateľného rizika je významným strategickým rozhod-
nutím spoločnosti a bude závisieť aj na požiadavkách spoločníkov spoločnosti.

Samotný negatívny dôsledok pre spoločnosť sám osebe nemusí nutne nasvedčovať záve-
ru, že konkrétny funkcionár alebo orgán spoločnosti nekonal pri výkone svojej pôsobnosti 
s náležitou starostlivosťou. Rozhodnúť sa pre uzavretie určitej zmluvy znamená predovšetkým 
rozhodovať sa v reálnom čase a na základe reálne dostupných informácií. Každý „manažér“ 
v určitej funkcii je povinný postupovať pri svojom rozhodnutí profesionálne. Ak sa preuká-
že, že si v rozsahu primeranom určitej rozhodovacej situácie potrebné informácie zabezpečil, 
zodpovedne ich vyhodnotil a  v  obchodnom vedení konal racionálne, s ohľadom na záujmy 
spoločnosti a bez postranných úmyslov, bez preferovania vlastných záujmov, nie je na mieste 
obviňovať člena štatutárneho orgánu z toho, že spoločnosti vznikla strata.97

Aj keď Eliáš98 proklamoval, že doktrína pravidla podnikateľského úsudku už v rámci české-
ho právneho povedomia existovala, nebola až do prijatia zákona o obchodních korporacích le-
gislatívne vyjadrená, pričom judikatúra zahŕňa iba niekoľko rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR. 

Jedným z  takýchto rozhodnutí, kde môžeme badať náznaky uplatnenia doktríny pravidla 
podnikateľského úsudku je rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 30. marca 2011, sp. zn. 29 Cdo 
4276/2009, ktoré v odôvodnení rozhodnutia uvádza, že „neuplatnenie a nevymáhanie pohľadávok 
spôsobom ustanoveným zákonom nemusí byť samo osebe porušením povinnosti konateľa spoloč-
nosti s ručením obmedzeným konať s odbornou starostlivosťou. Pre úvahu, či je konateľ povinný 
pohľadávky vymáhať je, okrem iného, významné i posúdenie prípadnej úspešnosti takého po-
stupu a reálnosti vymoženia týchto pohľadávok. V prípade dlžníka, ktorý zjavne nie je schop-
ný svoje záväzky splniť ani čiastočne, po prípade v situácii, kedy samotná spoločnosť nie je 
schopná preukázať svoje tvrdenie ohľadom vzniku, výšky a trvania pohľadávky, samozrejme 
za podmienky, že by takýto stav spôsobil sám konateľ. Inými slovami to, či bude konateľ po-
hľadávky spoločnosti vymáhať je vecou jeho úvahy v rámci obchodného vedenia, ktoré musí 

94 KOŽIAK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o obchodních korporacích (a zahraničních 
právních úpravách). In Obchodněprávní revue. 2012, č. 4, s. 108 - 113.

95 Risk capacity.
96 HNILICA, J., FOTR, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Pra-

ha : Grada Publishing, a. s., 2009, s. 84.
97 HAVEL, B. Synergie péče řádneho hospodáře a podnikatelského úsudku. In Právní rozhledy. 2007, č. 11, s. 416.
98 ELIÁŠ, K. K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. In Právník. 1999, č. 4, 

s. 298.
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byť vykonané s ohľadom na všetky okolnosti.“ Najvyšší súd teda síce vychádzal z príslušných 
ustanovení vtedy platného českého Obchodného zákonníka, no v  rámci jeho argumentácie je 
zjavne „cítiť“ uplatnenie pravidla podnikateľského úsudku, ktorý ešte v tom čase nebol legislatív-
ne zachytený a existoval iba v rámci právnej doktríny. Rozhodnutia s prvkami uplatnenia pravidla 
podnikateľského úsudku môžeme badať aj v ďalších rozhodnutiach Najvyššieho súdu ČR.99

Nemožno nesúhlasiť s Bělohlávkom100, ktorý tvrdí, že v konečnom dôsledku bude pri po-
sudzovaní pravidla podnikateľského úsudku veľmi dôležitá rozhodovacia prax súdov. Nezastu-
piteľnú úlohu budú súdy hrať pri interpretácii všetkých pojmov, s ktorými operuje § 51 zákona 
o obchodních korporacích, akými sú napríklad „obhájiteľný záujem obchodnej spoločnosti“, 
„potrebné znalosti a informovanosť“, „v dobrej viere rozumne predpokladať“, „potrebná lojalita“ 
a pod., keďže zákon tieto pojmy za účelom posudzovania zodpovednosti nijako nešpecifikuje. 
Bělohlávek tvrdí, že zákonodarcovi nemožno uprieť snahu o hľadanie inšpirácie v zahranič-
ných právnych poriadkoch a rozhodnutiach zahraničných súdov, no zákonodarcovi vyčíta, že 
pravidlo podnikateľského úsudku v súvislosti s odbornou starostlivosťou prezentuje iba v hru-
bých rysoch, resp. iba prostredníctvom pojmov, ktoré nie sú v danej chvíli definované, pričom 
kľúčovú úlohu bude opätovne zohrávať rozhodovacia prax súdov. Pravidlo podnikateľského úsud-
ku teda nie je vecou zákona, ale ide o vec doktríny a najmä skôr spomínanej judikatúry súdov.101

V rámci praktickej skúsenosti súdov s ex post prieskumom konania štatutárnych orgánov 
ukázala, že pre súd je mimoriadne obtiažne rozhodnúť, či v konkrétnom prípade došlo alebo 
nedošlo k porušeniu odbornej starostlivosti.102 Neexistuje žiadne jednoduché objektívne kri-
térium posúdenia konania konateľa, teda či konal alebo nekonal s odbornou starostlivosťou. 
Konanie v  rámci podnikateľských vzťahov je vždy rizikové a  podstúpenie primeranej miery 
kalkulovaného rizika zo strany štatutárnych orgánov je každodennou realitou. Každý obchod 
so sebou nesie určitú mieru rizika a iba z neúspechu konkrétnej transakcie nemožno vyvodiť, 
že šlo o porušenie odbornej starostlivosti zo strany konateľa, keďže konateľ spoločnosti vedel, 
že jeho konanie môže spoločnosti spôsobiť škodu a vedome toto riziko podstúpil. V iných práv-
nych odvetviach by pritom takéto konanie mohlo samo osebe konštruovať vedomú alebo neve-
domú nedbanlivosť danej osoby a teda porušenie požadovanej úrovne starostlivosti. V oblasti 
korporátneho práva je ale nutné posúdiť, či toto riziko presahuje primeranú mieru alebo nie. 
Posudzovanie nedbanlivosti konateľa sa teda značne relativizuje.103

V prípade súdneho prieskumu porušenia povinnosti konať s odbornou starostlivosťou ex 
post často dochádza k  skreslenému pohľadu na konanie konateľa, preto je potrebné na také-
to konanie nazerať ex ante, teda rovnako ako tomu bolo v prípade konateľa, keď o danej sku-
točnosti rozhodoval.104 V týchto prípadoch sa konateľ rozhoduje často v krátkom časovom 

99 Bližšie pozri uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 3. mája 2007, sp. zn. 5 Tdo 433/2007, alebo uznesenie Najvyš-
šieho súdu ČR z 27. augusta 2008, sp. zn. 5 Tdo 1412/2007.

100 BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 344.
101 Tamže, s. 345.
102 Bližšie pozri ČENTÉŠ, J., ŠANTA, J., BELEŠ, A. Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku - roz-

hodovacia činnosť súdov. In Právna ochrana veriteľov. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 
2017, s. 104 – 114.

103 KOŽIAK, J. Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o obchodních korporacích (a zahraničních 
právních úpravách). In Obchodněprávní revue. 2012, č. 4, s. 109, ISSN: 1213-5313

104 KNEPPER, W. E., BAILEY, D.A. Liability of corporate Officers and Directors. New York : Lexis Nexis, 8. Vy-
danie, 2009, § 2.01, s. 2. 
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horizonte a  na základe súboru informácií, ktorý je obmedzený. Prílišnou úzkostlivosťou 
a starostlivosťou pri rozhodovaní môže zo strany konateľa dôjsť k tomu, že konkrétny ob-
chod sa z takéhoto dôvodu neuzavrie, čím de facto zníži zisk spoločnosti, ktorý by takýmto spô-
sobom mohla dosiahnuť. Ďalší problém môžeme vidieť v tom, že sudcovia sú často nedostatočne 
spôsobilí posúdiť faktické skutočnosti v rámci korporátneho práva. Sudcovia sú predovšetkým 
odborníci v právnych otázkach, no v rámci špecializovaných odborných činností sú približne na 
rovnakej úrovni ako iné osoby. Je preto pre nich veľmi obtiažne posúdiť konkrétne konanie ko-
nateľa. Tento problém je do istej miery eliminovateľný prostredníctvom znalca v danom odbore, 
č je však pomerne nákladný postup, ktorý nie vždy prináša očakávané výsledky. Pri prípadnom 
trestnom stíhaní z dôvodu potenciálneho spáchania trestného činu porušovania povinností pri 
správe cudzieho majetku je potrebné taktiež reflektovať princíp ultima ratio a subsidiárnu apli-
káciu noriem trestného práva na konkrétne prípady. Tento princíp je uplatňovaný tak v prí-
padoch posudzovania trestných činov proti životu a  zdraviu, ako aj pre prípad majetkových 
a hospodárskych trestných činov. Viacerí autori považujú rozhodnutie Najvyššieho súdu SR105 
ako jedno z prvých rozhodnutí, v rámci ktorých judikatúra prvýkrát pripustila a konštatovala 
existenciu princípu ultima ratio aj pri interpretácii a aplikácii postupu, ktorý umožňuje orgánom 
činným v trestnom konaní a súdom posúdiť konanie páchateľa pri aplikácii noriem trestného 
práva s ohľadom na princíp ultima ratio a subsidiárnu represiu noriem trestného práva. Orgány 
činné v trestnom konaní nevyužívajú princíp ultima ratio a zásadu subsidiarity trestnej represie 
len v prípadoch zastavenia trestného stíhania, ale aj v prípadoch, v ktorých ide o postup pred 
začatím trestného stíhania, kde sa tieto zásady uplatňujú v uzneseniach o odmietnutí trestného 
oznámenia, resp. v uzneseniach prokurátora, ktorým sú rozhodované sťažnosti oznamovateľov. 
Aplikácia zásady subsidiarity trestnej represie a princípu ultima ratio býva súdmi najčastejšie 
odôvodňovaná tak, že je neprípustné, aby sa štandardné civilné vzťahy riešili na úkor jedného 
účastníka prostriedkami trestného práva, čim dochádza k nerovnému postaveniu zainteresova-
ných osôb vo vzájomných záväzkovoprávnych vzťahoch. 106

5 Sociologicko-právny a kriminologický výskum – trestný 
čin „Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho 
majetku“ v zmysle § 237 a § 238 TZ

Vychádzajúc z  vedeckých cieľov projektu, problematika ochrany účastníkov ekonomic-
ko-právnych vzťahov je vymedzená aj prostredníctvom analýzy trestného činu porušovania 
povinnosti pri správe cudzieho majetku v zmysle § 237 a § 238 TZ. Práve predložený text je 
venovaný uvedenému trestnému činu z  hľadiska sociologicko-právneho a  kriminologického 
výskumu za roky 2016, 2017 a 2018 v zmysle stanovenej metodiky výskumu.

Ak ide o  spracovanie výstupov pre predmetný sociologicko-právny a  kriminologický 
výskum, ako základné štatistické zdroje nám poslúžili údaje vedené Ministerstvom vnútra SR 

105 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 13. augusta 2013, sp. zn. 2 Tdo 35/2013.
106 Bližšie pozri: <http://www.pravnelisty.sk/clanky/a215-princip-ultima-ratio.-vyznamne-interpretacne-pra-

vidlo-alebo-prehnany-sudny-aktivizmus-bez-opory-v-zakone-a-judikature>. 
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v rámci tzv. štatistiky kriminality pre roky 2016, 2017 a 2018 (z hľadiska početnosti zistených 
a objasnených trestných činov v sledovanom období), na strane druhej sme sa opierali o zdroje 
majúce svoj základ v Štatistickej ročenke o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky vedenej 
Generálnou prokuratúrou SR (s dôrazom na počet ukončených trestných stíhaní vo veci a na 
početnosť obžalôb) opätovne s ohľadom na sledované obdobie spomenutých rokov. Kombiná-
cia uvedených zdrojov má svoj zmysel najmä z toho hľadiska, že predmetné zdroje využíva-
jú inú metodiku spracovania, resp. ponúkajú iné výsledky spracovania dát za určité obdobie. 
Predmetný výskum je s ohľadom na nastavenú metodiku rozšírený rovnako o analýzu právo-
platných súdnych rozhodnutí v stanovenom období (s dôrazom na odsudzujúce a oslobodzu-
júce rozsudky), ktoré sú verejne dostupné ako anonymizované zdroje dát. Tieto ponúkajú bázu 
pre analýzu konkrétnych charakteristík trestnej činnosti spojenej s vybraným trestným činom 
(najmä s ohľadom na kvalifikáciu skutku v rámci rozsudku, osobu páchateľa, spôsobenú škodu, 
druh a výmeru trestu).

K  analýze zdrojov dát pristupujeme podľa jednotlivých rokov (postupne pre roky 2016, 
2017, 2018), a to pre obe ustanovenia, v rámci ktorých je predmetný trestný čin porušovanie 
povinnosti pri správe cudzieho majetku upravený.

ROK 2016
Vychádzajúc zo Štatistiky kriminality vedenej Ministerstvom vnútra SR vyplýva, že v roku 

2016 bol trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku v zmysle § 237 TZ zis-
tený celkovo 93krát (bez ohľadu na kvalifikáciu skutkov), pričom objasnených bolo 17 skutkov 
(čo predstavuje objasnenosť na úrovni 18 %). Zároveň platí, že počet dodatočne objasnených 
skutkov predstavuje v roku 2016 počet 19 (tu platí, že nie je možné dohľadať roky, v ktorých boli 
tieto dodatočne objasnené skutky spáchané a zistené – samozrejme rešpektujúc fakt, že nemusí 
ísť o zhodné roky). Štatisticky predstavovala škoda zistených skutkov sumu 19 793 eur. Pred-
metný zdroj dát používa aj štatistický údaj „údaje o stíhaných a vyšetrovaných osobách“ pre 
daný rok, čo predstavuje 36 osôb. Pre trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho 
majetku v zmysle § 238 TZ pre rok 2016 platí, že údaje o ňom v štatistike kriminality absentu-
jú, teda nebol zistený v žiadnom prípade (rovnaká hodnota platí aj pre dodatočne objasnené 
skutky).

Štatistické údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR vedené v rámci Štatistického pre-
hľadu trestnej a netrestnej činnosti pre jednotlivé roky ponúkajú nižšie úrovne dát primárne 
v dvoch oblastiach, tak z hľadiska odsúdených osôb, ako aj z hľadiska prehľadu o spôsoboch 
ukončení trestných stíhaní osôb (teda nie vo vzťahu k všeobecným počtom spojeným s ukon-
čením trestného stíhania vo veci a voči osobe). Pre rok 2016 vo vzťahu k § 237 TZ v zmysle 
spomenutých zdrojov dát platí, že súdených bolo pre predmetný trestný čin (bez ohľadu na 
prípadný pomer súbehov trestnej činnosti) celkovo 22 osôb, pričom 15 z nich bolo aj odsú-
dených (z toho 8 žien, čo predstavuje viac ako 53 % prípadov). Z hľadiska ukladania trestov, 
presnejšie druhov trestov, platí, že v 11 prípadoch bol páchateľovi uložený trest odňatia slobody 
s podmienečným odkladom (zahrňujúc aj prípady, v ktorých bol uložený podmienečný odklad 
trestu odňatia slobody s probačným dohľadom), v jednom prípade bol uložený trest odňatia 
nepodmienečne. V 5 prípadoch bol uložený trest zákazu činnosti, v  jednom prípade peňaž-
ný trest, vo 8 prípadoch tzv. iné tresty (bez bližšieho špecifikovania toho, čo možno do danej 
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množiny zahrnúť). V dvoch prípadoch bolo uložené ochranné opatrenie (bez bližšej špecifiká-
cie druhu ochranného opatrenia). Z hľadiska druhého štatistického ukazovateľa, teda prehľadu 
o spôsoboch ukončenia trestného stíhania osôb, platí, že trestné stíhanie bolo voči osobe po 
obvinení ukončené v  58 prípadoch (v 9 prípadoch išlo o  ženy), obžalovaných bolo 38 osôb 
(z toho 6 žien). Ďalej platí, že v roku 2016 bola v spojitosti s § 237 TZ v 7 prípadoch uzavretá 
a schválená dohoda o vine a treste, v 1 prípade bol schválený zmier (a teda zastavené trestné 
stíhanie), v 5 prípadoch boli osoby spod obžaloby oslobodené, 1 prípad skončil inak (bez bližšej 
špecifikácie toho, čo do danej množiny spadá). Počet útokov v rámci predmetných trestných 
činov predstavoval hodnotu 68 (vyšší počet ako počet samotných ukončených trestných stíhaní 
je spôsobený napr. aj tým, že sú tu zahrnuté aj jednotlivé čiastkové útoky pokračovacích trest-
ných činov). Z hľadiska charakteristík páchateľov platí, že v 3 prípadoch išlo o osobu vo veku 22 
až 30 rokov, v 17 prípadoch o osobu vo veku 31 až 40 rokov, v 10 prípadoch o osobu vo veku 41 
až 50 rokov, v 6 prípadoch o osobu vo veku 51 až 60 rokov, v dvoch prípadoch o osobu staršiu 
ako 61 rokov (ani v jednom z prípadov nešlo o osobu inej vekovej kategórie – dané štatistické 
ukazovatele ponúkajú ešte kategóriu 14 až 15 rokov, 16 až 18 rokov a 19 až 21 rokov, uvedené je 
zrejme spôsobené aj povahou predmetnej trestnej činnosti). V 5 prípadoch išlo o recidivistov 
(v zmysle vnímania recidívy trestnoprávnou náukou). V spojitosti s § 238 TZ platí, že hodnoty 
sú pre tento trestný čin nulové, a teda nie sú v štatistických údajoch obsiahnuté.

Ešte predtým, ako ponúkneme analýzu právoplatných súdnych rozhodnutí (konkrétne roz-
sudky odsudzujúce a oslobodzujúce), platí, že analýze boli podrobené súdne rozhodnutia, ktoré 
boli verejne dostupné a dohľadateľné v rámci portálu vedeným Ministerstvom spravodlivosti 
SR. V spojitosti s § 237 TZ platí, že celkovo bolo za rok 2016 analyzovaných 13 právoplatných 
rozsudkov, z ktorých celkovo 3 boli rozhodnutia oslobodzujúce. Z hľadiska kvalifikácie skutku 
v zmysle trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku bol podľa ods. 
1 spáchaný daný trestný čin celkovo dvakrát (škoda predstavovala hodnoty 863,2 eur a 553,8 
eur), podľa ods. 2 celkovo päťkrát (v dvoch prípadoch išlo u súbeh trestných činov nerovnoro-
dý, v jednom prípade s trestným činom krádeže, v druhom prípade s trestným činom falšovania 
a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej 
značky; najvyššia škoda predstavovala hodnotu 22  082,71 eur), podľa ods. 3 celkovo trikrát 
(v jednom prípade šlo o  spolupáchateľstvo vo forme pokusu; najvyššia škoda predstavovala 
hodnotu 114  346,31 eur), podľa ods. 4 bol predmetný trestný čin spáchaný v  0 prípadoch. 
Z hľadiska osoby páchateľa platí, že až v troch prípadoch bol predmetný trestný čin spáchaný 
v postavení konateľa spoločnosti (práve uvedený údaj predstavoval najväčšie variácie – 9 iných 
postavení, v  ktorých vystupoval páchateľ – napr. ako predseda predstavenstva, ako starosta 
obce, ako predseda spoločenstva vlastníkov a iné).

Z hľadiska ukladania trestov (druhu a výmery) bol v analyzovaných rozhodnutiach 8-krát 
uložený trest odňatia slobody  s podmienečným odkladom, v 3 prípadoch s probačným do-
hľadom. Priemerná dĺžka trestu odňatia slobody predstavovala približne 1 rok a 10 mesiacov 
(najvyšší TOS uložený na hranici 3 rokov, najnižší na hranici 2 mesiacov), skúšobná doba pred-
stavovala v priemere 2 roky a 4 mesiace (najvyššia dĺžka skúšobnej doby na hranici 5 rokov, 
najnižšia na hranici 12 mesiacov). V jednom z prípadov bol uložený trest odňatia slobody ne-
podmienečne (na 3 roky so zaradením do výkonu s minimálnym stupňom stráženia). Peňažný 
trest bol uložený celkovo v dvoch prípadoch (v jednom prípade išlo o 4 500 eur s náhradným 
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TOS pre prípad úmyselného zmarenia vo výmere 8 mesiacov, v druhom prípade išlo o 1 000 
eur s náhradným TOS pre prípad úmyselného zmarenia vo výmere 6 mesiacov). V 4 prípadoch 
bol uložený trest zákazu činnosti (s priemernou výmerov 1 rok a 7 mesiacov), a to s ohľadom 
na okolnosti spáchania trestného činu a osobu páchateľa. V celkovo 3 prípadoch boli pácha-
teľovi súdom uložené aj ďalšie povinnosti. Dohoda o vine a treste bola v rámci analyzovaných 
súdnych rozhodnutí uzavretá a schválená v celkovo 3 prípadoch.

Ak ide o rozsudky oslobodzujúce, celkovo išlo o 3 prípady, vo všetkých bolo súdom konšta-
tované, že predmetný skutok nie je trestným činom (v dvoch prípadoch nebola preukázaná sub-
jektívna stránka, v jednom prípade príčinný vzťah konania páchateľa a vzniknutého následku).

Aj s ohľadom na analyzované súdne rozhodnutia platí, že štatistické ukazovatele sú v spoji-
tosti s § 238 TZ za rok 2016 nulové.

ROK 2017
Vychádzajúc zo Štatistiky kriminality vedenej Ministerstvom vnútra SR vyplýva, že v roku 

2017 bol trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku v zmysle § 237 TZ zis-
tený celkovo 99-krát (bez ohľadu na kvalifikáciu skutkov), pričom objasnených bolo 24 skutkov 
(čo predstavuje objasnenosť na úrovni 24 %). Zároveň platí, že počet dodatočne objasnených 
skutkov predstavuje v roku 2017 počet 21 (tu platí, že nie je možné dohľadať roky, v ktorých boli 
tieto dodatočne objasnené skutky spáchané a zistené – samozrejme rešpektujúc fakt, že nemusí 
ísť o zhodné roky). Štatisticky predstavovala škoda zistených skutkov sumu 58 483 eur. Pred-
metný zdroj dát používa aj štatistický údaj „údaje o stíhaných a vyšetrovaných osobách“ pre 
daný rok, čo predstavuje 21 osôb. Pre trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho 
majetku v zmysle § 238 TZ pre rok 2017 platí, že údaje o ňom v štatistike kriminality absentujú, 
teda bol zistený v 0 prípadoch (rovnaká hodnota platí aj pre dodatočne objasnené skutky).

Štatistické údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR vedené v rámci Štatistického pre-
hľadu trestnej a netrestnej činnosti pre jednotlivé roky ponúkajú nižšie úrovne dát primárne 
v dvoch oblastiach, tak z hľadiska odsúdených osôb, ako aj z hľadiska prehľadu o spôsoboch 
ukončení trestných stíhaní osôb (teda nie vo vzťahu k všeobecným počtom spojeným s ukon-
čením trestného stíhania vo veci a voči osobe). Pre rok 2017 vo vzťahu k § 237 TZ v zmysle 
spomenutých zdrojov dát platí, že súdených bolo pre predmetný trestný čin (bez ohľadu na prí-
padný pomer súbehov trestnej činnosti) celkovo 28 osôb, pričom 20 z nich bolo aj odsúdených 
(z toho 4 ženy, čo predstavuje 20 % prípadov). Z hľadiska ukladania trestov, presnejšie druhov 
trestov, platí, že v 7 prípadoch bol páchateľovi uložený trest odňatia slobody s podmienečným 
odkladom (zahrňujúc aj prípady, v ktorých bol uložený podmienečný odklad trestu odňatia 
slobody s probačným dohľadom), v dvoch prípadoch bol uložený trest odňatia nepodmieneč-
ne. V 1 prípade bol uložený trest zákazu činnosti, v jednom prípade peňažný trest, v 7 prípa-
doch tzv. iné tresty (bez bližšieho špecifikovania toho, čo možno do danej množiny zahrnúť), 
v  jednom prípade bolo upustené od potrestania. V  jednom prípade bolo uložené ochranné 
opatrenie (bez bližšej špecifikácie druhu ochranného opatrenia). Z hľadiska druhého štatistic-
kého ukazovateľa, teda prehľadu o spôsoboch ukončenia trestného stíhania osôb, platí, že trest-
né stíhanie bolo voči osobe po obvinení ukončené v 51 prípadoch (v 15 prípadoch išlo o ženy), 
obžalovaných bolo 39 osôb (z toho 12 žien). Ďalej platí, že v roku 2017 bola v spojitosti s § 237 
TZ v 3 prípadoch uzavretá a schválená dohoda o vine a  treste, v 5 prípadoch bol schválený 
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zmier (a teda následne zastavené trestné stíhanie), v 1 prípade bolo trestné stíhanie zastavené 
podmienečne, 1 prípad skončil inak (bez bližšej špecifikácie toho, čo do danej množiny spadá). 
Počet útokov v rámci predmetných trestných činov predstavoval hodnotu 57 (vyšší počet ako 
počet samotných ukončených trestných stíhaní je spôsobený napr. aj tým, že sú tu zahrnuté aj 
jednotlivé čiastkové útoky pokračovacích trestných činov). Z hľadiska charakteristík páchateľov 
platí, že v 2 prípadoch išlo o osobu vo veku 22 až 30 rokov, v 12 prípadoch o osobu vo veku 31 
až 40 rokov, v 18 prípadoch o osobu vo veku 41 až 50 rokov, v 4 prípadoch o osobu vo veku 
51 až 60 rokov, v 3 prípadoch o osobu staršiu ako 61 rokov (ani v  jednom z prípadov nešlo 
o osobu inej vekovej kategórie – dané štatistické ukazovatele ponúkajú ešte kategóriu 14 až 15 
rokov, 16 až 18 rokov a 19 až 21 rokov, uvedené je zrejme spôsobené aj povahou predmetnej 
trestnej činnosti). V 4 prípadoch išlo o recidivistov (v zmysle vnímania recidívy trestnoprávnou 
náukou). V spojitosti s § 238 TZ platí, že hodnoty sú pre tento trestný čin nulové, a teda nie sú 
v štatistických údajoch obsiahnuté.

Pre analýzu právoplatných súdnych rozhodnutí (konkrétne rozsudky odsudzujúce a oslo-
bodzujúce), platí, že analýze boli podrobené súdne rozhodnutia, ktoré boli verejne dostupné 
a dohľadateľné v rámci portálu vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR. V spojitosti s § 237 
TZ platí, že celkovo bolo za rok 2017 analyzovaných 16 právoplatných rozsudkov, z ktorých cel-
kovo 2 boli rozhodnutia oslobodzujúce. Z hľadiska kvalifikácie skutku v zmysle trestného činu 
porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku bol podľa ods. 1 spáchaný daný trestný 
čin celkovo 0-krát, podľa ods. 2 celkovo šesťkrát (v dvoch prípadoch išlo o pokračovací trest-
ný čin, v dvoch prípadoch išlo o nerovnorodý súbeh; najvyššia škoda predstavovala hodnotu 
12 349,80 eur), podľa ods. 3 celkovo štyrikrát (v dvoch prípadoch išlo o pokračovací trestný čin, 
v jednom z prípadov bolo prítomné spolupáchateľstvo, tri zo spomenutých prípadov boli spá-
chané v nerovnorodom súbehu; najvyššia škoda predstavovala hodnotu 129 016,42 eur), podľa 
ods. 4 bol predmetný trestný čin spáchaný v 4 prípadoch (v jednom prípade šlo o pokračovací 
trestný čin, v jednom z prípadov boli trestné činy spáchané v nerovnorodom súbehu; najvyššia 
škoda predstavovala hodnotu 7 818 906,57 eur). Z hľadiska osoby páchateľa platí, že až v troch 
prípadoch bol predmetný trestný čin spáchaný v postavení zamestnanca, v dvoch prípadoch 
v postavení konateľa spoločnosti (práve uvedený údaj predstavoval najväčšie variácie – 7 iných 
postavení, v ktorých vystupoval páchateľ – napr. ako predseda predstavenstva, ako matka ma-
loletého poškodeného, ako relationship manager a iné).

Z hľadiska ukladania trestov (druhu a výmery) bol v analyzovaných rozhodnutiach 9-krát 
uložený trest odňatia slobody  s podmienečným odkladom, v 2 prípadoch s probačným dohľa-
dom. Priemerná dĺžka trestu odňatia slobody predstavovala približne 1 rok a 11 mesiacov (naj-
vyšší TOS uložený na hranici 3 rokov, najnižší na hranici 1 roka), skúšobná doba predstavovala 
v priemere 2 roky a 3 mesiace (najvyššia dĺžka skúšobnej doby na hranici 5 rokov, najnižšia na 
hranici 15 mesiacov). V štyroch prípadoch bol uložený trest odňatia slobody nepodmienečne 
(najvyšší TOS nepodmienečne predstavoval hodnotu 11 rokov, najnižší 6 rokov; v troch prí-
padoch išlo o zaradenie do výkonu s minimálnym stupňom stráženia, v  jednom prípade so 
stredným stupňom stráženia). Peňažný trest bol uložený celkovo v jednom prípade (išlo o 1 500 
eur s náhradným TOS pre prípad úmyselného zmarenia vo výmere 5 mesiacov). V 1 prípade 
bol uložený trest zákazu činnosti (vo výmere 3 rokov), a to s ohľadom na okolnosti spáchania 
trestného činu a osobu páchateľa. V celkovo 1 prípade boli páchateľovi súdom uložené aj ďalšie 
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povinnosti. Ochranné opatrenie bolo v daných prípadoch uložené celkom trikrát (vo všetkých 
prípadoch išlo o uloženie ochranného dohľadu vo výmere 1 rok, 16 mesiacov a 2 roky; vždy vo 
vzťahu k nepodmienečnému TOS). Dohoda o vine a treste bola v rámci analyzovaných súdnych 
rozhodnutí uzavretá a schválená v celkovo 4 prípadoch.

Ak ide o rozsudky oslobodzujúce, celkovo išlo o 2 prípady, v oboch prípadoch bolo súdom 
konštatované, že nie je preukázané, že sa skutok stal.

S ohľadom na analyzované súdne rozhodnutia platí, že štatistické ukazovatele predstavu-
jú v spojitosti s § 238 TZ za rok 2017 práve 1 prípad (tento je v štatistických ukazovateľoch 
Štatistiky kriminality a Štatistických ročenkách vedený pre rok 2018). Predmetný skutok bol 
kvalifikovaný podľa § 238 TZ ako pokračujúci prečin porušovania povinnosti pri správe cu-
dzieho majetku, ktorý páchateľ spáchal ako správca konkurznej podstaty. Škoda predstavovala 
v danom prípade hodnotu 1 244 269,19 eur. Páchateľovi bol uložený trest odňatia slobody na 
16 mesiacov s podmienečným odkladom (skúšobná doba vo výmere 2 rokov). Páchateľovi bol 
rovnako uložený trest zákazu činnosti vo výmere 7 rokov (spočívajúci v zákaze vykonávať funk-
ciu správcu konkurznej podstaty).

ROK 2018
Vychádzajúc zo Štatistiky kriminality vedenej Ministerstvom vnútra SR vyplýva, že v roku 

2018 bol trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku v zmysle § 237 TZ zis-
tený celkovo 93-krát (bez ohľadu na kvalifikáciu skutkov), pričom objasnených bolo 16 skutkov 
(čo predstavuje objasnenosť na úrovni 17 %). Zároveň platí, že počet dodatočne objasnených 
skutkov predstavuje v roku 2018 počet 28 (tu platí, že nie je možné dohľadať roky, v ktorých boli 
tieto dodatočne objasnené skutky spáchané a zistené – samozrejme rešpektujúc fakt, že nemusí 
ísť o zhodné roky). Štatisticky predstavovala škoda zistených skutkov sumu 46 086 eur. Pred-
metný zdroj dát používa aj štatistický údaj „údaje o stíhaných a vyšetrovaných osobách“ pre 
daný rok, čo predstavuje 43 osôb. Pre trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho 
majetku v zmysle § 238 TZ pre rok 2018 platí, že bol zistený celkovo dvakrát, v jednom prípade 
bol aj objasnený (čo síce predstavuje objasnenosť na úrovni 50 %, no pri tak nízkom počte 
prípadov ide o nerelevantný údaj). Aj vo vzťahu k „údaju o stíhaných, vyšetrovaných osobách“ 
platí, že ide o jednu osobu.

Štatistické údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR vedené v rámci Štatistického pre-
hľadu trestnej a netrestnej činnosti pre jednotlivé roky ponúkajú nižšie úrovne dát primárne 
v dvoch oblastiach, tak z hľadiska odsúdených osôb, ako aj z hľadiska prehľadu o spôsoboch 
ukončení trestných stíhaní osôb (teda nie vo vzťahu k všeobecným počtom spojeným s ukon-
čením trestného stíhania vo veci a voči osobe). Pre rok 2018 vo vzťahu k § 237 TZ v zmysle 
spomenutých zdrojov dát platí, že súdených bolo pre predmetný trestný čin (bez ohľadu na prí-
padný pomer súbehov trestnej činnosti) celkovo 25 osôb, pričom 16 z nich bolo aj odsúdených 
(z toho 4 ženy, čo predstavuje 25 % prípadov). Z hľadiska ukladania trestov, presnejšie druhov 
trestov, platí, že v 10 prípadoch bol páchateľovi uložený trest odňatia slobody s podmienečným 
odkladom (zahrňujúc aj prípady, v ktorých bol uložený podmienečný odklad trestu odňatia 
slobody s probačným dohľadom), v dvoch prípadoch bol uložený trest odňatia nepodmieneč-
ne. V 1 prípade bol uložený trest zákazu činnosti, v piatich prípadoch peňažný trest, v 12 prí-
padoch tzv. iné tresty (bez bližšieho špecifikovania toho, čo možno do danej množiny zahrnúť). 
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V jednom prípade bolo uložené ochranné opatrenie (bez bližšej špecifikácie druhu ochranného 
opatrenia). Z hľadiska druhého štatistického ukazovateľa, teda prehľadu o spôsoboch ukonče-
nia trestného stíhania osôb, platí, že trestné stíhanie bolo voči osobe po obvinení ukončené v 33 
prípadoch (v 11 prípadoch išlo o ženy), obžalovaných bolo 26 osôb (z toho 8 žien). Ďalej platí, 
že v roku 2018 nebola v spojitosti s § 237 TZ ani v jednom prípade uzavretá a schválená dohoda 
o vine a treste, v 1 prípade bol schválený zmier (a teda následne zastavené trestné stíhanie), v 1 
prípade bolo trestné stíhanie zastavené, v 1 prípade bola vec postúpená, v 3 prípadoch boli oso-
by oslobodené spod obžaloby, 3 prípady skončili inak (bez bližšej špecifikácie toho, čo do danej 
množiny spadá). Počet útokov v rámci predmetných trestných činov predstavoval hodnotu 33 
(rovnaký počet ako počet samotných ukončených trestných stíhaní). Z hľadiska charakteristík 
páchateľov platí, že v 1 prípade išlo o osobu vo veku 22 až 30 rokov, v 10 prípadoch o osobu vo 
veku 31 až 40 rokov, v 4 prípadoch o osobu vo veku 41 až 50 rokov, v 9 prípadoch o osobu vo 
veku 51 až 60 rokov, v 2 prípadoch o osobu staršiu ako 61 rokov (ani v jednom z prípadov nešlo 
o osobu inej vekovej kategórie – dané štatistické ukazovatele ponúkajú ešte kategóriu 14 až 15 
rokov, 16 až 18 rokov a 19 až 21 rokov, uvedené je zrejme spôsobené aj povahou predmetnej 
trestnej činnosti). V 3 prípadoch išlo o recidivistov (v zmysle vnímania recidívy trestnoprávnou 
náukou). V spojitosti s § 238 TZ platí, že bolo ukončené trestné stíhanie osoby v jednom prípa-
de, počet útokov pri spomenutom trestnom čine je 1.

Pre analýzu právoplatných súdnych rozhodnutí (konkrétne rozsudky odsudzujúce a oslo-
bodzujúce), platí, že analýze boli podrobené súdne rozhodnutia, ktoré boli verejne dostup-
né a dohľadateľné v rámci portálu vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR. V spojitosti 
s § 237 TZ platí, že celkovo bolo za rok 2018 analyzovaných 7 právoplatných rozsudkov, z kto-
rých jedno rozhodnutie bolo oslobodzujúce, v jednom prípade bolo upustené od potrestania. 
Z hľadiska kvalifikácie skutku v zmysle trestného činu porušovanie povinnosti pri správe cu-
dzieho majetku bol podľa ods. 1 spáchaný daný trestný čin celkovo 0-krát, podľa ods. 2 cel-
kovo štyrikrát (v jednom z prípadov išlo o jednočinný súbeh s trestným činom Zneužívanie 
právomoci verejného činiteľa, v jednom prípade išlo o pokračovací trestný čin; najvyššia škoda 
predstavovala hodnotu 24 754,38 eur), podľa ods. 3 celkovo dvakrát (v jednom z prípadov išlo 
jednočinný súbeh trestných činov s trestným činom Skresľovanie údajov hospodárskej a ob-
chodnej evidencie; najvyššia škoda predstavovala hodnotu 126 832,29 eur), podľa ods. 4 nebol 
predmetný trestný čin spáchaný. Z hľadiska osoby páchateľa platí, že v dvoch prípadoch spá-
chal páchateľ trestný čin v postavení konateľa spoločnosti (práve uvedený údaj predstavoval 
najväčšie variácie – 3 iné postavenia, v ktorých vystupoval páchateľ – ako predseda bytového 
spoločenstva, ako ustanovený opatrovník a ako mandatár v zmysle mandátnej zmluvy).

Z hľadiska ukladania trestov (druhu a výmery) bol v analyzovaných rozhodnutiach 3-krát 
uložený trest odňatia slobody  s podmienečným odkladom, v 2 prípadoch s probačným do-
hľadom. Priemerná dĺžka trestu odňatia slobody predstavovala približne 2 roky a 5 mesiacov 
(najvyšší TOS uložený na hranici 3 rokov, najnižší na hranici 14 mesiacov), skúšobná doba 
predstavovala v priemere 3 roky a 8 mesiacov (najvyššia dĺžka skúšobnej doby na hranici 5 
rokov, najnižšia na hranici 3 rokov). Ani v jednom prípade nebol uložený trest odňatia slobody 
nepodmienečne. Peňažný trest bol uložený celkovo v jednom prípade (išlo o 1 000 eur s ná-
hradným TOS pre prípad úmyselného zmarenia vo výmere 3 mesiacov). V  jednom prípade 
bol uložený trest zákazu činnosti (vo výmere 2 rokov), a to s ohľadom na okolnosti spáchania 
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trestného činu a osobu páchateľa. V celkovo jednom prípade boli páchateľovi súdom uložené 
aj ďalšie povinnosti. Ochranné opatrenie nebolo v daných prípadoch uložené. Dohoda o vine 
a treste nebola v rámci analyzovaných súdnych rozhodnutí uzavretá a schválená.

Ak ide o rozsudky oslobodzujúce, celkovo išlo o jeden prípad, súdom bolo konštatované, 
že skutok nie je trestný čin. V jednom prípade bolo upustené od potrestania, keďže páchateľovi 
bol trest uložený trestným rozkazom v inej trestnej veci, obžalovaný priznal spáchanie v štádiu 
pokusu, jeho spáchanie ľutoval a prejavil účinný stav po náprave a vzhľadom na povahu spá-
chaného prečinu, doterajší život obžalovaného bolo možné dôvodne očakávať, že už samotné 
prejednanie veci pred súdom postačilo na jeho nápravu. 

Aj s ohľadom na analyzované súdne rozhodnutia platí, že štatistické ukazovatele sú v spoji-
tosti s § 238 TZ za rok 2018 nulové.

6 Záver
Na záver zostáva konštatovať, že otázky spojené s ochranou majetku osôb pri ich správe sú 

stále otázkami relevantnými, vedecky neuzavretými, a to nie len z pohľadu východísk trestného 
práva. Ide o nanajvýš interdisciplinárnu otázku, na ktorú je možné nahliadať priezorom viace-
rých právnych odvetví, určitý náčrt sme v rámci predkladaného príspevku preukázali prostred-
níctvom výkladu pojmu „konania s odbornou starostlivosťou“.

Domnievame sa, že v rovine generálnej je otázka ochrany osôb pri správe ich majetku pro-
stredníctvom trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku nanajvýš 
dostatočná. Problémy vznikajú skôr v parciálnych interpretačných otázkach, v rámci ktorých je 
potrebné často rozpory odstraňovať až činnosťou Najvyššieho súdu SR. Na strane druhej, v texte 
sme poukázali na niekoľko možností, prostredníctvom ktorých by bolo možné novelizovať pre 
nastolenú otázku predmetné ustanovenia Trestného zákona. Ich význam však netkvie v otázke 
výkladovej, skôr v otázke aplikačnej s dôrazom na prísnu akceptáciu princípu ultima ratio.

Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku bol prezentovaný z po-
hľadu niekoľkých európskych štátov (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ruská federácia, Ra-
kúsko, Nemecko a Švajčiarsko). Ide o trestný čin, ktorý súvisí s úpadkovými trestnými činmi 
a spadá do skupiny majetkových trestných činov. Právne úpravy predmetného trestného činu 
Rakúska, Nemecka a Švajčiarska nepripúšťajú nedbanlivostnú formu zavinenia na rozdiel od 
slovenskej právnej úpravy, ktorá je obsiahnutá v samostatnom § 238 TZ. Právne úpravy týchto 
troch štátov nekonkretizujú ani výšku škody s výnimkou Rakúska, ale len vo vzťahu ku kvalifi-
kovanej skutkovej podstaty.

V súvislosti so štatistickými ukazovateľmi v prípade trestného činu porušovania povinnosti 
pri správne cudzieho majetku si dovolíme uviesť, že hodnoty početnosti kriminality sa výrazne 
líšia v porovnaní s úmyselnou formou zavinenia (v zmysle § 237 TZ) a nedbanlivostnou formou 
zavinenia (v zmysle § 238 TZ). Dovolíme si tvrdiť, že uvedené je v spojitosti s nedbanlivostnou 
formou závislé od toho, že táto predstavuje v zmysle princípu ultima ratio záujem zákonodarcu 
na prevencii takéhoto konania, ktoré by mohlo zakladať trestnoprávnu zodpovednosť. Záko-
nodarca správne predpokladá možnosť toho, že do úvahy prichádza porušenie povinnosti pri 
správe cudzieho majetku aj z  nedbanlivosti, uvedené však kompenzuje minimálnou výškou 



 PORUŠOVANIE POVINNOSTI PRI SPRÁVE CUDZIEHO MAJETKU

95

škody (značná škoda), ktorá musí byť takým skutkom spôsobená. Úmyselná forma zavinenia 
predstavuje pomerne štandardný trestný čin, ktorého početnosť páchania sa ročne pohybuje 
na hodnote približne 100 (v primárne sledovanom období rokov 2014 - 2019), s uvedeným sa 
spája objasnenosť niekde nad úrovňou 20 %, čo je dosť nízka hodnota. Hoci chválime záujem 
na dodatočnom objasňovaní danej trestnej činnosti, čo sa odráža aj v štatistikách kriminality, 
v rámci objasnenosti nie je viditeľný progres, ktorý by ukazoval, že hodnoty v prípade daného 
druhu kriminality sa zvyšujú (objasnenosť teda prakticky zostáva na rovnakej úrovni). Počet-
nosť páchaných trestných činov sa odvíja aj od toho, že hoci zákonodarca odstraňuje medzery 
právnej úpravy, ktoré by túto trestnú činnosť prípadne uľahčovali, spôsoby páchania trestnej 
činnosti sa stále vyvíjajú, čo nie je problémom len v spojitosti s predmetným trestným činom. 
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1 Úvod
Trestný čin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a § 260 

TZ je systematicky zaradený do piatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona medzi trestné 
činy hospodárske, presnejšie medzi trestné činy proti hospodárskej disciplíne (2. diel uvedenej 
hlavy). V úvodnej kapitole danej časti monografie analyzujeme trestný čin skresľovanie údajov 
hospodárskej a obchodnej evidencie prostredníctvom jednotlivých znakov skutkovej podstaty 
trestného činu.

1 Táto štúdia vznikla s podporou grantu MŠVV SR VEGA č. 1/0907/16 – „Právna ochrana účastníkov ekonomic-
ko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“. Autori sú spoluriešitelia grantu.
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Je potrebné uviesť, že skutková podstata trestného činu skresľovanie údajov hospodárskej 
a obchodnej evidencie podľa § 259 a § 260 TZ nie je ojedinelá a v určitých variáciách zna-
kov skutkovej podstaty sa objavuje v kódexoch trestného práva hmotného aj v iných štátoch. 
Pochopiteľne sú z hľadiska komparácie a prípadnej legislatívnej inšpirácie pre nás zaujímavé 
najmä štáty Slovenskej republike geopoliticky blízke. Detailne vykonávame komparáciu naj-
mä s právnou úpravou Českej republiky, ktorej venujeme v relevantnej podkapitole adekvátny 
priestor.

Teoretické skúmanie v danej oblasti dopĺňame o štatistické údaje zamerané práve na úpad-
kové trestné činy. Pri jednotlivých oblastiach a inštitútoch priebežne prinášame návrhy de lege 
ferenda, ktoré sme sa snažili koncipovať tak, aby boli schopné reagovať na neustále zmeny a vý-
voj spoločenských vzťahov, s dôrazom pre sféru právnych vzťahov veriteľa a dlžníka.

Daný trestný čin je vedou trestného práva zhodne zaraďovaný medzi trestné činy úpad-
kové. Už z formulácie predchádzajúcej vety vyplýva, že nejde o vnímanie v zmysle výkladu 
a systematiky Trestného zákona, ale pomenovanie vybranej skupiny trestných činov na základe 
určitých determinantov, najmä v zmysle tradičného ponímania trestnoprávnej teórie. 

V predošlom odseku uvádzame, že určitú skupinu skutkových podstát trestných činov za-
raďujeme pod pojem „úpadkové trestné činy“ napriek tomu, že Trestný zákon explicitne daný 
pojem neuvádza. So slovom úpadok sa nám na základe gramatického výkladu spája niečo nega-
tívne, akási zmena k horšiemu či pokles – teda súvislosti v každodennom živote. Avšak trestné 
právo, resp. právny poriadok Slovenskej republiky všeobecné chápanie pojmu „úpadok“ jed-
noznačne výkladovo rozširuje, spája s ním majetkové konotácie v rôznom zmysle slova. Ak si 
pomôžeme právnym poriadkom mimo noriem trestného práva, tak pojem „úpadok“ nájdeme 
použitý napríklad v zákone o konkurze a reštrukturalizácii. Napriek tomu, že je v spomenu-
tom zákone tento pojem použitý, nie je zadefinovaný – toto však v praxi nespôsobuje vážnejšie 
problémy.2 Obdobne s pojmom „úpadok“ v príslušnom tvare pracuje aj Obchodný zákonník, 
a to napríklad pri inštitúte spoločnosti v kríze. Z hľadiska trestného práva má však v kontexte 
výkladu daného pojmu významné miesto najmä trestnoprávna teória, ktorá v danom prípade 
vypĺňa terminologickú medzeru Trestného zákona.

V texte skôr sme si už naznačili, že v prípade pojmu „úpadkové trestné činy“ nevychádza-
me zo systematiky osobitnej časti Trestného zákona, ale primárne z toho, že ide o zjednodušené 
pomenovanie určitej skupiny trestných činov, ktoré sú pochopiteľne spájané spoločným zna-
kom, resp. znakmi. Na prvom mieste je v dostupnej literatúre spravidla uvádzaná tradičnosť 
ponímania úpadkových trestných činov ako ucelenej skupiny. Oporou pre takéto označenie je 
skôr fakt, že ak použijeme pojem „úpadok“, vychádzame z určitého právneho obsahu (aj keď 
možno obsahového minima). Kritikou danej skupiny trestných činov právna veda nešetrí v tom 
ohľade, že konkrétne trestné činy majú a môžu mať rozdielny vzťah k výslednému úpadku, 
dokonca markantne rozdielny. Determinantom skupiny trestných činov je však jednoznačne 
záujem, ktorý chránia, resp. ku ktorému smerujú, a tým je či už majetkový záujem veriteľov, ale 
najmä prevencia pred zavineným úpadkom veriteľa.

Cieľom právnej vedy by nemalo byť nájdenie taxatívneho výpočtu úpadkových trestných 
činov, ale skôr nájdenie toho determinantu, ktorý nám vybraný trestný čin do tejto kategórie 

2 V zákone o konkurze a reštrukturalizácii však nájdeme napríklad legálne zadefinovaný pojem „dlžník v úpad-
ku“, čo je pre predmetný zákon a nadväzujúce inštitúty jednoznačne potrebné a podstatné.
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zaradí, resp. nezaradí. Ak si ďalej pomôžeme trestnoprávnou teóriou, tak spoločným znakom 
úpadkových trestných činov je, že ich páchanie/spáchanie súvisí s právnymi vzťahmi dlžníkov 
a veriteľov, s úpadkom, riešením tohto vzťahu, a to bezprostredne.3 Daný výpočet je opätov-
ne aj v podmienkach slovenského trestného práva ovplyvnený a doplnený niečím, čo nazýva-
me právna tradícia (v konečnom dôsledku je však vždy rozhodujúcim naviazanie skutkovej 
podstaty trestného činu na spomenutý vzťah veriteľa a dlžníka). Je len otázne, či by priniesol 
pre právnu prax výhody stav, kedy by kódex trestného práva hmotného taxatívne ustanovoval, 
ktoré trestné činy majú prívlastok úpadkové a ktoré nie, ako je to napríklad v právnej úprave 
Nemecka. S niečím obdobným sa nestretávame ani v účinnej právnej úprave Českej republiky 
(a to ani historicky).

Prichádzame však k poslednej všeobecne problematickej otázke spojenej s úpadkovými 
trestnými činmi. Bez ohľadu na iné determinanty, zaraďujeme sem len tie trestné činy, ktoré 
svojou povahou viac či menej bezprostredne súvisia s úpadkom, alebo aj tie, ktoré časovo ná-
slednému úpadku predchádzajú pomerne dlhou dobou, resp. také, ktoré môžu nastať až počas 
insolvenčného konania (alebo po jeho skončení)? V tomto ohľade je potrebné si uvedomiť, že 
do skupiny úpadkových trestných činov zaraďujeme tak tie trestné činy, pri ktorých k úpadku 
vôbec nemusí dôjsť (napr. trestná činnosť pri hrozbe úpadku), ako aj tie, ktoré môžu byť jedným 
alebo jediným dôvodom pre neskorší úpadok. Posudzovanie si vyžaduje jednoznačne indivi-
duálny prístup. Z hľadiska všetkého nami uvedeného môžeme preto konštatovať, že trestný čin 
skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a § 260 TZ jednoznačne 
patrí do skupiny úpadkových trestných činov.4 

2 Hmotnoprávna analýza
Trestný čin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie je systematicky upra-

vený v dvoch ustanoveniach – v § 259 a § 260 TZ, pričom definičné kritérium predstavuje 
forma zavinenia, kým § 259 je postavený na úmyselnom zavinení, tak § 260, naopak, na ne-
dbanlivostnom zavinení.

Z pohľadu druhového rozdelenia trestných činov je trestný čin skresľovanie údajov hospo-
dárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 1 a 2 a § 260 TZ prečinom a podľa § 259 ods. 
3 a 4 zločinom.

Rozdelenie skutkových podstát trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a ob-
chodnej evidencie podľa kritéria závažnosti obsahuje tri základné skutkové podstaty zakotvené 
v § 259 ods. 1 a 2 a § 260 TZ. Kvalifikované skutkové podstaty predmetného trestného činu sú 
obsiahnuté v § 259 ods. 3 a 4 TZ, pričom kvalifikačnými znakmi sú spôsobenie značnej škody 
(§ 259 ods. 3 TZ), resp. škody veľkého rozsahu (§ 259 ods. 4 TZ), závažnejší spôsob konania, 
osobitný motív (obidva v § 259 ods. 3 TZ) a spôsobenie obzvlášť závažnej poruchy v cho-
de hospodárstva Slovenskej republiky alebo iný obzvlášť závažný následok (§ 259 ods. 4 TZ). 

3 Pozri napríklad PÚRY, F. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2015, 216 s. 
4 Z obdobného chápania úpadkových trestných činov (v akomsi užšom a širšom zmysle) vychádza napríklad aj: 

PELZ, CH Strafrecht in Krise und Insolvenz. 2., neu bearbeitete Auflage. München : Verlag C. H. Beck, 2011, 
s. 4 - 5.
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Zaujímavá je paralela medzi základnou skutkovou predmetného trestného činu podľa § 260 TZ 
a kvalifikovanou skutkovou podstatou podľa § 259 ods. 4 TZ, pričom na naplnenie obidvoch 
skutkových podstát je potrebné spôsobenie škody veľkého rozsahu.

V nasledujúcich podkapitolách si rozoberieme jednotlivé obligatórne znaky skutkovej pod-
staty trestného činu, pričom najväčšiu pozornosť zameriavame na objektívu stránku a subjek-
tívnu stránku trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.

2.1 Objekt a subjekt trestného činu skresľovania údajov 
hospodárskej a obchodnej evidencie

Podľa dostupnej literatúry pod objektom trestného činu rozumieme spoločenské vzťahy, 
záujmy a hodnoty, ktorým trestný zákon poskytuje ochranu.5 Individuálnym objektom trestného 
činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie je záujem spoločnosti na riadnom 
vedení hospodárskej a obchodnej evidencie.6 Pri analýze konkrétnej alinei skutkovej podstaty 
trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie by sa žiadalo doplniť 
vymedzenie objektu o ďalšie evidencie, pretože pri zápisoch do katastra nehnuteľností alebo 
evidencie motorových vozidiel nemožno vždy všeobecne hovoriť o hospodárskej a obchodnej 
evidencii.

Netreba opomínať skutočnosť, že trestné právo je prostriedok ultima ratio a malo by sa 
uplatňovať len v prípadoch, kedy primárna právna úprava spoločenských vzťahov nestačí na 
ich ochranu, a teda ide o tzv. pomocnú úlohu trestnej represie. Podľa nášho názoru, predmetná 
zásada je vyjadrená v skutkových podstatách trestného činu prostredníctvom určitých zna-
kov, bez ktorých naplnenia by nebolo možné vyvodiť trestnú zodpovednosť, ale prípadne len 
iný druh právnej zodpovednosti. V prvom rade pod danými znakmi chápeme pojmy „hrubo 
skresľujúce údaje“ a „o závažných skutočnostiach“, ktoré môžeme súborne označiť ako neurčité 
právne pojmy vytvárajúce priestor pre judikatúru na modelovanie tohto neurčitého právneho 
pojmu a ktoré sa v trestnom práve vyskytujú len výnimočne, pretože môžu vyvolávať právnu 
neistotu. Neurčité právne pojmy možno všeobecne definovať ako tie právne pojmy, ktorých ob-
sah nemožno presne javovo vyložiť a dostatočne právne definovať. Ich aplikácia vždy závisí na 
odbornom posúdení ad hoc. Zákonodarca tým vytvára súdnej praxi priestor, aby zhodnotila, či 
konkrétna situácia patrí do rozsahu posudzovaného neurčitého právneho pojmu, a súčasne dbá 
o to, aby z jeho použitia v danom kontexte vyplývali jeho charakteristické rysy.7 

Ďalším znakom, ktorý, podľa nášho názoru, možno chápať v kontexte ultima ratio, je potre-
ba naplnenia pohnútky páchateľa zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody pri údajoch 
slúžiacich na štatistické zisťovanie [§ 259 ods. 1 písm. a) TZ], resp. na evidenciu zamestnancov 
[§ 259 ods. 1 písm. b) TZ]. Bližšie sa danému znaku venujeme v samostatnej podkapitole o sub-
jektívnej stránke predmetného trestného činu.

5 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : Iura Edition, 2006, s. 104.
6 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. 701.
7 K tomu pozri bližšie HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2009, s. 517.
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Subjektom trestného činu je podľa odbornej literatúry8 akákoľvek trestnoprávne zodpo-
vedná osoba, teda pôjde o všeobecný subjekt. Považujeme však za potrebné uviesť, že spravidla 
pôjde o osoby, ktoré majú ustanovenú povinnosť požadované údaje uvádzať do jednotlivých 
evidencií či registrov. V prípade fyzických osôb bude potrebné zisťovať na základe osobitných 
predpisov, organizačného či pracovného poriadku, pracovnej či inej zmluvy a pod. rozsah kon-
krétnej právomoci konkrétnej fyzickej osoby a jej súvislosť s posudzovanou trestnou činnos-
ťou.9

Podstatnú zmenu v právnom poriadku Slovenskej republiky predstavuje zakotvenie pravej 
trestnej zodpovednosti právnických osôb zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb, 
ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016. V § 3 uvádzaného zákona sa nachádza taxatívny výpo-
čet trestných činov, ktoré môže spáchať právnická osoba a nachádza sa medzi nimi aj trestný 
čin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a § 260 TZ. Spravidla 
tak bude možné vyvodiť voči právnickej osobe aj trestnú zodpovednosť za spáchanie trestného 
činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, a to v prípadoch, kedy sa na zá-
klade konceptu pričítania10 pričíta predmetný trestný čin právnickej osobe, ak je spáchaný v jej 
prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom vtedy, ak konala fyzická 
osoba v zákonom požadovanom vzťahu k právnickej osobe.

2.2 Objektívna stránka trestného činu skresľovania údajov 
hospodárskej a obchodnej evidencie 

Ak vo všeobecnosti vníma veda trestného práva objektívnu stránku skutkovej podstaty 
trestného činu ako znak, ktorým sa trestné činy navzájom od seba najviac odlišujú, daný trest-
ný čin je jednoznačne typickým príkladom ako navonok (voči iným trestným činom), tak aj 
dovnútra (jednotlivé aliney). Nejde o klasifikovanie a pomenovanie vlastné teóriou trestného 
práva, ale narážame na fakt, ako už bolo uvedené v texte vyššie, že úmyselná forma trestného 
činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (§ 259 TZ) obsahuje dve základ-
né skutkové podstaty trestného činu, ktoré sú samy ďalej legislatívne štruktúrované na písmená. 
Spoločne však pre obe ustanovenia daného trestného činu platí, že v skutkových podstatách 
trestného činu sa výrazne prejavuje ich blanketový charakter.

Ak ide o § 259 ods. 1 TZ, tak tento si môžeme rozdeliť na tri časti. Tieto sú v zákonnom 
texte vzájomne prepojené a súvisiace. Ako prvé sa pozrime na dikciu „Kto uvedie nepravdivé 
alebo hrubo skresľujúce údaje alebo zatají povinné údaje o závažných skutočnostiach...“. Obsah 
pojmov nám v tomto prípade Trestný zákon vo svojej výkladovej časti nepomáha objasniť. Jed-
noznačne sa zhodneme na tom, že úplná voľnosť výkladu nie je vhodná, a preto sú „nepravdivé, 
resp. hrubo skresľujúce údaje“ teóriou trestného práva vnímané ako súbor údajov (informácií) 

8 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. 704.

9 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník komentář 2. díl (§ 140 – § 421). 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 1451 
– 3586. ISBN 978-80-7400-428-5. s. 2592.

10 K tomu bližšie pozri ČENTÉŠ, J., ĽORKO, J. Trestná zodpovednosť právnickej osoby, založená na pričítaní 
trestného činu. In Justičná revue. 2016, roč. 68, č. 11, s. 1178 - 1192.
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nezakladajúcich sa na pravde alebo skreslene informujúcich o okolnostiach v danom prípade 
podstatných, resp. o dôležitých faktoch.11 Na druhej strane sme sa nestretli s tým, že by bol 
význam formulácie spojenia „zatajenie povinných údajov“ v praxi sporný.

Problém sa však môže skrývať inde – poukazujúc na dikciu, ktorú sme uviedli v úvode toh-
to odseku, ako na celok. Zákonodarca použil pojem „závažná skutočnosť“, resp. „údaje o závaž-
ných skutočnostiach“. Autori sa v súvislosti s tým zamerali na dve subotázky. Jednak, kto a ako 
by mal rozlíšiť, že ide o údaj o závažnej skutočnosti? Podľa nášho názoru, zákonodarca použil 
jednoznačne tento prívlastok zámerne, aby kvalitatívne odlíšil skutočnosť od skutočnosti zá-
važnej. Z hľadiska možného vyvodenia trestnej zodpovednosti ide jednoznačne o významnú 
pripomienku, pretože je jej samotným determinantom. Ako prípustné by sme mohli hodnotiť 
riešenie, podľa ktorého nie je tento pojem zadefinovaný v Trestnom zákone úmyselne, nejde 
teda o nepozornosť zákonodarcu. Jednak by to nebolo vzhľadom na blanketovú povahu tejto 
skutkovej podstaty trestného činu a veľké množstvo osobitných právnych predpisov možné, 
a jednak sa ponecháva riešenie tejto otázky práve na osobitné právne predpisy, v ktorých vie 
zákonodarca predsa len lepšie selektovať, ktorá skutočnosť a za akých okolností je už závaž-
ná. Naša druhá subotázka sa viaže skôr k problematike výkladu vybranej dikcie rozoberaného 
odseku. Ak uvedieme nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje, tak musí ísť rovnako o údaje 
o závažných skutočnostiach (ako v prípade ak takéto údaje zatajíme)? Alebo je možné vyvo-
diť trestnú zodpovednosť v každom prípade uvedenia nepravdivého, resp. hrubo skresľujúceho 
údaja (samozrejme za splnenia ďalších podmienok danej skutkovej podstaty) bez ohľadu na 
kvalitu skutočnosti? Tu sa, podľa nášho názoru, pri výklade predmetného ustanovenia nemô-
žeme nechať zmiasť. Údaj v každej z troch alternatív úmyselného konania páchateľa v danom 
odseku by sa mal týkať závažnej skutočnosti a takto to myslel aj zákonodarca, t. j. bez splnenia 
danej podmienky nie je možné vyvodiť trestnú zodpovednosť. Kumulatívne sa, podľa nášho 
názoru, musia pri predmetnej skutkovej podstate naplniť podmienky, že po prvé ide o neprav-
divé údaje alebo hrubo skresľujúce údaje alebo zatajené povinné údaje a súčasne po druhé ide 
o údaje o závažných skutočnostiach.

Druhou konštrukciou v rámci § 259 ods. 1 TZ, na ktorú sa zameriame je dikcia „...údaje 
o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača ale-
bo v iných podkladoch...“. K tomu, že pojem „závažné skutočnosti“ nemáme v Trestnom zákone 
legálne zadefinovaný, sme sa už vyjadrili v texte vyššie. Pri bližšom skúmaní zákonodarcom po-
núknutého výpočtu zisťujeme, že je exemplifikatívny, a zároveň tu nachádzame v praxi najčastej-
šie sa vyskytujúce prípady podkladov. Pod „výkazmi“ rozumieme v právnej vede predovšetkým 
účtovníctvo podnikateľa, pričom daný pojem síce nie je v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov legálne zadefinovaný, je tam však viackrát použitý. Pojem „hláse-
nia“ vnímame najmä cez zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o štátnej štatistike“), či zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
neskorších predpisov – ide o informácie alebo údaje poskytované prostredníctvom týchto záko-
nov. Napokon pod pojmom „vstupné údaje vkladané do počítača“ v podstate môžeme rozumieť 
akékoľvek údaje na vstupe, ktoré spravidla slúžia pri kontrole hospodárenia.12

11 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. 702.

12 Tamže. 
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Chronologicky sa dostávame aj k poslednej časti nami analyzovaného ustanovenia. Jej zne-
nie je „údaje o závažných skutočnostiach... v... podkladoch slúžiacich na...“. V predmetnej dikcii 
nie sú výkladové nezrovnalosti, ale chceme len poukázať na to, že jednotlivé písmená tohto 
odseku už konkrétne ustanovujú účel, na ktorý majú údaje o závažných skutočnostiach (ktoré 
sú pozmenené, hrubo skreslené alebo zatajené) v konečnom dôsledku poslúžiť. V ďalšom texte 
bližšie rozvádzame výklad vybraných pojmov, ktoré sú v jednotlivých písmenách predmetného 
odseku použité.

Pri analýze § 259 ods. 1 písm. a) až g) TZ sme dospeli k záveru, že rozoberané ustanovenie 
je nasýtené rozmanitými odbornými pojmami a termínmi. Pre dané pojmy súhrnne platí, že 
ich legálne definície neobsahuje Trestný zákon, ale príslušné osobitné právne predpisy (blanke-
tový charakter skutkovej podstaty trestného činu). Opätovne aj tu môžeme zdôrazniť, že výklad 
pojmov (nachádzanie ich obsahu) má veľký význam pri samotnom posudzovaní zodpoved-
nosti za trestný čin. Čo máme napríklad rozumieť pod pojmom „údaje o závažných skutoč-
nostiach slúžiacich na štatistické zisťovanie“ v zmysle písmena a) rozoberaného ustanovenia? 
Pre zodpovedanie položenej otázky je nutné hľadať v úvodných ustanoveniach zákona o štátnej 
štatistike, kde sa nachádza výklad pojmu „štatistické zisťovanie” (samozrejme v praxi nastáva 
situácia, kde jeden osobitný právny predpis odkazuje na ďalší osobitný právny predpis, najmä 
pri inštitútoch s interdisciplinárnou povahou).

Zásadným pojmom je tiež pojem „oddlženie“ podľa písm. f) rozoberaného ustanovenia. 
Podľa § 166 ods. 1 ZKR: „Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je opráv-
nený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom..., a to bez ohľadu na to, 
či má záväzky z podnikateľskej činnosti.“. Bez využitia znalosti iných pojmov (a ich obsahu) by 
sme opätovne nevedeli v rámci reťaziacich sa definícií pojem oddlženie automaticky vyložiť. 
Osobitné právne predpisy tu zohrávajú v rámci odvetvia trestného práva obzvlášť dôležitú úlo-
hu.

Vo vzťahu k § 259 ods. 1 písm. g) TZ možno poukázať na rôzne verejné registre (zápis 
do obchodného registra alebo katastra nehnuteľností, evidencie motorových vozidiel alebo iného 
registra podľa osobitného predpisu). V kontexte spomínaných verejných registrov možno akcen-
tovať, okrem iného, aplikačné riziká vytvárania sídiel obchodných korporácií, ktoré frekvento-
vane rezultujú v nesúlad s údajmi uvádzanými (najmä, ale nie výlučne) v obchodnom registri. 
Spôsob kreovania sídla obchodnej spoločnosti je ustanovený v Obchodnom zákonníku, pričom 
vzhľadom na to, že účelom tejto vedeckej monografie nie je celistvý výklad textačných špecifík 
súčasnej komercialistiky, tak v nasledujúcich riadkoch si dovolíme poukázať aspoň na bazálny 
normatívny rámec a z neho vyplývajúce aplikačné diskrepancie tvorby sídla pri tzv. prvozápise 
obchodnej spoločnosti.

Podľa prvej vety § 2 ods. 3 OBZ sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo zapísa-
ná v obchodnom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom s tým, že podľa 
druhej vety rovnakého odseku musí každá právnická osoba zapisovaná do obchodného registra 
preukázať, že vo vzťahu k nehnuteľnosti, ktorú uvádza ako svoje sídlo, má:
a) vlastnícke právo, alebo
b) užívacie právo, alebo
c) súhlas vlastníka nehnuteľnosti.
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Ad a) Reštrikcie využitia uvedených alternatív na preukázanie existencie právneho vzťa-
hu obchodnej spoločnosti k jej budúcemu sídlu vysvetlíme – ako sme už predznamenali – na 
príklade prvozápisu, t.  j. naším cieľom je stručne pertraktovať fázu tzv. predbežnej právnickej 
osoby smerujúcej k  jej zápisu do obchodného registra. Takáto entita sa nemôže stať vlastní-
kom nehnuteľnosti pred tým, než vznikne13 (t.  j. než sa z  predbežnej právnickej osoby stane 
zapísaná právnická osoba), čo znamená, že obchodnú spoločnosť vo fáze prvozápisu nemôže 
katastrálny odbor príslušného okresného úradu zapísať na list vlastníctva do časti ,,B“ (vlastníci 
a iné oprávnené osoby). Zo skôr uvedených dôvodov vzniká riziko zápisu nepravdivého sídla 
obchodnej spoločnosti až v prípade využitia druhej alebo tretej alternatívy popísaných v odse-
koch Ad b) a Ad c).

Ad b) Užívacie právo môže zakladaná obchodná spoločnosť preukázať viacerými spôsobmi, 
pričom najčastejším je kreovanie sídla v  takej nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorú obchodnej 
spoločnosti prenechá prenajímateľ na základe nájomnej zmluvy alebo inej zmluvy s inkorpo-
rovaným právom nájmu v zmysle § 663 (a nasl.) OZ v  spojení so zákonom č. 116/1990 Zb. 
o nájme a podnájme nebytových priestorov14. V týchto intenciách sa aktivizuje znenie § 64 OBZ, 
ktorý umožňuje konať v mene tzv. tvoriacej sa obchodnej spoločnosti, okrem iného, také práv-
ne úkony, ktoré sú nevyhnutné na to, aby spoločnosť vznikla (t. j. aby mohla byť zapísaná do 
obchodného registra). Táto špecifická kontraktačná aktivita je zároveň jednou z možností ako 
dosiahnuť zápis sídla, ku ktorému predbežná obchodná spoločnosť nemá právny vzťah (t. j. ide 
o protiprávne konanie), pretože podpis prenajímateľa na nájomnej zmluve nemusí byť úradne 
osvedčený, t. j. registrový súd nemá možnosť posúdiť dôveryhodnosť predloženého kontraktu 
nad rámec jeho bežných obsahových a formálnych náležitostí.

Ad  c) Tretí spôsob preukázania právneho vzťahu k  budúcemu sídlu je získanie súhlasu 
vlastníka dotknutej nehnuteľnosti. Prízvukujeme, že aj v  tomto prípade čiastočne ide o vyu-
žitie § 64 OBZ – súhlas vlastníka nehnuteľnosti síce je jednostranným právnym úkonom (t. j. 
nejde o zmluvu), ale je taktiež adresovaný ešte iba predbežnej obchodnej spoločnosti, ktorá zatiaľ 
nebola zapísaná do obchodného registra. Obdobne ako v  prípade nájomnej zmluvy možno 
prízvukovať polemickú mieru dôveryhodnosti súhlasu, pretože podpis vlastníka nehnuteľnosti 
na súhlase nemusí byť úradne osvedčený.

Popri konštatácii nedostatkov platného právneho stavu náš autorský kolektív prirodze-
ne reflektuje aj prebiehajúcu normotvornú aktivitu zákonodarcu vo vzťahu k sprísneniu for-
málno-právnych požiadaviek súhlasu spočívajúcom v  povinnom úradnom osvedčení pod-
pisu vlastníka nehnuteľnosti – príslušný legislatívny materiál bol v  čase finalizovania tejto 
vedeckej monografie v treťom čítaní prerokovaný na 51. schôdzi Národnej rady SR (uznesenie 

13 V tejto súvislosti pozri znenie § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka ako lex generalis reglementujúci vznik práv-
nických osôb: „Právnické osoby vznikajú dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo do iného zákonom 
určeného registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje ich vznik inak.“ V súvislosti s právom obchodných spo-
ločnosti následne porovnaj textáciu § 62 ods. 1 OBZ: „Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do 
obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti 
(§ 57) alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie.“

14 V  tejto časti autor nadväzuje na svoj predchádzajúci výskum komparujúci, okrem iného, právnu úpravu 
obchodných spoločností a  štátnych podnikov, pričom ťažiskové časti týchto výstupov boli vyhotovované 
v rámci projektu, ktorého finálnym rezultátom je aj táto vedecká monografia (t. j. VEGA 1/0907/16 s názvom 
„Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“).
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č. 2174 z 22. októbra 2019 vo vzťahu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony) s tým, že výsledkom bolo postúpenie návrhu zákona do Redakcie 
Zbierky zákonov15. Takýmto doplnením § 2 ods. 3 OBZ by malo dôjsť k zúženiu možností na 
dosiahnutie zápisu sídla, ku ktorému obchodná spoločnosť pri svojom prvozápise nemá poža-
dovaný právny vzťah, t. j. paralelným efektom by malo byť zvýšenie právnej istoty externého 
prostredia v tento druh zápisov v obchodnom registri.

Druhý odsek § 259 TZ sa z hľadiska objektívnej stránky nejaví nijako problematicky. Ob-
jektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu spočíva opätovne v úmyselnom konaní pá-
chateľa, ktorým urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača [písm. 
a)], alebo ktorým podklady uvedené v ods. 1 daného ustanovenia zničí, poškodí, urobí ne-
upotrebiteľnými alebo nevedie [písm. b)]. Pri písmene a) je žiaduce uviesť, čo máme rozumieť 
pod „technickým a programovým vybavením počítača“. V najjednoduchšom slova zmysle ide 
o jeho software (programové vybavenie) a hardware (časti počítača). Písmeno b) síce dosta-
točne jasne ustanovuje konanie páchateľa, ktoré zakotvuje trestnú zodpovednosť, ale v otázke 
druhov podkladov odkazuje opätovne na ods. 1 daného ustanovenia. Z danej dikcie by bolo 
vhodné si priblížiť pojem „urobí vec neupotrebiteľnou“. Neupotrebiteľnou sa stane vec v dô-
sledku takého páchateľovho konania, ktoré síce nesmeruje priamo k  zničeniu, resp. len po-
rušeniu hmotnej podstaty, ale predstavuje podstatné zníženie kvality príslušnej časti majetku 
tak, že táto nemôže plniť svoje pôvodné poslanie. Svojou podstatou sa neupotrebiteľnosť blíži 
k zničeniu, resp. poškodeniu veci (pre úplnosť uvádzame, že neupotrebiteľnosť sa však neskúma 
vo všeobecnosti, ale vo vzťahu ku konkrétnemu sledovanému účelu).16

2.3 Subjektívna stránka trestného činu skresľovania údajov 
hospodárskej a obchodnej evidencie

Obligatórny znak subjektívnej stránky trestného činu je zavinenie. Ako sme už skôr v texte 
uviedli, tak práve rozdielne druhy zavinenia predstavujú hlavné diferenčné kritérium pri trest-
nom čine skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a § 260 TZ. 
Pri trestnom čine skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 TZ sa 
vyžaduje zavinenie vo forme úmyslu, kým pri trestnom čine skresľovania údajov hospodárskej 
a obchodnej evidencie podľa § 260 TZ postačuje zavinenie vo forme nedbanlivosti.

Väčšiu pozornosť v rovine de lege lata a rovnako aj v rovine de lege ferenda si, podľa nášho 
názoru, zaslúži ďalší znak subjektívnej stránky, ktorý má vo všeobecnosti fakultatívnu pova-
hu, no pri analyzovanom trestnom čine ho zákonodarca využil hneď v niekoľkých prípadoch, 

15 Z dôvodovej správy dotknutého vládneho návrhu zákona k § 2 ods. 3 OBZ:
„Právna úprava vychádza z povinnosti preukazovať pri zápise do obchodného registra oprávne-
nie na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti, na ktorej je situované sídlo, resp. miesto podnikania. Vzhľadom 
na podnety z aplikačnej praxe súdov sa pridáva podmienka úradne osvedčeného podpisu vlastníka nehnu-
teľnosti alebo nadpolovičnej väčšiny podielových spoluvlastníkov na udelenom súhlase. Súhlas samozrejme 
nemá zmysel vyžadovať, ak je samotná spoločnosť vlastníkom nehnuteľnosti.“.

16 K tomu pozri napríklad 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. 603.
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a týmto znakom je pohnútka. Pohnútka, resp. motív vyjadruje vnútorný podnet páchateľa, kto-
rý ho viedol k spáchaniu trestného činu.

V rovine de lege lata sa pohnútka pri trestnom čine skresľovania údajov hospodárskej a ob-
chodnej evidencie podľa § 259 TZ objavuje v obidvoch základných skutkových podstatách. 
Podľa § 259 ods. 1 písm. a) a b) TZ spácha trestný čin ten, kto uvedie nepravdivé alebo hrubo 
skresľujúce údaje alebo zatají povinné údaje o závažných skutočnostiach vo výkaze, v hlásení, 
vo vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na štatistic-
ké zisťovanie [alinea podľa písm. a)], resp. na evidenciu zamestnancov [alinea podľa písm. b)] 
len vtedy, ak koná s pohnútkou zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody.

Pojem „neoprávnená výhoda“ nemá legálnu definíciu v Trestnom zákone a terminologicky 
najbližšie mu je pojem úplatok, ktorého výklad poskytuje § 131 ods. 3 TZ ako vec alebo iné pl-
nenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Aj keď nepôjde o totožné 
pojmy17, tak možno čiastočne vyabstrahovať pojem „neoprávnená výhoda“ z definície pojmu 
„úplatok“. Pod pojmom „neoprávnená výhoda“ tak môžeme rozumieť prednosť majetkovej či 
nemajetkovej povahy, na ktorú nie je právny nárok. Spravidla tak bude pri trestnom stíhaní 
pre prečin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 1 písm. 
a) alebo b) TZ potrebné preukázať pohnútku páchateľa, že chcel sebe alebo inému konaním 
opísanom v alinei § 259 ods. 1 písm. a) alebo b) TZ zabezpečiť neoprávnenú výhodu, čo môže 
v praxi spôsobovať orgánom činným v trestnom konaní ťažkosti.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pri majetkovej a hospodárskej kriminalite preu-
kazovanie každého znaku navyše (ale aj samotného úmyslu napr. pri trestnom čine podvodu 
podľa § 221 TZ) v skutkovej podstate jednotlivých trestných činov predstavuje väčšie náro-
ky na úsilie orgánov činných v trestnom konaní, ktoré samozrejme aj priamo úmerne stúpajú 
s mierou sofistikovanosti páchateľa, čo môže viesť až k problémom z hľadiska vyvodenia trest-
nej zodpovednosti samotnej proti páchateľom vybraných trestných činov. Na strane druhej, 
je však potrebné akcentovať aj úlohu trestného práva ako prostriedku ultima ratio a vymedziť 
skutkovú podstatu trestného činu tak, aby reflektovala a rešpektovala poskytovanie ochrany 
vymedzených spoločenských vzťahov a záujmov tým právnym odvetvím, ktoré ich prioritne 
reguluje. Podľa nášho názoru, ide o náročnú úlohu trestnej politiky, kedy sa od zákonodarcu 
žiada nastaviť trestnoprávnu rovinu ochrany určitých spoločenských vzťahov a záujmov prio-
ritne regulovaných v iných právnych odvetviach obrazne povedané tak, aby na jednej strane 
„neliezlo trestné právo do kapusty“ iným právnym odvetviam, ale zároveň tak, aby umožnilo 
orgánom činným v trestnom konaní protiprávne konanie „úspešne odstíhať“.

V danom odseku odbočíme od roviny de lege lata a pokúsime sa načrtnúť niektoré naše 
úvahy de lege ferenda týkajúce sa analyzovaného trestného činu. Do úvahy prichádzajú viaceré 
možnosti úpravy pohnútky pri analyzovanom trestnom čine. Prvé riešenie predstavuje určitú 
rovnováhu jednotlivých znakov skutkovej podstaty, kedy by sa vyžadovala pohnútka páchateľa 
zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody pri všetkých písmenách trestného činu skres-
ľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 1 TZ. Negatívom tohto 
riešenia je zvýšenie nárokov na orgány činné v trestnom konaní pri preukazovaní tohto trest-
ného činu. Opačným riešením je naopak absolútne vypustenie pohnútky zo skutkovej podstaty 

17 K tomu pozri odôvodnenie uznesenia Najvyššieho súdu SR z 29. novembra 2011, sp. zn. 5 Tost 30/2011.
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analyzovaného trestného činu, čo však úplne neakcentuje úlohu trestného práva ako nástroja 
ultima ratio. Tretím riešením je inšpirovanie sa českou právnou úpravou (pozri ďalšiu podka-
pitolu) a namiesto pohnútky by bolo potrebné naplniť iný znak skutkovej podstaty, ktorým by 
bolo ohrozenie (majetkových) práv iného. Podľa nášho názoru, tretie riešenie by akcentovalo 
požiadavku trestného práva ako prostriedku ultima ratio a rovnako by orgánom činným v trest-
nom konaní „komplikovalo prácu” menej ako preukazovanie špecifickej pohnútky páchateľa. 
Je však potrebné poznamenať, že predmetné legislatívne riešenie by si vyžiadalo zásah aj do 
druhej základnej skutkovej podstaty, ktoré operuje znova s potrebou preukazovania pohnútky.

V druhej základnej skutkovej podstate trestného činu skresľovania údajov hospodárskej 
a obchodnej evidencie podľa § 259 ods. 2 TZ je, podľa nášho názor, nejasne formulovaný od-
kaz na pohnútku uvedenú v odseku 1, pričom znenie je nasledujúce: „Rovnako ako v odseku 1 
sa potrestá, kto v úmysle uvedenom v odseku 1…“ Pohnútka v § 259 ods. 1 TZ sa nachádza len 
v písmenách a) a b), takže sa domnievame, že zákonodarca poukazuje na pohnútku páchateľa 
zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody. Paradoxne sa však predmetná pohnútka vy-
žaduje len pri uvádzaní nepravdivých alebo hrubo skresľujúcich údajov alebo zatajení povin-
ných údajov o závažných skutočnostiach v podkladoch na štatistické zisťovanie alebo evidenciu 
zamestnancov [§ 259 ods. 1 písm. a) a b) TZ], kým pri zničení, poškodení, urobení neupotre-
biteľnými alebo nevedení podkladov uvedených v § 259 ods. 1 písm. a) až g) TZ [§ 259 ods. 
2 písm. b) TZ], teda aj pri zničení podkladov slúžiacich napríklad na kontrolu účtovníctva sa 
vyžaduje preukazovanie pohnútky zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody. Podľa 
nášho názoru, ide o diskrepanciu v právnej úprave, ktorá pravdepodobne vznikla nepozornos-
ťou v legislatívnom procese. Argumentum ad absurdum tak je podľa predmetnej právnej úpravy 
„výhodnejšie” páchateľovi neviesť podklady na vedenie účtovníctva, ako ich uviesť nepravdivé, 
pretože v prípade nevedenia podkladov na vedenie účtovníctva by orgány činné v trestnom 
konaní museli preukazovať aj pohnútku páchateľa nevedením daných podkladov zabezpečiť 
sebe alebo inému neoprávnené výhody.

Do budúcna apelujeme na revidovanie predmetnej právnej úpravy, a to najmä z pohľadu 
subjektívnej stránky predmetného trestného činu, ktorú považujeme za nedostatočne precíznu, 
a dávame na zváženie aj možnosť inšpirácie sa českou právnou úpravou v zmysle doplnenia 
znaku ohrozenia (majetkových) práv iného.

3 Horizontálna komparácia (Česká republika)
Predmetná kapitola akcentuje najmä komparatívny rozmer, na úvod tento aspekt rozvinie-

me stručnou analýzou trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění v zmys-
le § 254 Trestního zákoníka. Systematicky je rozoberaný trestný čin zaradený do šiestej hlavy 
upravujúcej trestné činy hospodárske, presnejšie do tretieho dielu tejto hlavy, ktorý nesie názov 
Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou. Trestný 
čin obsahuje dve základné skutkové podstaty, v ktorých každá z nich obsahuje tri alternatívy 
konania páchateľa. Odstavec 1 rozoberaného ustanovenia obsahuje navyše dovetok vzťahujúci 
sa kumulatívne na všetky tri alternatívy. Zaujímavosťou v porovnaní so slovenskou právnou 
úpravou je prístup zákonodarcu v otázke trestov, ktoré upravuje priamo v skutkovej podstate 
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trestného činu v osobitnej časti. Páchateľovi trestného činu je možné alternatívne uložiť trest 
odňatia slobody alebo trest zákazu činnosti v stanovenej výmere, resp. v zmysle odstavca 3 pe-
ňažný trest. Tento trestný čin je v českej právnej úprave zločinom len v 4 odstavci.

Súčasný Trestní zákoník je v Českej republike účinný od 1. januára 2010 a už aj v pred-
chádzajúcej právnej úprave trestného práva hmotného, v zákone č. 140/1961 Sb. Trestní zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestní zákon“) by sme našli obdobnú úpravu v § 125 
s rovnakým názvom trestného činu. Aj v odbornej literatúre nájdeme názory, že súčasné znenie 
staršej úprave v podstate zodpovedá (ak ide o odstavec 1), pričom ku zmene došlo vzhľadom na 
vývoj a spoločenskú potrebu v tom, že do alternatív odstavca 2 bol doplnený výpočet verejných 
registrov, ktorých sa protiprávne konanie páchateľa týka. Zákonodarca teda ochranu daného 
objektu zo znenia rekodifikovaného zákona nevypustil, ale reagoval na vývoj a ešte ju v danom 
prípade rozšíril.

V nasledujúcom texte si rozoberieme jednotlivé obligatórne znaky skutkovej podstaty 
trestného činu, pričom zároveň poukazujeme na podstatné rozdiely s právnou úpravou trest-
ného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a § 260 TZ. 
Najväčšiu pozornosť pri jednotlivých znakoch skutkovej podstaty zameriavame na objektívu 
stránku a subjektívnu stránku predmetných analyzovaných trestných činov. 

3.1 Vybrané špecifické aspekty znakov skutkovej podstaty 
trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

V tejto časti textu sa v základoch pozrieme bližšie na jednotlivé znaky skutkovej podstaty 
trestného činu a pokúsime sa zamerať najmä na prípadné špecifiká rozoberanej úpravy. Ako 
sme už uviedli v texte vyššie, daný trestný čin má dve základné skutkové podstaty, na ktoré sa 
zameriame. Odstavec 1 je primárne venovaný účtovným a im podobným dokladom, naopak 
odstavec 2 upravuje sankcionovanie konania vo vzťahu k vybraným druhom verejných regis-
trov.

Pri analýze objektu trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, tak tento 
je v dostupnej českej literatúre stanovený ako záujem na riadnom vedení a uchovávaní účtov-
níctva a iných dokladov slúžiacich na prehľad o stave hospodárenia a majetku a ku kontrole 
(odstavec 1) a súčasne v zmysle odstavca 2 je tu záujem najmä na pravdivosti zápisov v prísluš-
ných verejných registroch.18 Záujem tu má teda najmä adresát týchto údajov, ktorým je v praxi 
predovšetkým štát, ale netreba zabúdať na to, že to môže byť aj iná entita, napríklad obchodný 
partner a pod. Nad rámec trestnoprávnej úpravy Slovenskej republiky v analyzovanom odstavci 
1, podľa nášho názoru, možno vnímať aj ochranu riadneho výkonu správy daní (ohrozenie 
včasného a riadneho vymerania dane) a ochranu majetkových práv iných osôb, najmä veriteľov 
(ohrozenie majetkových práv iných).

Ak sa pozrieme na otázku subjektu trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření 
a jmění vo všeobecnosti, tak rovnako ním môže byť ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická 

18 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník komentář 2. díl (§ 140 – § 421). 2. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 1451 
– 3586. ISBN 978-80-7400-428-5. s. 2582.
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osoba.19 Trestní zákoník nevyžaduje pre daný prípad špeciálny, resp. konkrétny subjekt, aj keď 
pôjde spravidla o osoby, ktoré uvádzame aj pri analýze subjektu trestného činu skresľovania 
údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. Pre úplnosť uvádzame, že jedinou odlišnosťou pri 
trestnej zodpovednosti právnických osôb je skutočnosť, že v právnej úprave Slovenskej repub-
liky je trestný čin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie taxatívne uvede-
ný, pričom právna úprava Českej republiky obsahuje taxatívny výpočet trestných činov, ktoré 
právnická osoba nemôže spáchať, kde logicky v zmysle skôr uvedeného trestný čin zkreslování 
údajů o stavu hospodaření a jmění absentuje.

Ako sme už uviedli v texte vyššie, trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmě-
ní má dve základné skutkové podstaty, na ktoré sa pri analýze objektívnej stránky zameria-
me. Spoločnou črtou úpravy Slovenskej aj Českej republiky je blanketový charakter právnych 
noriem, resp. ustanovení skutkových podstát, ktorý je pre hospodárske trestné činy signifi-
kantným znakom. Odstavec 1 je primárne venovaný účtovným a im podobným dokladom, 
naopak, odstavec 2 upravuje sankcionovanie konania vo vzťahu k vybraným druhom verejných 
registrov. Ak už ide konkrétne o výklad jednotlivých znakov, tak v úvode danej problematiky 
sa vyjadríme spoločne vo vzťahu k obom odstavcom. Vo vzťahu k danému trestnému činu ne-
možno zabúdať pri otázke konania na to, že trestnoprávnu relevanciu má nie len konanie v ak-
tívnom slova zmysle, ale aj opomenutie. Česká právna teória združuje tieto formy pod pojem 
„jednání“, pričom v slovenskej právnej úprave takéto osobitné pomenovanie nemáme, môžeme 
však hovoriť napríklad o konaní v širšom zmysle. Páchateľ sa v daných prípadoch správa tak, 
že v negatívnom slova zmysle ovplyvňuje rôznymi spôsobmi hodnotu najrôznejších druhov 
údajov stanovených zákonom (primárne účtovných) alebo údajov zapisovaných do taxatívne 
ustanoveného výpočtu registrov. Škála spôsobených výsledkov pôsobenia môže byť samozrej-
me rôzna zahŕňajúc zničenie, skreslenie až po stav, kedy predmetné údaje už neexistujú.

Pozrime sa však na odstavce, ktoré nám ponúka daný trestný čin konkrétnejšie, jednotli-
vo. Odstavec 1 daného ustanovenia si môžeme pracovne nazvať „ovplyvňovanie účtovníctva“, 
pričom takéto pomenovanie je bežne využívané aj vedou českého trestného práva. V troch 
alineách, ktoré sú vzájomne vo vzťahu alternatívy, nám zákonodarca ponúka široký výpočet 
možného konania páchateľa, s ktorým spája trestnoprávny následok. Ak ide v aliney 1 o opo-
menutie konania, na ktoré je osoba v zmysle zákona povinná („kdo nevede... nebo jiné doklady 
sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zá-
kona povinen...“), v alineách 2 a 3 ide o konanie aktívne („kdo v... nebo jiných dokladech uvede 
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje“, resp. „kdo takové... nebo jiné doklady změní, zničí, po-
škodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají“). Zaujímavosťou daného trestného činu pre odstavec 
1 je dovetok, ktorý sa už viaže ku každej jednej aliney kumulatívne. Výklad, ktorý tvrdí, že 
daný dovetok sa viaže len na alineu 3, je jednoznačne nesprávny. Tento dovetok alternatívne 
znie „...a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně...“. Obsahom 
tohto znenia je jednoznačne objekt ochrany, ktorým je ochrana majetkových práv iných (napr. 
akcionárov), resp. včasné a riadne vymeranie dane. Úlohou orgánu činného v trestnom kona-
ní v konkrétnom prípade je teda preukázanie oboch kumulatívne stanovených podmienok. 
Z danej dikcie ľahko vyčítame, že ide o ohrozovací trestný čin, a teda pre vyvodenie trestnej 

19 V zmysle § 7 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti.
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zodpovednosti postačuje samotné ohrozenie, a ak by už došlo k poruche, tak daný skutok by 
sme museli posudzovať ako iný trestný čin (napr. v zmysle § 222 poškození věřitele alebo § 240 
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podľa Trestního zákoníka). Dané konanie 
by sme teda mohli pri akomkoľvek druhu dane považovať za akúsi prípravu na jej skracovanie 
(v podmienkach Slovenskej republiky by bolo dané konanie možno kvalifikovať ako prípravu 
na niektorý z  trestných činov daňových). Čo je však zaujímavé, daný dovetok sa nezaoberá 
riadnym a včasným vymeraním poistného napriek tomu, že skreslenie údajov v zmysle aliney 
1, 2, 3 sa môže týkať aj údajov o poistnom. Ťažko však identifikovať, či išlo o záujem zákono-
darcu alebo o nedostatok právnej úpravy. Aj keď stále spomíname údaje v dokladoch, tak stále 
sme sa nevyjadrili k tomu, aké doklady má český zákonodarca na mysli. V tomto prípade je to 
obdobné ako v našej právnej úprave, a teda ide najmä o tie, ktoré môžeme zaradiť do širšieho 
pojmu „účtovníctvo“ (v zmysle osobitného právneho predpisu), ale tiež „iné doklady“ – pocho-
piteľne nejde o taxatívny výpočet. Pre všetky doklady však spoločne jednoznačne platí, že slúžia 
pri prehľade o stave hospodárenia a majetku alebo pri kontrolách, pričom to je podstatné. Aj 
keď sme vo všeobecnej rovine načrtli, že subjekt je všeobecný, za čím si stojíme, tak vždy pôjde 
o osobu, ktorá je podľa zákona na niečo povinná (predmetné záznamy nejakým spôsobom 
vedie, resp. takúto povinnosť opomenie). V praxi sa s daným trestným činom môžeme stretnúť 
najmä pri otázkach úpadku či insolvenčného konania, kedy povinné subjekty často zasahujú do 
dokladov s cieľom skresliť existujúce pohľadávky či zakryť stav, ktorý je skutočný.

Odstavec 2 predmetného trestného činu je v teórii označovaný aj ako konanie vo vzťahu 
k vybraným verejným registrom. Opätovne aj v tomto prípade sa v troch alineách nachádzajú 
tri alternatívy. Prvé dve z nich majú znaky aktívneho konania, ktoré sa blíži až ku konaniu 
podvodnému („kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro 
zápis do...“, resp. „...kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se 
přikládá k návrhu na zápis do... uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových 
podkladech zamlčí podstatné údaje...“), tak tretia alinea je svojou podstatou opomenutím sta-
novenej povinnosti („...kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu 
nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do... nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač 
je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen...“). Pri danej alternatíve postačuje už samotné 
ohrozenie (presnejšie ohrozenie alebo obmedzenie práv). V odstavci 2 nie je stanovená žiadna 
iná podmienka, takže samotné konanie v zmysle niektorej z alternatív napĺňa znaky skutkovej 
podstaty trestného činu. Zákon taxatívnym spôsobom ustanovuje o aké verejné registre vedené 
podľa osobitného predpisu v podstate ide. Ak si pomôžeme aplikačnou praxou, tak súdy sa 
stretli v rámci insolvenčného konania napríklad s prvou alternatívou.

Obligatórny znak subjektívnej stránky trestného činu je zavinenie. Predmetný obligatór-
ny znak nepredstavuje kardiálny aspekt pri komparácii vybraných právnych úprav. Z hľadiska 
subjektívnej stránky je trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění úmyselným 
trestným činom. Naopak v  slovenskej právnej úprave pri trestnom čine skresľovania údajov 
hospodárskej a obchodnej evidencie rozdielne druhy zavinenia predstavujú hlavné diferenčné 
kritérium medzi základnými skutkovými podstatami zakotvenými v § 259 a § 260 TZ. Pri trest-
nom čine skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 TZ sa vyžaduje 
zavinenie vo forme úmyslu, kým pri trestnom čine skresľovania údajov hospodárskej a obchod-
nej evidencie podľa § 260 TZ postačuje zavinenie vo forme nedbanlivosti.
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Na záver predmetnej komparácie sa žiada vykonať syntézu a zhrnúť tak podobnosti a roz-
diely v slovenskej a českej právnej úprave. V prvom rade je potrebné zmieniť, že aj keď sú oba 
trestné činy v jednotlivých kódexoch trestného práva hmotného zaradené v hlave s rovnakým 
názvom (t. j. trestné činy hospodárske), tak nie sú samozrejme úplne totožné. Uvedené mož-
no vidieť napríklad už v rámci objektu ochrany trestných činov, kde je v rámci českej právnej 
úpravy kladený väčší záujem aj na pravdivosti zapísaných údajov do stanovených verejných 
registrov.

V rámci komparácie právnych úprav si môžeme všimnúť, že Trestní zákoník na rozdiel 
od Trestného zákona neobsahuje nedbanlivostnú formu daného trestného činu (pozri § 260 
TZ). Ak pôjdeme v porovnávaní ďalej, tak už zo skôr uvedeného môžeme odvodiť, že trestný 
čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění v zmysle § 254 odst. 1 a odst. 2 alinea 
tri TrZ je ohrozovacím trestným činom (logicky v zmysle odst. 2 alinea jedna a alinea dva 
ide o trestný čin poruchový). V rámci slovenskej právnej úpravy je trestný čin skresľovanie 
údajov hospodárskej a obchodnej evidencie považovaný vo všeobecnosti za trestný čin po-
ruchový, pričom samotné ohrozenie nie je bez ďalšieho dostačujúce na vyvodenie trestnej 
zodpovednosti.

Ďalšou problematikou, ku ktorej by sme sa chceli v rámci vzájomného porovnania úprav 
v závere vyjadriť, je znenie § 254 odst. 1 TrZ, a to „...ohrozí tak ...včasné a řádné vyměření daně...“. 
Už na prvé prečítanie vidíme, že slovenská právna úprava v rámci rozoberaného ustanovenia 
neobsahuje takúto alebo obdobne znejúcu dikciu. Aj keď na prvý pohľad to môže vzbudiť obavy 
z absentujúcej precíznosti slovenského zákonodarcu, celkom tak to nebude. V prvom rade je 
potrebné si povedať, že ide o súčasť ohrozovacieho trestného činu v rámci českej právnej úpra-
vy, pričom ako sme si už povedali, tak daný trestný čin v slovenskej právnej úprave je trestným 
činom poruchovým. Ak ide o trestné činy daňové v slovenskej právnej úprave, tak tieto sú 
ustanovené v rámci piatej hlavy tretieho dielu Trestného zákona, a preto zastávame názor, že 
samostatné skutkové podstaty sú pre potreby ochrany dostačujúce. Nie je preto, podľa nášho 
názoru, potrebné a ani žiaduce, aby bola slovenská právna úprava v rámci § 259 TZ doplnená 
v danom zmysle o obdobné ustanovenie, ako je tomu v rámci Trestního zákoníka.

Na koniec sa opätovne vrátime k objektu ochrany, pričom v rámci § 259 ods. 1 TZ 
písm. a) a b) vystupuje do popredia aj sekundárny objekt, a to ochrana veriteľa (prostredníc-
tvom ďalšej podmienky trestnej zodpovednosti viažucej sa na subjektívnu stránku skutkovej 
podstaty trestného činu – cez pohnútku – máme na mysli znenie „...v úmysle zabezpečiť sebe 
alebo inému neoprávnené výhody...“). V porovnaní s § 254 odst. 1 TrZ ide o pomerne úzke 
vymedzenie ochrany majetku iného vzhľadom na fakt, že v celom danom ustanovení čes-
kej právnej úpravy sú chránené majetkové práva iných, okrem iného, už pred samotným 
ohrozením. Možno by stálo za úvahu, či by nemala byť skôr spomenutá pohnútka súčasťou 
všetkých písmen odseku 1 slovenskej právnej úpravy. Eventuálne by mohla byť nahradená 
ohrozením majetkového práva iného rovnako ako v právnej úprave Českej republiky. Otázne 
by bolo, ktorá voľba by v praxi mala žiaduci efekt, a síce by akcentovala princíp ultima ratio 
a nespôsobovala by nemožnosť trestného stíhania. V každom prípade s daným ustanovením 
je spojených mnoho ďalších súvislostí, na ktoré by bolo potrebné pri jeho pozmenení myslieť, 
možno však konštatovať, že aj česká právna úprava môže byť pre slovenského zákonodarcu 
v danom smere inšpiráciou.
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4 Právna úprava v okolitých štátoch
Pre účely tejto časti vedeckej monografie považujeme za vhodné odprezentovať exempli-

fikatívny výpočet skutkových podstát trestných činov s obdobným obsahom, ako má sloven-
ský trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie . Ako sme už uviedli, 
tento výpočet je len demonštratívny, pretože komplexný a detailizovaný výskum cudzokrajnej 
obdobnej právnej úpravy presahuje rámec zamerania tejto vedeckej monografie. Zároveň, ale 
dúfame, že nami odprezentovaná obdobná právna úprava v cudzích štátoch bude prínosom pre 
adresátov tejto vedeckej monografie. 

4.1 Maďarsko

V rámci § 403 maďarského Trestného zákonníka je upravený trestný čin porušovania úč-
tovného poriadku.

(1) Každá osoba, ktorá poruší dokumentačný systém alebo naruší výročné správy, poruší úč-
tovnícke a audítorské povinnosti predpísané Zákonom o účtovníctve alebo právnymi predpismi 
prijatými na základe jeho splnomocnenia, a tým:

a) spôsobí chybu, ktorá je považovaná za chybu, ktorá má významný dopad na pravdivý 
a reálny obraz; alebo 

b) zabráni prehľadu alebo kontrole finančnej situácie vo vybranom finančnom roku; je vinná 
z trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody nepresahujúci tri roky. 

(2) Každý súkromný podnikateľ a akýkoľvek iný subjekt, na ktorý sa nevzťahuje Zákon o úč-
tovníctve, ktorý poruší povinnosť viesť záznamy a  dokumentáciu predpísanú zákonom, a  tým 
zabráni prehľadu alebo inšpekcii jeho finančnej situácie, sa potrestá v súlade odsekom 1. 

(3) Trestom odňatia slobody v rozmedzí dvoch až ôsmich rokov v prípade uvedenom v od-
seku 1 sa potrestá osoba vtedy, keď je trestný čin spáchaný v  rámci rozsahu aktivít finančnej 
inštitúcie, investičnej inštitúcie, obchodníka s komoditami, správcu investičného fondu, správcu 
fondu rizikového kapitálu, devízového trhu, zúčtovacieho ústavu, centrálneho depozitára, orgá-
nu konajúceho ako centrálny zmluvný zúčtovací systém, poisťovne, zaisťovne alebo nezávislého 
sprostredkovateľa poistenia, dobrovoľného fondu vzájomného poistenia, súkromného dôchodko-
vého fondu, inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia alebo regulovanej realitnej 
investičnej spoločnosti. 

(4) Pre účely tohto paragrafu sa za „chybu majúcu významný vplyv na pravdivý a reálny 
obraz“ považuje súčet všetkých chýb (vrátane pozitívnych alebo negatívnych) pre určitý fi-
nančný rok a jeho vplyvy – zvýšenie alebo zníženie zisku alebo straty alebo vlastného imania 
– presahujúci dvadsať percent čistých príjmov z predaja vykazovaných vo finančnom prehľade 
za finančný rok, kedy boli chyby urobené, a tiež dvadsať percent celkovej súvahy. Ak v súhrne 
všetky chyby (vrátane pozitívnych alebo negatívnych) pre určený finančný rok a  jeho vplyvy 
- zvýšenie alebo zníženie zisku alebo straty alebo vlastného imania – presahujú 500 000 000 
forintov, tak sa považujú za „chybu majúcu  významný vplyv na pravdivý a  reálny obraz“ 
v každom prípade. 
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V rámci § 409 maďarského Trestného zákonníka je upravený trestný čin nesplnenia povin-
nosti poskytnúť ekonomické údaje.

(1) Každý výkonný zamestnanec hospodárskeho subjektu, ktorý sa podieľa na:
a) maskovaní hospodárskeho subjektu tak, že nemôže byť lokalizovaný v jeho registrovanom 

sídle, stálej prevádzke alebo pobočke;
b) registrácii osoby do verejných zoznamov ako splnomocneného zástupcu hospodárskeho 

subjektu, ktorého adresa bydliska alebo pravidelný pobyt je neznámy alebo sa s nimi zaobchádza 
ako s neznámymi; alebo

c) registrácii osoby alebo hospodárskeho subjektu do verejných záznamov ako vlastníka hos-
podárskeho subjektu, pričom ich adresa bydliska alebo prechodný pobyt je neznámy alebo sa 
s nimi zaobchádza ako s neznámymi, alebo ktorý nemôže byť nájdený na adrese sídla, stálej pre-
vádzke alebo pobočke, alebo ktorá nie je skutočným vlastníkom hospodárskeho subjektu je vinná 
z trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody nepresahujúci tri roky.

(2) Každá osoba, ktorá nezverejní údaje, práva alebo skutočnosti súvisiace s ekonomickými 
aktivitami zapísanými vo verejných záznamoch, alebo neohlási zmenu týchto údajov, práv a sku-
točností, ak povinnosť ohlasovania je vyžadovaná právom, je vinná z  trestného činu, za ktorý 
možno uložiť trest odňatia slobody nepresahujúci tri roky.

(3) Pre účely tohto trestného činu sa za skutočného vlastníka považuje osoba alebo organizá-
cia, ktorá kontroluje – priamo alebo nepriamo – najmenej desať percent hlasovacích práv alebo 
základného imania hospodárskeho subjektu, alebo má dominantný vplyv v zmysle definície Ob-
čianskeho zákonníka. 

4.2 Nemecká spolková republika

V rámci § 283b nemeckého Trestného zákonníka je upravený trestný čin porušovania úč-
tovných povinností.

(1) Ktokoľvek 
1. nevedie účtovné knihy, ktoré je povinný viesť, alebo ich vedie alebo upravuje takým spôso-

bom, aby sa sťažil prieskum čistých aktív;
2. nakladá, skrýva, zničí alebo poškodí účtovné knihy alebo inú dokumentáciu, ktorú je ob-

chodník podľa obchodného práva povinný viesť, pred uplynutím archivačných období, ktoré sú 
stanovené pre tých, ktorí sú povinní knihy viesť, a tým robí prieskum svojich čistých aktív ťažší;

3. v rozpore s obchodným právom
(a) zostavuje súvahy takým spôsobom, ktorý robí prieskum jeho čistých aktív ťažším; alebo
(b) nezostavuje súvahu svojho majetku alebo inventáru v predpísanom čase, 
tak sa potrestá trestom odňatia slobody nepresahujúcim dva roky alebo pokutou.
(2) Ktokoľvek koná z nedbanlivosti v prípadoch uvedených v odseku 1 čísle 1 alebo čísle 3, tak 

sa potrestá trestom odňatia slobody nepresahujúcim jeden rok alebo pokutou.
(3) § 283 odsek 6 sa použije primerane (Trestný čin je trestný len vtedy, ak páchateľ poza-

stavil svoje platby alebo ak bolo v súvislosti s jeho majetkom začaté konkurzné konanie alebo 
ak bola žiadosť o začatie takéhoto konania zamietnutá z dôvodu nedostatku dostupného ma-
jetku.).
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4.3 Poľská republika

V rámci čl. 303 poľského Trestného zákonníka je upravený nasledujúci trestný čin.
§ 1 Každý, kto spôsobí materiálnu škodu fyzickej osobe alebo právnickej osobe alebo orga-

nizačnej jednotke, ktorá nie je právnickou osobou, nevedením dokumentácie obchodných akti-
vít alebo jej vedením nečestným alebo nepravdivým spôsobom, najmä zničením, odstránením, 
utajovaním, pozmeňovaním alebo sfalšovaním dokumentov týkajúcich sa týchto aktivít, tak sa 
potrestá trestom odňatia slobody až na tri roky.

§ 2 Ak páchateľ trestného činu uvedeného v § 1 spôsobí značnú škodu na majetku, tak sa 
potrestá trestom odňatia slobody od troch mesiacov do piatich rokov.

§ 3 V prípade, ak skutok je menšieho významu, tak sa páchateľ trestného činu uvedeného v § 1 
potrestá pokutou, trestom obmedzenia slobody alebo trestom odňatia slobody až na jeden rok.

§ 4 Ak poškodeným nie je Štátna pokladnica, tak trestné stíhanie pre trestné činy v § 1 až 
v § 3 sa začne na návrh poškodenej osoby.

5 Sociologicko-právny a kriminologický výskum
V rámci výskumu realizovaného pri vedeckom projekte s názvom „Právna ochrana účast-

níkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“ bol par-
ciálne vykonaný aj sociologicko-právny a kriminologický výskum týkajúci sa trestného činu 
skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v § 259 a § 260 TZ. Predmetný socio-
logicko-právny a kriminologický výskum pri dotknutom trestnom čine bol realizovaný za roky 
2016, 2017 a 2018 vychádzajúc z metodiky výskumu.

Pri zabezpečení podkladov pre tento výskum sme ako základné štatistické zdroje využívali 
údaje vedené Ministerstvom vnútra SR v rámci tzv. štatistiky kriminality pre roky 2016, 2017 
a 2018 (sledujúc početnosť zistených a objasnených trestných činov v sledovanom období) a zá-
roveň údaje obsiahnuté v Štatistickej ročenke o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky zo-
stavovanej Generálnou prokuratúrou SR (sledujúc počet ukončených trestných stíhaní vo veci 
a početnosť obžalôb) s ohľadom na skúmané obdobie. Uvedené zdroje informácií využívajú iné 
spôsoby zosumarizovania údajov v nich obsiahnutých, a preto sú vhodné pre realizáciu skôr 
uvedeného výskumu. Predmetný výskum obsahuje zároveň analýzu právoplatných rozhodnu-
tí všeobecných súdov Slovenskej republiky v sledovanom období (prvoinštančných nenapad-
nutých opravnými prostriedkami, druhoinštančných meniacich prvostupňové rozhodnutie, 
prvoinštatných potvrdených súdom druhej inštancie), ktoré rozhodovali v súvislosti s vyme-
dzenými trestnými činmi, a ktoré boli zverejnené na webových stránkach s anonymizovanými 
údajmi. Tieto rozhodnutia s  ohľadom na ich obsah poskytujú možnosť skúmania viacerých 
faktorov (napr. uloženého trestu, skutku, právnej kvalifikácie, osobnostných charakteristík pá-
chateľa atď.).

Analýzu zdrojov dát sme vykonali v rámci po sebe nasledujúcich skúmaných rokov (po-
stupne pre roky 2016, 2017, 2018), a  to pre obe ustanovenia, v  rámci ktorých je predmetný 
trestný čin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie upravený.
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ROK 2016
Vychádzajúc zo Štatistiky kriminality v Slovenskej republike vedenej Ministerstvom vnútra 

SR za rok 2016 vyplýva, že trestný čin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie 
bol v § 259 TZ zistený v 83 prípadoch nediferencujúc bližšiu právnu kvalifikáciu jednotlivých 
prípadov, pričom bol objasnený v 28 prípadoch, čo predstavuje 34 % úspešnosť objasnenosti. 
Celková škoda spôsobená zistenými prípadmi bola vo výške 1 959 000 eur. V roku 2016 bolo 
zároveň dodatočne objasnených 15 prípadov v súvislosti s trestným činom v § 259 TZ, pričom 
nie je na základe predmetnej štatistiky možné určiť, kedy boli trestné činy spáchané, a zároveň, 
kedy boli zistené. Predmetná štatistika obsahuje aj údaj týkajúci sa počtu stíhaných a vyšetrova-
ných osôb v súvislosti s predmetným trestným činom za rok 2016 v počte 45 osôb.

Pre trestný čin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 260 TZ je 
z predmetnej štatistiky kriminality za rok 2016 zrejmé, že údaje o ňom v štatistike kriminality 
absentujú, teda bol zistený v 0 prípadoch (rovnakú hodnotu je možné pozorovať aj pre doda-
točne objasnené prípady).

S ohľadom na Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti vytvorený Generálnou pro-
kuratúrou SR za rok 2016 je možné pre predmetný výskum abstrahovať dve skupiny údajov – 
skupinu údajov z pohľadu osôb odsúdených pre trestné činy a na druhej strane skupinu údajov 
vo vzťahu k spôsobom ukončenia trestného stíhania vo vzťahu k osobám (nezahŕňajúc údaje 
o ukončených trestných stíhaniach vo veci). Vo vzťahu k § 259 TZ bolo v roku 2016 súdených 
38 osôb, pričom 34 z  nich bolo odsúdených (z odsúdených osôb boli zároveň 3 ženy). Ne-
podmienečné tresty odňatia slobody boli v prípade odsúdených osôb uložené v 3 prípadoch 
a tresty odňatia slobody s podmienečným odkladom boli uložené v 20 prípadoch (zahrňujúc 
aj prípady, v ktorých bol uložený podmienečný odklad trestu odňatia slobody s probačným 
dohľadom). Trest povinnej práce bol odsúdenej osobe uložený v 1 prípade a rovnako aj trest 
prepadnutia veci bol odsúdenej osobe uložený v 1 prípade. V 2 prípadoch bolo upustené od 
potrestania odsúdenej osoby, peňažné tresty boli odsúdeným osobám uložené v 11 prípadoch 
a trest zákazu činnosti bol uložený v 2 prípadoch. Iné tresty boli odsúdeným osobám uložené 
v 17 prípadoch, pričom nie je zrejmé, čo sa pod kategóriu iného trestu zahŕňalo. V roku 2016 
boli súdmi schválené dohody o vine a treste vo vzťahu k 20 osobám. V 1 prípade bolo trestné 
stíhanie voči osobe zastavené, v 2 prípadoch boli osoby spod obžaloby oslobodené a v 1 prípade 
sa trestné stíhanie voči osobe skončilo inak. Pre trestný čin v § 260 TZ nie sú v tomto smere 
evidované žiadne údaje. 

Sledujúc na druhej strane skupinu údajov vo vzťahu k spôsobom ukončenia trestných stí-
haní vo vzťahu k osobám je možné pri trestnom čine v § 259 TZ konštatovať, že v roku 2016 
bolo ukončené trestné stíhanie 53 známych osôb, pričom z nich bolo 6 žien. Počet útokov evi-
dovaných v roku 2016 pri tomto trestnom čine bol 68. Podmienečné zastavenie trestného stí-
hania prokurátorom bolo evidované v 1 prípade a v 18 prípadoch bola uzavretá dohoda o vine 
a  treste s  prokurátorom. Na 28 osôb bola v  roku 2016 podaná obžaloba, pričom spomedzi 
týchto osôb 3 boli ženy. Spomedzi obžalovaných osôb bola jedna osoba vo veku 16 až 18 rokov, 
3 osoby vo veku 19 až 21 rokov, 8 osôb vo veku 22 až 30 rokov, 7 osôb vo veku 31 až 40 rokov, 7 
osôb vo veku 41 až 50 rokov a dve osoby vo veku 51 až 60 rokov, pričom v kategóriách 14 až 15 
rokov veku a 61 a viac rokov veku nebola zaznamenaná žiadna obžalovaná osoba. S ohľadom 
na obžalované osoby boli v roku 2016 zaznamenaní 6 recidivisti.



PRÁVNA OCHRANA ÚČASTNÍKOV EKONOMICKO-PRÁVNYCH VZŤAHOV

118

Sledujúc skupinu údajov vo vzťahu k  spôsobom ukončenia trestných stíhaní vo vzťahu 
k osobám je možné pri trestnom čine v § 260 TZ konštatovať, že v roku 2016 bolo ukončené 
trestné stíhanie dvoch známych osôb, pričom z nich nebola žiadna žena. Počet útokov evido-
vaných v roku 2016 pri tomto trestnom čine bol 2. Na jednu osobu bola v roku 2016 podaná 
obžaloba, pričom táto osoba bola vo veku 51 až 60 rokov.

Za rok 2016 bolo podrobených analýze 20 právoplatných rozhodnutí všeobecných súdov 
Slovenskej republiky vo vzťahu k trestnému činu v § 259 TZ zverejnených na webovej stránke 
Ministerstva spravodlivosti SR, pričom všetky rozhodnutia boli odsudzujúce. Spomedzi týchto 
rozhodnutí bolo 8 v podobe trestného rozkazu, 10 rozhodnutí predstavovalo schválenie do-
hody o vine a treste súdom, v prípade jedného rozhodnutia sa strany súdneho konania vzdali 
práva na podanie odvolania, čiže bolo vyhotovené so stručným odôvodnením, a  jedno roz-
hodnutie predstavoval rozsudok s bežným odôvodnením. V rámci skúmaných rozhodnutí boli 
predmetom rôzne skutkové okolnosti: v troch prípadoch podanie návrhu na obchodný register 
s falošnými prílohami, na základe ktorých došlo k zápisu údajov do obchodného registra; vy-
konanie zásahu do programového vybavenia počítača, ktorý spravoval fiškálnu pokladnicu, 
a ktorá tlačila nepravé doklady namiesto pravých, a tieto údaje potom sama vymazávala; orga-
nizovanie nelegálneho zamestnávania cudzincov, ktoré bolo spojené s vystavovaním fiktívnych 
faktúr, ktoré sa buď zahŕňali, alebo nezahŕňali do účtovníctva, pri súčasnom nesprávnom vypl-
ňovaní daňových priznaní a súbežnom predkladaní falošných dokladov orgánom verejnej moci 
sledujúc predĺženie nelegálneho zamestnávania cudzincov; urobenie podkladov slúžiacich na 
kontrolu účtovníctva neupotrebiteľnými (ich strata); v 9 prípadoch nevedenie účtovnej doku-
mentácie alebo účtovných podkladov; nezaúčtovanie v účtovníctve nákupu a predaja tovaru, 
čím sa zatajili údaje pre kontrolu účtovníctva; nepredloženie účtovnej dokumentácie pre daňo-
vú kontrolu, čiže zatajenie účtovnej dokumentácie; nepredloženie účtovníctva pri daňovej kon-
trole a následné prevedenie obchodného podielu v dotknutej spoločnosti, pričom k odovzda-
niu účtovníctva novému spoločníkovi neprišlo; predloženie pri kontrole zo strany úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny neoprávnených dokladov a nesplnenie vlastného príspevku určeného 
na realizáciu projektu, pričom kontrola bola vykonávaná za účelom poskytnutia príspevku pre 
realizáciu projektu; evidovanie minimálnych tržieb cez elektronickú registračnú pokladnicu 
na prevádzke a zároveň neevidovanie prevažnej časti tržieb cez elektronickú registračnú pok-
ladnicu. Právna kvalifikácia trestných činov v skúmaných rozhodnutiach bola nasledujúca: v 5 
prípadoch naplnenie § 259 ods. 1 TZ; v 11 prípadoch naplnenie § 259 ods. 2 TZ; v 4 prípadoch 
naplnenie § 259 ods. 3 TZ. V rámci skúmaných rozhodnutí bolo v 2 prípadoch upustené od 
potrestania odsúdeného s ohľadom na udelený predchádzajúci trest. V rozhodnutiach bol v 6 
prípadoch uložený peňažný trest (z toho v 4 prípadoch ako samostatný druh trestu), pričom 
najnižšie bol uložený vo výške 400 eur a najvyššie vo výške 3 000 eur. Trest odňatia slobody 
s podmienečným odkladom výkonu trestu (vrátane skúšobného dohľadu s probačným dohľa-
dom) bol uložený v 14 prípadoch (z toho v 11 prípadoch ako samostatný druh trestu), pričom 
najmenej bol uložený v  rozsahu 6 mesiacov so skúšobnou dobou 12 mesiacov a najviac bol 
uložený v rozsahu 3 rokov so skúšobnou dobou 4 rokov. V jednom prípade bol súčasne s iným 
druhom trestu uložený aj trest prepadnutia veci a zároveň v jednom prípade bol s iným druhom 
trestu uložený aj trest zákazu uzatvárať zmluvy o prevode obchodného podielu na 36 mesiacov. 
V dvoch prípadoch bola odsúdenému uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu výcviku alebo 



 ANALÝZA TRESTNÉHO ČINU SKRESĽOVANIA ÚDAJOV HOSPODÁRSKEJ A OBCHODNEJ EVIDENCIE

119

inému výchovnému programu v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom. Najmenej 
v 7 prípadoch bol páchateľ trestného činu v pozícii konateľa obchodnej spoločnosti, najmenej 
v  troch prípadoch bol páchateľ trestného činu v pozícii osoby zodpovednej alebo konajúcej 
v mene obchodnej spoločnosti a najmenej v 5 prípadoch bol páchateľ trestného činu v pozícii 
fyzickej osoby – podnikateľa. V 18 prípadoch spáchal páchateľ trestný čin samostatne ako pá-
chateľ; v jednom prípade bolo zaevidované spolupáchateľstvo dvoch osôb pri páchaní trestného 
činu, pričom v  rámci dotknutej trestnej veci konali aj každý samostatne, a  v  1 prípade boli 
uvedení dvaja páchatelia trestného činu, ktorí ale v  rámci rozhodnutia neboli označení ako 
spolupáchatelia. Spáchanie trestného činu bolo evidované v súbehu s páchaním trestného činu 
prevádzačstva, trestného činu skrátenia dane a  poistného, trestného činu neodvedenia dane 
a poistného a trestného činu nezaplatenia dane a poistného.

Za rok 2016 bolo podrobené analýze jedno právoplatné rozhodnutie všeobecného súdu 
Slovenskej republiky vo vzťahu k trestnému činu v § 260 TZ zverejnené na webovej stránke Mi-
nisterstva spravodlivosti SR, pričom toto rozhodnutie bolo odsudzujúce. Predmetné rozhod-
nutie predstavovalo schválenie dohody o vine a treste súdom. Predmetom skutkových okolnos-
tí prípadu bolo priebežné nedbanlivostné nepredkladanie faktúr prevzatých starostom obce na 
zaevidovanie do účtovníctva obce, čím dochádzalo k skresľovaniu údajov hospodárskej eviden-
cie obce, pričom následne boli faktúry zaevidované, ale vznikla škoda v rozsahu 153 933,04 eur. 
Právna kvalifikácia trestného činu v skúmanom rozhodnutí bola naplnenie § 260 TZ. Páchate-
ľovi bol uložený súhrnný trest odňatia slobody v rozsahu 3 rokov s podmienečným odkladom 
a s probačným dohľadom so súčasným stanovením skúšobnej doby v rozsahu 5 rokov, pričom 
mu bola uložená aj povinnosť nahradiť obci škodu vo výške 153 933,04 eur počas skúšobnej 
doby. V tomto prípade bol páchateľ v pozícii starostu obce a konal samostatne ako páchateľ 
trestného činu. 

ROK 2017
Vychádzajúc zo Štatistiky kriminality v Slovenskej republike vedenej Ministerstvom vnútra 

SR za rok 2017 vyplýva, že trestný čin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie 
bol v § 259 TZ zistený v 73 prípadoch nediferencujúc bližšiu právnu kvalifikáciu jednotlivých 
prípadov, pričom bol objasnený v 26 prípadoch, čo predstavuje 36 % úspešnosť objasnenosti. 
Celková škoda spôsobená zistenými prípadmi bola vo výške 1 121 671 000 eur. V roku 2017 
bolo zároveň dodatočne objasnených 11 prípadov v súvislosti s trestným činom v § 259 TZ, 
pričom nie je na základe predmetnej štatistiky možné určiť, kedy boli trestné činy spáchané, 
a zároveň, kedy boli zistené. Predmetná štatistika obsahuje aj údaj týkajúci sa počtu stíhaných 
a vyšetrovaných osôb v súvislosti s predmetným trestným činom za rok 2017 v počte 37 osôb.

Pre trestný čin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie v zmysle § 260 TZ 
je z predmetnej štatistiky kriminality za rok 2017 zrejmé, že údaje o ňom v štatistike kriminality 
absentujú, teda bol zistený v 0 prípadoch (rovnakú hodnotu je možné pozorovať aj pre doda-
točne objasnené prípady).

S ohľadom na Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti vytvorený Generálnou pro-
kuratúrou SR za rok 2017 je možné pre predmetný výskum abstrahovať dve skupiny údajov – 
skupinu údajov z pohľadu osôb odsúdených pre trestné činy a na druhej strane skupinu údajov 
vo vzťahu k spôsobom ukončenia trestného stíhania vo vzťahu k osobám (nezahŕňajúc údaje 
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o  ukončených trestných stíhaniach vo veci). Vo vzťahu k § 259 TZ bolo v  roku 2017 súde-
ných 35 osôb, pričom 24 z nich bolo odsúdených (z odsúdených osôb bola zároveň 1 žena). 
Nepodmienečné tresty odňatia slobody boli v prípade odsúdených osôb uložené v 1 prípade 
a tresty odňatia slobody s podmienečným odkladom boli uložené v 12 prípadoch (zahrňujúc 
aj prípady, v ktorých bol uložený podmienečný odklad trestu odňatia slobody s probačným 
dohľadom). Trest povinnej práce bol odsúdenej osobe uložený v 1 prípade a rovnako aj trest 
prepadnutia veci bol odsúdenej osobe uložený v  1 prípade. Peňažné tresty boli odsúdeným 
osobám uložené v 2 prípadoch a trest zákazu činnosti bol uložený v 2 prípadoch. Iné tresty boli 
odsúdeným osobám uložené v 10 prípadoch, pričom nie je zrejmé, čo sa pod kategóriu iného 
trestu zahŕňalo. V roku 2017 boli súdmi schválené dohody o vine a treste vo vzťahu k 6 oso-
bám. V 3 prípadoch bolo trestné stíhanie voči osobe zastavené, v 4 prípadoch boli osoby spod 
obžaloby oslobodené a v 4 prípadoch sa trestné stíhanie voči osobe skončilo inak. Pre trestný 
čin v § 260 TZ nie sú v tomto smere evidované žiadne údaje. 

Sledujúc na druhej strane skupinu údajov vo vzťahu k spôsobom ukončenia trestných stí-
haní vo vzťahu k osobám je možné pri trestnom čine v § 259 TZ konštatovať, že v roku 2017 
bolo ukončené trestné stíhanie 45 známych osôb, pričom z nich bolo 6 žien. Počet útokov evi-
dovaných v roku 2017 pri tomto trestnom čine bol 57. Podmienečné zastavenie trestného stíha-
nia prokurátorom bolo evidované v 2 prípadoch a v 7 prípadoch bola uzavretá dohoda o vine 
a treste s prokurátorom. Na 27 osôb bola v roku 2017 podaná obžaloba, pričom spomedzi tých-
to osôb 4 boli ženy. Spomedzi obžalovaných osôb bola jedna osoba vo veku 19 až 21 rokov, 12 
osôb vo veku 22 až 30 rokov, 5 osôb vo veku 31 až 40 rokov, 7 osôb vo veku 41 až 50 rokov, jedna 
osoba vo veku 51 až 60 rokov a jedna osoba vo veku 61 a viac rokov, pričom v kategóriách 14 až 
15 rokov veku a 16 až 18 rokov veku nebola zaznamenaná žiadna obžalovaná osoba. S ohľadom 
na obžalované osoby boli v roku 2017 zaznamenaní 11 recidivisti. Pre trestný čin ustanovený 
v § 260 TZ nie sú v tomto smere evidované žiadne údaje.

Za rok 2017 bolo podrobených analýze 16 právoplatných rozhodnutí všeobecných súdov 
Slovenskej republiky vo vzťahu k trestnému činu ustanovenému v § 259 TZ zverejnených na 
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR, pričom všetky rozhodnutia boli odsudzujúce. 
Spomedzi týchto rozhodnutí boli 3 v podobe trestného rozkazu, 3 rozhodnutia predstavovalo 
schválenie dohody o vine a treste súdom, v prípade 5 rozhodnutí sa strany súdneho konania 
vzdali práva na podanie odvolania, čiže bolo vyhotovené so stručným odôvodnením, a 5 roz-
hodnutí boli rozsudky s bežným odôvodnením. V rámci skúmaných rozhodnutí boli predme-
tom rôzne skutkové okolnosti: zabezpečenie odvolania osoby z pozície konateľa spoločnosti 
a následná voľba nového konateľa, následné zabezpečenie prevodu obchodného podielu v ob-
chodnej spoločnosti a zabezpečenie podpisu protokolu preukazujúceho odovzdanie účtovníc-
tva, ktoré reálne odovzdané nebolo, čiže podklady na kontrolu účtovníctva sa urobili neupo-
trebiteľnými; strata účtovných podkladov a  faktúr (urobenie neupotrebiteľnými) a  následná 
nemožnosť určenia, či subjekt disponoval finančnými prostriedkami na zaplatenie sociálneho 
poistenia počas kontroly; sfalšovanie podkladov týkajúcich sa prevodu obchodnej spoločnosti 
a následné podanie týchto dokumentov prostredníctvom konateľa na obchodný register, ktorý 
túto skutočnosť zapísal; vykonanie zásahu do programového vybavenia počítača, ktorý spra-
voval fiškálnu pokladnicu, a ktorá tlačila nepravé doklady namiesto pravých, a tieto údaje po-
tom sama vymazávala; spálenie účtovných podkladov, čím sa znemožnil prístup k účtovníctvu; 
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nahlasovanie fiktívnych pracovných pomerov za účelom výplaty dávok sociálneho poistenia, 
deklarovanie fiktívnych zamestnaní a príjmov za účelom výplaty dávok v nezamestnanosti, na 
podklade fiktívnych podkladov nahlásenie fiktívnych pracovných úrazov a na podklade fiktív-
nych podkladov podanie žiadosti o vyplatenie svedočného; v 3 prípadoch nevedenie účtovníc-
tva ani inej účtovnej evidencie; nevedenie podkladov na kontrolu účtovníctva a nepodávanie 
daňových priznaní k  dani z  príjmu fyzických osôb, čím bola znemožnená daňová kontrola; 
uzatvorenie 7 pracovných pomerov, ktoré sa nenahlásili do Sociálnej poisťovne, ale mzda bola 
vyplácaná; nepredloženie účtovných dokladov pre potreby vykonania daňovej kontroly (ich 
nevedenie); na podklade falošných listín prevedenie obchodnej spoločnosti, ktoré bolo zapísa-
né do obchodného registra, na podklade falošných dokladov prevedenie nehnuteľností, ktoré 
nedospelo ani do štádia pokusu a na podklade falošných listín zmena konateľa v obchodnej 
spoločnosti, ktorá bola zapísaná do obchodného registra; podanie daňového priznania, ktorého 
predmetom bol nadmerný odpočet, a následná nespolupráca pri výkone daňovej kontroly – 
nevydanie účtovníctva; strata účtovných podkladov, na základe čoho sa nedalo zistiť, či subjekt 
disponoval finančnými prostriedkami na zaplatenie poistného na sociálne poistenie, čím sa 
správcovi dane znemožnilo vykonať kontrolu (účtovníctvo sa urobilo neupotrebiteľným); ne-
zabezpečenie vedenia účtovníctva a evidencie zamestnancov, nepodávanie daňových priznaní 
a nepredloženie dokladov za účelom kontroly verejného zdravotného poistenia a sociálneho 
poistenia. Právna kvalifikácia trestných činov v skúmaných rozhodnutiach bola nasledujúca: 
v  jednom prípade naplnenie § 259 ods. 1 TZ; v 7 prípadoch naplnenie § 259 ods. 2 TZ; v 7 
prípadoch naplnenie § 259 ods. 3 TZ a v jednom prípade naplnenie § 259 ods. 4 TZ. V rámci 
skúmaných rozhodnutí bolo v jednom prípade upustené od potrestania odsúdeného s ohľadom 
na udelený predchádzajúci trest. V rozhodnutiach bol v jednom prípade uložený peňažný trest 
(z toho v tomto jednom prípade ako samostatný druh trestu), pričom jeho výška bola 1 000 
eur. Trest odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu trestu (vrátane skúšobného do-
hľadu s probačným dohľadom) bol uložený v 13 prípadoch (z toho v 10 prípadoch ako samo-
statný druh trestu), pričom najmenej bol uložený v rozsahu 6 mesiacov so skúšobnou dobou 
12 mesiacov a najviac bol uložený v rozsahu 3 rokov so skúšobnou dobou 5 rokov. V jednom 
prípade bol uložený aj trest odňatia slobody nepodmienečne na 5 rokov, ale týkalo sa to prípa-
du napĺňajúcom skutkovú podstatu v § 259 ods. 4 TZ. V jednom prípade bol súčasne s iným 
druhom trestu uložený aj trest prepadnutia veci a zároveň v 3 prípadoch bol s iným druhom 
trestu uložený aj trest zákazu činnosti – zákaz vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu 3 
rokov; zákaz vykonávať živnostenské podnikanie v rozsahu 6 rokov a zákaz vykonávať funkciu 
v riadiacom, dozornom alebo kontrolnom orgáne obchodnej spoločnosti a činnosť spojenú so 
zamestnávaním osôb v rozsahu 5 rokov. V jednom prípade bol spolu s iným druhom trestu ulo-
žený trest povinnej práce v rozsahu 300 hodín. V jednom prípade bola odsúdenému uložená 
povinnosť podrobiť sa sociálnemu výcviku alebo inému výchovnému programu v súčinnosti 
s probačným a mediačným úradníkom a v 2 prípadoch bola odsúdenému uložená povinnosť 
zamestnať sa alebo sa preukázateľne uchádzať o zamestnanie. V jednom prípade bolo odsúde-
nému uložené ochranné psychiatrické liečenie ambulantnou formou spolu s trestom. Najmenej 
v 2 prípadoch bol páchateľ trestného činu v pozícii konateľa obchodnej spoločnosti a najmenej 
v 9 prípadoch bol páchateľ trestného činu v pozícii fyzickej osoby – podnikateľa. V 14 prípa-
doch spáchal páchateľ trestný čin samostatne ako páchateľ; v jednom prípade bolo zaevidované 
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spolupáchateľstvo dvoch osôb pri páchaní trestného činu a v jednom prípade boli uvedení dva-
ja páchatelia trestného činu, ktorí ale v rámci rozhodnutia neboli označení ako spolupáchatelia, 
pričom to z obsahu rozhodnutia vyplývalo. Spáchanie trestného činu bolo evidované v súbehu 
s páchaním trestného činu poškodzovania cudzích práv, trestného činu subvenčného podvodu, 
trestného činu skrátenia dane a poistného, trestného činu krádeže a trestného činu porušovania 
domovej slobody. Za rok 2017 nebolo podrobené analýze žiadne rozhodnutie súdu týkajúce 
sa § 260 TZ.

ROK 2018
Vychádzajúc zo Štatistiky kriminality v Slovenskej republike vedenej Ministerstvom vnútra 

SR za rok 2018 vyplýva, že trestný čin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej eviden-
cie § 259 TZ bol zistený v 55 prípadoch nediferencujúc bližšiu právnu kvalifikáciu jednotlivých 
prípadov, pričom bol objasnený v 16 prípadoch, čo predstavuje 29 % úspešnosť objasnenosti. 
Celková škoda spôsobená zistenými prípadmi bola vo výške 46 000 eur. V roku 2018 bolo záro-
veň dodatočne objasnených 8 prípadov v súvislosti s trestným činom v § 259 TZ, pričom nie je 
na základe predmetnej štatistiky možné určiť, kedy boli trestné činy spáchané, a zároveň, kedy 
boli zistené. Predmetná štatistika obsahuje aj údaj týkajúci sa počtu stíhaných a vyšetrovaných 
osôb v súvislosti s predmetným trestným činom za rok 2018 v počte 19 osôb.

Pre trestný čin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 260 TZ je 
z predmetnej štatistiky kriminality za rok 2018 zrejmé, že údaje o ňom v štatistike kriminality 
absentujú, teda bol zistený v 0 prípadoch (rovnakú hodnotu je možné pozorovať aj pre doda-
točne objasnené prípady).

S ohľadom na Štatistický prehľad trestnej a netrestnej činnosti vytvorený Generálnou pro-
kuratúrou SR za rok 2018 je možné pre predmetný výskum abstrahovať dve skupiny údajov – 
skupinu údajov z pohľadu osôb odsúdených pre trestné činy a na druhej strane skupinu údajov 
vo vzťahu k spôsobom ukončenia trestného stíhania vo vzťahu k osobám (nezahŕňajúc údaje 
o ukončených trestných stíhaniach vo veci). Vo vzťahu k § 259 TZ bolo v roku 2018 obžalo-
vaných 20 osôb, pričom 17 z nich bolo odsúdených (z odsúdených osôb boli zároveň 4 ženy). 
Tresty odňatia slobody s podmienečným odkladom boli uložené v 8 prípadoch (zahrňujúc aj 
prípady, v ktorých bol uložený podmienečný odklad trestu odňatia slobody s probačným do-
hľadom). Trest prepadnutia veci bol odsúdenej osobe uložený v jednom prípade. Peňažné tresty 
boli odsúdeným osobám uložené v 3 prípadoch a  trest zákazu činnosti bol tiež uložený v 3 
prípadoch. Iné tresty boli odsúdeným osobám uložené v 10 prípadoch, pričom nie je zrejmé, 
čo sa pod kategóriu iného trestu zahŕňalo. V  jednom prípade bolo upustené od potrestania 
páchateľa. V roku 2018 boli súdmi schválené dohody o vine a  treste vo vzťahu k 2 osobám. 
V 3 prípadoch boli osoby spod obžaloby oslobodené. Pre trestný čin v § 260 TZ nie sú v tomto 
smere evidované žiadne údaje. 

Sledujúc na druhej strane skupinu údajov vo vzťahu k  spôsobom ukončenia trestných 
stíhaní vo vzťahu k  osobám je možné pri trestnom čine v § 259 TZ konštatovať, že v  roku 
2018 bolo ukončené trestné stíhanie 33 známych osôb, pričom z nich boli 4 ženy. Počet útokov 
evidovaných v roku 2018 pri tomto trestnom čine bol 37. Podmienečné zastavenie trestného 
stíhania prokurátorom bolo evidované v jednom prípade a v jednom prípade bola uzavretá do-
hoda o vine a treste s prokurátorom. Celkovo bolo v roku 2018 obžalovaných 26 osôb, pričom 
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spomedzi týchto osôb 4 boli ženy. Spomedzi obžalovaných osôb bola jedna osoba vo veku 19 až 
21 rokov, 3 osoby vo veku 22 až 30 rokov, 7 osôb vo veku 31 až 40 rokov, 6 osôb vo veku 41 až 
50 rokov, 8 osôb vo veku 51 až 60 rokov a 1 osoba vo veku 61 a viac rokov, pričom v kategóri-
ách 14 až 15 rokov veku a 16 až 18 rokov veku nebola zaznamenaná žiadna obžalovaná osoba. 
S ohľadom na obžalované osoby boli v roku 2018 zaznamenaní 8 recidivisti. 

Sledujúc skupinu údajov vo vzťahu k  spôsobom ukončenia trestných stíhaní vo vzťahu 
k osobám je možné pri trestnom čine v § 260 TZ konštatovať, že v roku 2018 bolo ukončené 
trestné stíhanie 1 známej osoby, pričom z nich nebola žiadna žena. Počet útokov evidovaných 
v roku 2018 pri tomto trestnom čine bol jeden. Na jednu osobu bola v roku 2018 podaná obža-
loba, pričom táto osoba bola vo veku 51 až 60 rokov.

Za rok 2018 bolo podrobených analýze 11 právoplatných rozhodnutí všeobecných súdov 
Slovenskej republiky vo vzťahu k  trestnému činu podľa § 259 TZ zverejnených na webovej 
stránke Ministerstva spravodlivosti SR, pričom všetky rozhodnutia boli odsudzujúce. Spome-
dzi týchto rozhodnutí bolo šesť v podobe trestného rozkazu, jedno rozhodnutie predstavovalo 
schválenie dohody o vine a treste súdom, v prípade troch rozhodnutí sa strany súdneho ko-
nania vzdali práva na podanie odvolania, čiže bolo vyhotovené so stručným odôvodnením, 
a  jedno rozhodnutie bol rozsudok s bežným odôvodnením. V rámci skúmaných rozhodnutí 
boli predmetom rôzne skutkové okolnosti: nevedenie účtovníctva, a tým pádom nepreukáza-
nie výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane 
z príjmov; na podklade vykonštruovaných podkladov zabezpečenie odvolania druhej konateľ-
ky spoločnosti a jej súčasné vylúčenie ako spoločníčky z obchodnej spoločnosti, pričom táto 
skutočnosť bola na základe návrhu zapísaná do obchodného registra; v troch prípadoch neve-
denie účtovníctva a ostatnej predpísanej evidencie; vykonanie zásahu do programového vyba-
venia počítača, ktorý spravoval fiškálnu pokladnicu, a ktorá tlačila nepravé doklady namiesto 
pravých, a  tieto údaje potom sama vymazávala; nevedenie účtovníctva v postavení konateľa 
a neskôr likvidátora obchodnej spoločnosti; predloženie návrhu do obchodného registra pro-
stredníctvom advokáta na zápis obchodnej spoločnosti, pričom jeho súčasťou bol podvodný 
súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti v jeho nehnuteľnosti; nedanie 
pôžičiek poskytnutých neziskovej organizácii na zaúčtovanie, následné podpísanie 17 výdav-
kových pokladničných dokladov preukazujúcich vrátanie darov, ku ktorých vráteniu reálne 
nedošlo, a  ich následné zaúčtovanie do účtovníctva neziskovej organizácie sledujúc zníženie 
výnosov neziskovej organizácie, aby nedošlo k povinnosti vracať príspevky inštitúciám verej-
nej správy; nevedenie výkazov a podkladov na kontrolu účtovníctva, hoci na to správca dane 
vyzval; zničenie účtovnej dokumentácie a  jej podkladov, čím sa znemožnila kontrola účtov-
níctva. Právna kvalifikácia trestných činov v skúmaných rozhodnutiach bola nasledujúca: v 3 
prípadoch naplnenie § 259 ods. 1 TZ; v 4 prípadoch naplnenie § 259 ods. 2 TZ; v 4 prípadoch 
naplnenie § 259 ods. 3 TZ. V rozhodnutiach bol v 3 prípadoch uložený peňažný trest (z toho 
v  3 prípadoch ako samostatný druh trestu), pričom najnižšie bol uložený vo výške 200 eur 
a najvyššie vo výške 1 000 eur. Trest odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu trestu 
(vrátane skúšobného dohľadu s probačným dohľadom) bol uložený v 7 prípadoch (z toho v 4 
prípadoch ako samostatný druh trestu), pričom najmenej bol uložený v rozsahu 4 mesiacov 
so skúšobnou dobou 12 mesiacov a najviac bol uložený v rozsahu 3 rokov so skúšobnou do-
bou 40 mesiacov. V jednom1 prípade bol odsúdenému uložený nepodmienečný trest odňatia 
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slobody v rozsahu 3 rokov. V jednom prípade bol súčasne s  iným druhom trestu uložený aj 
trest prepadnutia veci a zároveň v dvoch prípadoch bol s iným druhom trestu uložený aj trest 
zákazu činnosti – trest zákazu vykonávať podnikateľskú činnosť na 1 rok a trest zákazu viesť 
motorové vozidlá na 24 mesiacov (tento trest mal podklad v zrušenom výroku o treste, ktorý 
bol zrušený skúmaným rozhodnutím). V jednom prípade bola odsúdenému uložená povinnosť 
podrobiť sa sociálnemu výcviku alebo inému výchovnému programu v súčinnosti s probačným 
a mediačným úradníkom. Najmenej v troch prípadoch bol páchateľ trestného činu v pozícii 
konateľa obchodnej spoločnosti, najmenej v jednom prípade bol páchateľ trestného činu v po-
zícii riaditeľa neziskovej organizácie a najmenej v dvoch prípadoch bol páchateľ trestného činu 
v pozícii fyzickej osoby – podnikateľa. Vo všetkých 11 prípadoch spáchal trestný čin páchateľ 
samostatne. Spáchanie trestného činu bolo evidované v  súbehu s páchaním trestného neza-
platenia dane a poistného. Za rok 2018 nebolo podrobené analýze žiadne rozhodnutie súdu 
týkajúce sa § 260 TZ.
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1 Zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu 
zneužívania informácií v obchodnom styku podľa 
§ 265 TZ

1.1 Úvod

Objektom trestného činu Zneužívania informácii v obchodnom styku podľa § 265 TZ je ochra-
na férových trhových podmienok s dôrazom na kapitálový trh ako trh s finančnými nástrojmi, 
a to napriek tomu, že popisované konanie (spolu s trhovou manipuláciou) sa na kapitálovom trhu 
niekedy označuje ako „victimless crime“. Ochrana podľa tohto ustanovenia sa poskytuje tzv. pri-
vilegovaným informáciám,2 ku ktorým má niekto prístup z titulu zamestnania, výkonu funkcie, 
povolania alebo iného postavenia u emitenta finančných nástrojov (napr. z titulu vlastníctva akcií), 
pričom ho nemajú ostatné subjekty, ktoré sa pohybujú na trhu cenných papierov alebo komodít 
a ktorých dôvernosť je emitent povinný zabezpečiť. Na účel transpozície smernice Európskeho par-
lamentu a Rady 2014/57/EÚ zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smerni-
ca o zneužívaní trhu)3 sa do právneho poriadku Slovenskej republiky doplnila novelou Trestného 
zákonom o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia v trestných veciach skutková podstata 
trestného činu zneužívania informácií v obchodnom styku podľa § 265 ods. 1 TZ a zároveň sa zvý-
šila horná hranica trestnej sadzby z 3 rokov až na 4 roky. Právnu normu odkazujúcu na skutkovú 
podstatu trestného činu zneužívania informácií v obchodnom styku podľa § 265 TZ a trestného 
činu manipulácie s trhom podľa § 265a TZ nachádzame aj v § 3 ZoTZPO, ktorý obsahuje taxatívny 
výpočet trestných činov, ktoré môžu byť spáchané právnickou osobou. Kým tzv. pravá trestná zod-
povednosť právnických osôb bola zavedená do právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnos-
ťou od 1. júla 2016, okruh trestných činov podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
sa rozšíril o skutkovú podstatu trestného činu podľa § 265 TZ až zákonom o uznávaní a výkone 
majetkového rozhodnutia v trestných veciach s účinnosťou od 1. júla 2017.

Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Trestný čin zneužívania in-
formácii v hospodárskom styku podľa § 265 je v odseku 1 aj v odseku 2 TZ prečinom – vzhľadom 
na formu zavinenia (úmyselný trestný čin) a výšku zákonom stanovenej hornej hranice trestnej 
sadzby trestu odňatia slobody (neprevyšuje päť rokov). Preto v prípade, že osobitný predpis ko-
nanie obsiahnuté v § 265 odsek 1 alebo odsek 2 TZ definuje ako priestupok alebo iný správny 
delikt, kritériom na určenie či ide o trestný čin, alebo o priestupok, resp. správny delikt4 je tzv. 

2 Tiež označovaným ako vnútorným, podnikovým, anglicky ako inside information. Pozri KOTÁSEK, J. Ochra-
na vnitřních informací. Brno : Tribun EU, 2008, 256 s. 

3 V anglickom jazyku Market Abuse Directive (skrátene MAD II). MAD II má trestnoprávny charakter na rozdiel 
od smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných 
informácií a o manipulácii s trhom (skrátene MAD I), ktorá mala administratívno (resp. finančno) právny cha-
rakter a ktorá bola nahradená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 
o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu), anglicky Market Abuse Regulation (skrátene MAR).

4 Máme na mysli predovšetkým zákon o cenných papieroch v spojení s nariadením MAR, ktoré s účinnosťou od 
3. júla 2016 nahradilo národnú reguláciu trhovej manipulácie v § 131a a insider dealingu v § 132 a nasl. zákona 
o cenných papieroch. 
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materiálny korektív obsiahnutý v § 10 odsek 2 TZ, podľa ktorého „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.“5 V prípade, že ide o mladistvého páchate-
ľa, rozhodujúcim je § 95 ods. 2, podľa ktorého ,,prečin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zá-
kone, nie je trestným činom, ak ho spáchal mladistvý a ak je jeho závažnosť malá“. Obdobným 
spôsobom je definovaný materiálny korektív i v prípade trestnej zodpovednosti právnickej 
osoby, kedy spáchanie trestného činu nemožno právnickej osobe pričítať, ak význam nespl-
nenia povinnosti zo strany povinných orgánov nie je vyšší ako nepatrný, a to podľa § 4 ods. 
3 ZoTZPO: „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.“

Vo vzťahu k posudzovaniu možného súbehu s inými trestnými činmi možno zhrnúť, že ide 
o špecifickú povinnosť nenakladať s určitou informáciou ako nehmotnou hodnotou, ktoré nie 
sú expressis verbis uvedené v § 265a TZ, ktorý predstavuje špeciálne ustanovenie. Jednočinný 
súbeh týchto dvoch trestných činov je vylúčený. Z uvedeného vyplýva, že toto ustanovenie je 
v pomere špeciality k § 237 TZ Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Tento 
trestný čin má dve základné skutkové podstaty, ktoré pokrývajú tak právne vzťahy a obchodo-
vanie na organizovanom trhu, tak ako je to uvedené v odseku 1 § 265 TZ (a ako to vyžaduje 
európske právo, recentne transpozícia smernice MAD II v spojení s nariadením MAR), ale 
taktiež sa vzťahuje na právne vzťahy, pri ktorých sa stretáva ponuka a dopyt v akejkoľvek inej 
sfére obchodného styku (mimo obchodovania s finančnými nástrojmi na kapitálovom trhu, 
resp. na jeho regulovaných a  iných organizovaných obchodných platformách) podľa § 265 
ods. 2 TZ. 

Ako bolo naznačené vyššie, je potrebné zdôrazniť, že tohto trestného činu sa môže dopustiť 
aj právnická osoba. Špecifiká pričítateľnosti tohto trestného činu právnickej osobe sú rozobraté 
v ďalšom texte.

Je potrebné zdôrazniť, že § 265 ods. 1 a 2 TZ upravuje výlučne vyzradenie alebo použi-
tie dôvernej, resp. chránenej informácie v  obchodnom styku na regulovanom trhu (odsek 
1), alebo v obchodnom styku všeobecne (odsek 2). Uvedené ustanovenie nerieši dispozície 
s chránenými informáciami. Zrkadlovým ustanovením k § 265 ods. 1 a 2 TZ je § 264 ods. 1 
TZ, ktorý upravuje trestnosť páchateľa, ktorý takúto chránenú a dôvernú informáciu, ktorá je 
súčasne aj obchodným, bankovým, telekomunikačným, alebo daňovým tajomstvom, vyzve-
dá. Podmienkou vyvodenia trestnej zodpovednosti podľa § 264 ods. 1 TZ je úmysel vyzradiť 
informáciu inému. 

5 Dôvodová správa k  návrhu zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom 
konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na : <https://www.epi.sk/dovo-
dova-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-316-2016-z-z.htm>. 
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1.2 Zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu zneužívania 
informácii v obchodnom styku podľa § 265 ods. 1 TZ – (insider 
dealing)6

V tomto ustanovení je upravený tzv. insider dealing, t. j. obchodovanie predovšetkým na re-
gulovanom trhu na základe znalosti dôverných informácií, ku ktorým ostatní účastníci (najmä 
investori na kapitálovom trhu) nemajú prístup. 

Objektívna stránka tohto trestného činu spočíva alternatívne v: 
a) Neoprávnenom použití takejto informácie, ktorá nie je dosiaľ verejne prístupná, a kto-

rú získala osoba vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo funkcii a ktorej zverejnenie 
podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku. 

Pre naplnenie objektívnej stránky sa kumulatívne vyžaduje, aby na základe takejto infor-
mácie uskutočnila osoba, ktorá informáciu získala, sama alebo dala podnet na uskutočnenie 
zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovarov. Ide o tzv. po-
skytovanie a obchodovanie s „inside“ informáciami. 

Obchodovanie na burze a burzové špekulácie sú založené na odhade vývoja cien, ponuky 
a dopytu po cenných papieroch alebo komoditách na určitom organizovanom trhu. Tento od-
had sa vytvára na základe dostupných informácii, ktoré majú zaistiť rovnosť obchodníkov a in-
vestorov z hľadiska ich podstupovaného rizika.

Pod pojmom „informácia, ktorá nie je dosiaľ verejne prístupná“ sa rozumie informácia, 
o ktorej sa jeden alebo viaceré subjekty dozvedeli skôr ako ostatné subjekty obchodovania na 
trhu s cennými papiermi alebo komoditami (informácia o vývoji úrokových sadzieb, zamest-
nanosti, deficite, emisii štátnych dlhopisov, poskytnutia úverov, resp. štátnych záruk, zlúčenie 
alebo rozdelenie spoločnosti, výsledky auditu a kontroly hospodárenia, záväzok ochrany infor-
mácií podľa § 271 OBZ; no ktorá z povahy veci bude neskôr zverejnená). O verejne neprístupnú 
informáciu nepôjde, ak ide napríklad o odbornú informáciu, ktorá síce všeobecnej verejnosti 
známa nie je, ale v určitej odbornej, resp. vedeckej komunite, resp. kruhoch o tejto informácii 
„odborná verejnosť“ vie napríklad formou publikácie, prednášky, výstupu z projektu, inves-
tičného odporúčania zverejneného pre zadávateľa ako napríklad portfóliový investor (napr. 
dôchodková správcovská spoločnosť) a pod. Súčasne je nutné zdôrazniť, že táto informácia 
nemusí mať charakter obchodného tajomstva, bankového tajomstva, poštového tajomstva, te-
lekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, keďže jej ochrana vyplýva z ochrany 
integrity a transparentnosti trhu, nie z ochrany obsahu informácie per se. 

V zmysle § 30 ods. 2 a 3 zákona o komoditnej burze sa za dôvernú informáciu považuje aká-
koľvek presná informácia, ktorá sa priamo alebo nepriamo týka komodity alebo komoditného 
derivátu obchodovaného na komoditnej burze, ak informácia nie je verejne známa a jej uve-
rejnenie by mohlo významne ovplyvniť kurz komodity, ktorej sa informácia týka. Za dôvernú 
informáciu sa považuje tiež informácia týkajúca sa osôb oprávnených zúčastniť sa na komodit-
ných obchodoch, ak táto informácia nie je verejne známa, súvisí s komoditným obchodom a jej 
uverejnenie by mohlo osobe, ktorej sa informácia týka, spôsobiť značnú ujmu.

6 V Európskej únii sa používa na označenie analyzovanej problematiky slovné označene „insider dealing“, v ter-
minológii USA sa používa zaužívanejšie a vžitejšie označenie „insider trading“.
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Doplnenie skutkovej podstaty v nadväznosti na zmienenú povinnosť transpozície práva Eu-
rópskej únie (t. j. smernica MAD II) spočívalo v zavedení trestnosti toho, kto neoprávnene pou-
žije dôvernú informáciu podľa osobitného predpisu alebo kto dôvernú informáciu podľa osobit-
ného predpisu nepovolanej osobe vyzradí. Osobitným predpisom sa tu má rozumieť nariadenie 
MAR, ktoré v celom rozsahu nahradilo predchádzajúci harmonizačný štandard vo forme smerni-
ce MAD I a navyše zaviedlo unifikáciu administratívnoprávneho postihu za obe formy zneužíva-
nia trhu. Dôvernou informáciou podľa čl. 7 ods. 1 až 4 MAR je informácia nasledujúceho typu:7

 – presné informácie8 priamo alebo nepriamo súvisiace s jedným alebo viacerými emitentmi 
alebo s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ktoré neboli sprístupnené verejnosti 
a ktoré by v prípade ich sprístupnenia verejnosti mali pravdepodobne významný vplyv na ceny 
týchto finančných nástrojov alebo na cenu súvisiacich derivátových finančných nástrojov;9

 – v súvislosti s komoditnými derivátmi presné informácie priamo alebo nepriamo súvisiace 
s jedným alebo viacerými takýmito derivátmi alebo priamo súvisiace s príslušnou spotovou 
zmluvou týkajúcou sa komodít, ktoré neboli sprístupnené verejnosti a ktoré by v prípade ich 
sprístupnenia verejnosti mali pravdepodobne významný vplyv na ceny takýchto derivátov ale-
bo súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít, pričom ide o informácie, pri ktorých sa 
oprávnene očakáva ich zverejnenie alebo ktoré sa musia zverejniť v súlade s právnymi alebo 
regulačnými predpismi na úrovni únie alebo na vnútroštátnej úrovni, trhovými pravidlami, 
zmluvou, postupom alebo zvyklosťou týkajúcimi sa príslušných trhov s komoditnými derivát-
mi alebo spotových trhov;

 – v súvislosti s emisnými kvótami alebo draženými produktmi, ktoré sú na nich založené, 
presné informácie priamo alebo nepriamo súvisiace s jedným alebo viacerými takýmito ná-
strojmi, ktoré neboli sprístupnené verejnosti a ktoré by v prípade ich sprístupnenia verejnosti 
mali pravdepodobne významný vplyv na ceny takýchto nástrojov alebo na ceny súvisiacich 
derivátových finančných nástrojov;

 – pre osoby poverené vykonaním pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov to znamená 
aj informácie dodané klientom a týkajúce sa ešte nevykonaných pokynov klienta10 týkajúcich 

7 Podľa čl. 7 ods. 5 nariadenia MAR: „Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydá usmernenia s cieľom 
zostaviť neúplný orientačný zoznam informácií, pri ktorých sa oprávnene očakáva ich zverejnenie alebo ktoré sa 
majú zverejniť v súlade s právnymi alebo regulačnými ustanoveniami v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve, 
trhovými pravidlami, zmluvou, postupom alebo zvyklosťou týkajúcimi sa príslušných trhov komoditných derivátov 
alebo spotových trhov uvedených v odseku 1 písm. b). Orgán ESMA náležite zohľadní osobitosti týchto trhov.“

8 Podľa čl. 7 ods. 2 nariadenia MAR: „informácia sa považuje za presnú, ak označuje súbor okolností, ktoré existujú 
alebo ktorých existenciu možno odôvodnene očakávať, alebo udalosť, ktorá nastala alebo ktorú možno odôvodnene 
očakávať, a ak je dostatočne konkrétna, aby umožnila vyvodiť záver týkajúci sa možného vplyvu tohto súboru 
okolností alebo udalosti na ceny finančných nástrojov alebo súvisiaceho derivátového finančného nástroja, súvisia-
cich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít alebo dražených produktov založených na emisných kvótach. V tejto 
súvislosti v prípade zdĺhavého procesu, ktorého zámerom je zapríčiniť osobitú okolnosť alebo osobitú udalosť, alebo 
ktorý povedie k osobitej okolnosti alebo osobitej udalosti, možno za presnú informáciu považovať takúto budúcu 
okolnosť alebo budúcu udalosť, a aj medzistupne tohto procesu súvisiace s dôvodmi zapríčinenia alebo vzniku tejto 
budúcej okolnosti alebo budúcej udalosti. Podľa čl. 7 ods. 3 nariadenia MAR medzistupeň v zdĺhavom procese sa 
považuje za dôvernú informáciu, ak sám osebe spĺňa kritériá dôvernej informácie uvedené v tomto článku.“

9 Podľa čl. 7 ods. 4 nariadenia MAR ide o: „informáciu ktorú by obozretný investor pravdepodobne použil ako 
súčasť základu pre svoje investičné rozhodnutia.“

10 Ide o zakázané konanie označované ako „front running“, ktoré sa týka najmä zamestnancov obchodníka s cen-
nými papiermi (makléri). 
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sa finančných nástrojov, ktoré sú presné a ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s jedným 
alebo viacerými emitentmi alebo jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi a ktoré by 
v prípade ich sprístupnenia verejnosti mali pravdepodobne významný vplyv na ceny týchto 
finančných nástrojov, cenu súvisiacich spotových zmlúv týkajúcich sa komodít alebo na 
cenu súvisiacich derivátových finančných nástrojov.

V širšom kontexte ochrany poskytovanej trestným právom v TZ musí súčasne informácia 
mať povahu, ktorá podstatne ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť rozhodovanie v obchodnom 
styku, teda nielen na kapitálovom trhu.11 Vzhľadom na absenciu rozsiahlejšej aplikačnej praxe 
trestného stíhania tohto trestného činu je potrebné poukázať aj na neurčitosť znenia skutko-
vej podstaty, ktorá viaže posúdenie trestnosti skutku na to, že použitá informácia musí mať 
charakter, ktorý podstatne ovplyvní rozhodovanie v obchodnom styku. Tento pojem nie je 
definovaný iba v MAR a pre potreby trestného práva javí sa ako značne neurčitý. Je preto na 
mieste teoretická diskusia o  tom, či znenie takto formulovanej skutkovej podstaty nenaráža 
na ústavnú bariéru princípu ,,nullum crimen sine lege“, keďže páchateľ nevie vopred určiť, či 
určitá informácia ovplyvní alebo môže ovplyvniť rozhodovanie v obchodnom styku podstat-
ným spôsobom. Túto myšlienku podporuje i otázka, či posúdenie charakteru informácie, ktorá 
podstatne ovplyvní alebo môže ovplyvniť rozhodovanie v obchodnom styku na určitom rele-
vantnom trhu, ako následku jej použitia je otázka právna a orgán činný v trestnom konaní si ju 
musí posúdiť samostatne alebo ide o otázku, ktorú musí zodpovedať znalec. V praxi orgánov 
dohľadu nad finančným trhom (t. j. na úseku administratívnoprávneho postihu) všeobecne 
platí v pochybnostiach prezumpcia existencie dôvernej informácie, a preto subjekt na kapitálo-
vom trhu (zväčša emitent finančného nástroja) je povinný pri posúdení ex ante s informáciou 
nakladať ako s dôvernou a v tejto súvislosti si plniť súvisiace zverejňovacie povinnosti (tzv. ad 
hoc publicita). 

Musí ísť teda o informáciu, ktorá má určitý ekonomický, resp. hospodársky potenciál12 a dá 
sa využiť na obohatenie či prospech alebo spôsobenie škody inému subjektu. I keď to z povahy 
tohto trestného činu nebude častým javom a bude to skôr hypotetické, skutková podstata tohto 
trestného činu nevylučuje ani spôsobenie škody, ktorá však bude veľmi ťažko kvantifikovateľná.

Použitím informácie sa má na mysli podnet alebo uskutočnenie zmluvy alebo operácie na 
organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru. Využitím takejto informácie získava pá-
chateľ neoprávnenú komparatívnu výhodu voči ostatným subjektom.

Pod pojmom „operácia“ sa má na mysli v zmysle § 3 ods. 4 zákona o burze cenných pa-
pierov najmä burzový obchod, ktorým je kúpa alebo predaj cenných papierov alebo iných fi-
nančných nástrojov na regulovanom trhu burzy alebo komoditný burzový obchod, ktorým je 
v zmysle § 2 ods. 3 písm. a) zákona o komoditnej burze kúpa a predaj komodít a komoditných 
derivátov na komoditnej burze na burzovom zhromaždení alebo mimo komoditnej burzy za 

11 S tým korešponduje aj obchodnoprávna úprava smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 
17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, ak ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov. 
Článok I  bod 4 tejto smernice totiž zavádza novým čl. 9c požiadavky na transparentnosť a  schvaľovanie 
transakcií so spriaznenými osobami pre všetky verejné akciové spoločnosti. V  novom čl. 9c ods. 9 sa 
ustanovuje, že jeho uplatnením nebudú dotknuté pravidlá týkajúce sa zverejňovania dôverných informácií 
vymedzené v MAR (najmä ad hoc publicita a dôvody jej odkladu). 

12 V praxi kapitálových trhov sa hovorí o tzv. signifikantnom kurzotvornom potenciále. 
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podmienok určených zákonom, stanovami komoditnej burzy, burzovými pravidlami, ak je 
cena z tohto obchodu zaznamenaná príslušným orgánom komoditnej burzy alebo pomocný 
obchod v zmysle § 2 ods. 3 písm. b) zákona o komoditnej burze uzavieraný na komoditnej bur-
ze, ktorý súvisí s komoditami, najmä poistná zmluva, zmluva o uskladnení, zmluva o preprave 
vecí a zasielateľská zmluva.

Pod pojmom „zmluva“ sa majú na mysli najmä jednotlivé zmluvy podľa zákona o cenných 
papieroch v zmysle § 30 a nasl., napríklad zmluva o kúpe cenných papierov, komisionárska 
zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera, mandátna zmluva o obstaraní kúpy 
alebo predaja cenného papiera, zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenného papiera 
a zmluva o pôžičke cenného papiera.

Podmienkou trestnosti skutku podľa § 265 ods. 1 TZ je skutočnosť, že k použitiu verejne neprí-
stupnej informácie dôjde výlučne na organizovanom trhu. Nemôže teda ísť o akékoľvek miesto, 
kde sa stretáva ponuka s dopytom, na ktorom dochádza k uzatvoreniu zmlúv. Pritom neverej-
nou informáciou nemusí byť dôverná informácia v zmysle nariadenia MAR. 

Pod pojmom „organizovaný trh“ sa má na mysli regulovaný trh v zmysle § 3 zákona o burze 
cenných papierov, ktorým je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného 
trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať 
finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého 
výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pra-
vidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s týmto zákonom. V podmienkach 
Slovenskej republiky je to trh kótovaných cenných papierov (kótovaný hlavný trh a kótovaný 
paralelný trh) a regulovaný voľný trh prevádzkované Burzou cenných papierov, v  Bratislave 
a hlavný trh a vedľajší trh prevádzkované Komoditnou burzou. 

Konanie pod písmenom a) bolo výlučným trestným konaním do transpozície smernice 
MAD II, v dôsledku čoho existoval nesúlad s širšie koncipovaným administratívnym postihom 
podľa zákona o cenných papieroch, resp. od 3. júla 2016 so znením nariadenia MAR. Prvé alter-
natívne konanie sa pritom vzťahuje na širšie pénzum informácií ako druhé a tretie alternatívne 
konanie, ktoré sa vzťahujú len na „inside“ informácie interpretované podľa nariadenia MAR. 

Uvedeného konania v zmysle § 265 ods. 1 sa možno dopustiť aj na regulovaných trhoch v Eu-
rópskej únii, pretože nie je rozhodujúce, kde dôjde k uvedenej operácii, resp., na ktorej burze sú 
finančné nástroje emitenta pripustené na obchodovanie (pritom postačuje iba podanie žiadosti 
o listing investičného titulu). 

b) Neoprávnené použitie dôvernej informácie podľa osobitného predpisu predstavuje druhú 
alternatívnu skutkovú podstatu a znamená akúkoľvek dispozíciu s  neverejnou informáciou 
podľa definície v nariadení MAR (t. j. terminologicky ide výlučne o dôvernú informáciu), kto-
rá je v rozpore so zákonom alebo vnútorným predpisom, upravujúcim nakladanie. Samotná 
skutočnosť, že subjekt uvedenú informáciu získa, hoc neoprávnene a ďalej ju nevyužíva, len 
ju uchová, samo osebe nezakladá trestnú (a ani administratívnu) zodpovednosť fyzickej alebo 
právnickej osoby. Trestné je až použitie uvedenej informácie, pričom je irelevantné, či ide o po-
užitie v podnikaní, hospodárskej sfére alebo súkromnom živote, ktorý nesúvisí s podnikaním 
(napr. využívanie chránenej a dôvernej receptúry, používanie neoprávnene získanej zákazníc-
kej databázy, použitie dôvernej informácie o akvizícii atď.). Pričom aj pre túto alternatívu platí, 
že informácia je spôsobilá významne ovplyvniť správanie v obchodnom styku.
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Vzhľadom na skutočnosť, že dôvernosť a oprávnenosť použitia musí upravovať v zmysle 
tohto ustanovenia všeobecne záväzný predpis, § 265 ods. 1 a 2 nie je chránené neoprávnené 
používanie alebo zverejňovanie informácii, ktoré sú za dôverné označené výlučne v Dohodách 
o nezverejňovaní a nesprístupnení informácií (NDA – Non disclosure agreements) alebo v Pra-
vidlách nakladania s informáciami v dátových úložiskách (tzv. Pravidlá dataroomu) a nemajú 
presah do zákonom chránených informácií. 

c) Vyzradenie dôvernej informácie nepovolanej osobe predstavuje tretiu alternatívnu skutko-
vú podstatu a môže spočívať tak v sprístupnení alebo zverejnení takej informácie osobe, ktorá 
nie je oprávnená, ale taktiež je potrebné sem zahrnúť i prípad, keď sa dôverná informácia sprí-
stupní síce oprávnenej osobe, no vo väčšom rozsahu, než osoba potrebuje na plnenie svojich 
úloh (napr. osoba vybaví požiadavku na sprístupnenie údajov o určitom zákazníkovi tak, že 
zašle dotyčnej osobe prístupové heslá k celej zákazníckej databáze alebo jej zašle celú zákaz-
nícku databázu) alebo na čas, ktorý nie je nevyhnutne potrebný na splnenie pracovnej alebo 
inej úlohy. Pričom aj pre túto alternatívu platí, že informácia je spôsobilá významne ovplyvniť 
správanie v obchodnom styku. 

1.3  Zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu zneužívania 
informácií v obchodnom styku podľa § 265 ods. 2 TZ – self-
dealing

V tomto ustanovení je upravená druhá základná skutková podstata v § 265 TZ, ktorým je 
tzv. self-dealing, resp. self-trading, t. j. obchodovanie vo svoj prospech v súvislosti so zneužitím 
postavenia v dvoch alebo viacerých ekonomických subjektoch na akomkoľvek trhu, kde sa stre-
táva ponuka a dopyt.

Objektom tohto trestného činu je ochrana ekonomických subjektov, hlavne v oblasti konku-
rencie v podnikateľskej činnosti a dôsledné dodržiavanie zákazu konkurencie.

Objektívna stránka spočíva kumulatívne v uskutočnení alebo v daní podnetu na uskutoč-
nenie zmluvy, ktorou sa jeden alebo viacerí podnikatelia znevýhodnia, resp. neoprávnene obo-
hatia.

Pod pojmom „zamestnanec“ sa rozumie najmä fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom 
vzťahu k chránenému subjektu, ktorým je jeho zamestnávateľ.

Pod pojmom „člen štatutárneho orgánu“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá je štatutárom 
chráneného subjektu (konateľ v spoločnosti s ručením obmedzeným v zmysle § 133 a nasl. 
OBZ, člen predstavenstva v akciovej spoločnosti v zmysle § 191 a nasl. OBZ, spoločník vo ve-
rejnej obchodnej spoločnosti v zmysle § 85 OBZ, komplementár v komanditnej spoločnosti 
v zmysle § 101 a nasl. OBZ, člen predstavenstva družstva v zmysle § 243 alebo § 245 OBZ). 

Pod pojmom „spoločník“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá so svojím vkladom má podiel na 
čistom imaní spoločnosti v zmysle § 61 OBZ alebo sa tým rozumie tichý spoločník v zmysle 

Pod pojmom „podnikateľ“ sa rozumie výlučne fyzická osoba v zmysle § 2 OBZ, ktorá je:
 – zapísaná v Obchodnom registri;
 – osobou, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia;
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 – osobou, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 
predpisov;

 – osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobit-
ného predpisu.

„Účastníkom na podnikaní“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá sa na základe určitej zmluvy 
alebo iného titulu zúčastňuje na podnikaní chráneného subjektu, akým je napríklad prokurista 
v zmysle § 14 OBZ, vedúci organizačnej zložky podniku alebo vedúci podniku zahraničnej oso-
by podľa § 13 ods. 5 OBZ, fyzická osoba, ktorá uzavrela zmluvu o tichom spoločenstve medzi 
ňou ako spoločníkom a podnikateľom v zmysle § 673 OBZ alebo iné fyzické osoby konajúce na 
základe mandátnej zmluvy, zmluvy o dielo, komisionárskej zmluvy alebo sprostredkovateľskej 
zmluvy atď.13

Pod pojmom „uzavretie zmluvy“ sa rozumie včasná akceptácia návrhu na uzavretie zmluvy, 
ktorým sa stretnú prejavy vôle zmluvných strán. Tento prejav vôle musí byť dostatočne určitý 
a musí byť urobený vo forme, ktorú predpisuje zákon. Ak má tento prejav vôle nedostatky a nie 
je spôsobilý vyvolať zamýšľané účinky, je nutné takýto prejav vôle vykladať len ako podnet na 
uzavretie zmluvy. Ustanovenie § 128 ods. 2 TZ (ekvivalent § 265 ods. 2 slovenského TZ – pozn. 
autora) chráni organizácie alebo podniky s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti, 
na ktorých podnikaní sa páchateľ zúčastňuje, pred akoukoľvek zmluvou, ktorá bola uzavretá 
tak, že by jednu alebo viac z nich znevýhodňovala.14 

Pod pojmom „podnet“ na uzavretie zmluvy sa rozumie tak príkaz, žiadosť, návrh, podnet 
alebo iný zrozumiteľný prejav vôle, ktorého výsledkom má byť uzavretie zmluvy.

1.4 Subjekty a špecifiká trestnej zodpovednosti právnických osôb 
vo vzťahu k zneužívaniu informácií v obchodnom styku

Z pohľadu trestnej zodpovednosti fyzických osôb, páchateľom môže byť každá trestne zod-
povedná fyzická osoba. Pre trestnú zodpovednosť páchateľa podľa § 265 ods. 1 TZ sa vyžaduje, 
aby osoba, ktorá sa dopustila trestného činu, bola výlučne fyzická osoba, ktorá získala infor-
máciu dosiaľ verejne neprístupnú z titulu svojej funkcie, povolania, postavenia, zamestnania 
a následne sama uzavrie/uskutoční alebo dala podnet na uzavretie/uskutočnenie zmluvy alebo 
operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo ako účastník na podnikaní dvoch 
alebo viacerých podnikov alebo právnických osôb s rovnakým alebo podobným predmetom 
činnosti uzavrie podľa § 265 ods. 2 TZ alebo dá podnet na uzavretie zmluvy na úkor jednej 
alebo viacerých z týchto právnických osôb. Do tejto kategórie spadajú i zákonní alebo zmluvní 
zástupcovia, akými sú prokuristi, právni, resp. daňoví zástupcovia atď.

Pre posúdenie pričítateľnosti trestného činu zneužívania informácií v obchodnom styku 
právnickej osobe je potrebné v rámci trestného stíhania preukázať, v mene koho konala, pro-
stredníctvom koho konala a v koho prospech konala osoba uvedená v § 4 ods. 1, ods. 2 Zo-
TZPO. Pričom nie je vylúčená situácia, že osoba bude konať v mene jednej právnickej osoby, 

13 K tomu pozri aj R NS ČR 31/2003.
14 R NS ČR 36/2000.
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v rámci jej činnosti, dokonca jej prostredníctvom, no v prospech inej právnickej osoby, ktorá 
bude „konkurenciou“. Toto rozlíšenie je potrebné pre správne určenie zodpovedného subjektu, 
ktorý „mal prospech, alebo výhodu“ zo spáchaného trestného činu. Pri nedostatočnom rozlišo-
vaní tohto zodpovednostného vzťahu by v praxi mohla nastať situácia, že by sa tento trestný čin 
pričítal právnickej osobe, ktorá je súčasne „vlastníkom“ dôvernej informácie (alebo jej oprávne-
ným disponentom), a teda má skôr postavenie poškodeného v trestnom konaní. 

Pre pričítateľnosť trestného činu zneužívania informácií v obchodnom styku podľa § 265 
ods. 1 alebo § 265 ods. 2 TZ právnickej osobe sa teda expressis verbis vyžaduje, 

 – aby právnická osoba prostredníctvom osôb v zmysle § 4 ods. 1 ZoTZPO vo svojom mene, 
vo svoj prospech alebo v rámci jej činností alebo jej prostredníctvom neoprávnene použila 
informáciu, ktorá nie je dosiaľ verejne prístupná a ktorú získala osoba v zmysle § 4 ods. 1 
a 2 ZoTZPO vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo funkcii a ktorej zverejnenie 
podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku a súčasne

 – aby na základe takejto informácie uskutočnila osoba, ktorá informáciu získala, sama ale-
bo dala podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných 
papierov alebo tovarov osobe podľa § 4 ods. 2 ZoTZPO, alebo - aby právnická osoba pro-
stredníctvom osôb v zmysle § 4 ods. 1 ZoTZPO vo svojom mene, vo svoj prospech alebo 
v rámci jej činností alebo jej prostredníctvom ako účastník na podnikaní dvoch alebo via-
cerých podnikov alebo právnických osôb s rovnakým alebo podobným predmetom čin-
nosti v úmysle uvedenom v odseku 1 uzavrie alebo dá podnet na uzavretie zmluvy na úkor 
jednej alebo viacerých z týchto právnických osôb.

Je pritom irelevantné, či fyzická osoba v zmysle § 4 ods. 1 ZoTZPO vedela, že uvedená 
informácia má neverejný („insiderský“) charakter alebo nie alebo či vedela, že používa infor-
máciu neoprávnene alebo ju sprístupňuje nepovolanej osobe. 

Toto je sčasti relevantné pre posúdenie pričítateľnosti trestného činu právnickej osobe či 
fyzickej osobe v zmysle § 4 ods. 2 ZoTZPO, či zo strany nadriadených osôb nebola zabezpečená 
kontrola, dohľad nad podriadenými osobami, pričom ak by bol zabezpečený náležitý dohľad 
alebo náležitá kontrola, podriadená osoba podľa § 4 ods. 2 TZPO by postupovala s primeranou 
opatrnosťou a starostlivosťou alebo by vedela, resp. mala vedieť, že koná protiprávne spôsobom 
uvedeným v § 265 ods. 1 a 2 TZ:

Pre posúdenie pričítateľnosti trestného činu zneužívania informácií v  obchodnom styku 
podľa § 265 ods. 2 TZ je taktiež irelevantné, či subjekt, ktorý sa podieľa na činnosti právnickej 
osoby podľa tohto odseku, je samotná právnická osoba, ktorej sa bude trestný čin pričítať alebo 
fyzická osoba podľa § 4 ods. 1 a 2 ZoTZPO. 

Ak páchateľ ako spoločník a konateľ stavebnej spoločnosti, ktorá bola vyhlásená za víťaza vý-
berového konania na dodávku stavebných prác, odstúpil s uvedením zámerne nepravdivých sku-
točností od realizácie tejto dodávky a uzavrel s podnikom, ktorý výberové konanie vyhlásil, zmluvu 
o dodávke týchto stavebných prác ako účastník združenia podnikateľov zaoberajúceho sa rovna-
kou stavebnou činnosťou, a to všetko preto, aby sa mohol vo väčšej miere podieľať na zisku z vy-
konaných prác, tak naplnil znaky skutkovej podstaty trestného činu zneužívania informácií v ob-
chodnom styku podľa § 128 ods. 2 TZ (ekvivalent § 265 ods. 2 slovenského TZ – pozn. autora).15

15 R NS ČR 41/1999.
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Podmienka spočívajúca v tom, že páchateľ trestného činu podľa § 128 ods. 2 TZ (ekviva-
lent § 265 ods. 2 slovenského TZ – pozn. autora) je pracovníkom, členom orgánu, spoločníkom, 
podnikateľom alebo účastníkom na podnikaní dvoch alebo viacerých podnikov, organizácií, 
nevyžaduje, aby mal v oboch subjektoch rovnaké postavenie. Taktiež nie je potrebné, aby mali 
podniky či organizácie rovnakú právnu formu, a preto jednou z nich môže byť štátny podnik 
a druhou obchodná spoločnosť. Vyžaduje sa, aby mali totožný alebo podobný predmet činnosti.16

Pre trestnú zodpovednosť právnickej osoby sa nevyžaduje, aby bola zmluva, ktorou sa zne-
výhodnil jeden zo subjektov, pre ktorý bol páchateľ činný, perfektná. Na trestnosti skutku nič 
nemení fakt, že zmluva bola dodatočne vyhlásená súdom za neplatnú. Taktiež nie je rozhodu-
júce, že sa samotná zmluva neuzavrela medzi subjektmi, pre ktoré je páchateľ činný, ale s treťou 
osobou. Taktiež je irelevantné, že obsah takejto zmluvy priamo nesúvisí s predmetom činnosti 
subjektov, pre ktoré je páchateľ činný, ale z hospodárskeho dopadu je zrejmé, že takáto zmluva 
znevýhodňuje alebo naopak zvýhodňuje subjekt, pre ktorý je páchateľ činný.

2 Zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu 
manipulácie s trhom podľa § 265a TZ

2.1 Úvod

Na účel transpozície smernice MAD II bol zákonom o uznávaní a výkone majetkového 
rozhodnutia v  trestných veciach do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený nový 
trestný čin – manipulácia s trhom podľa § 265a TZ (novelizačný čl. II bod 26). Do 30. júna 2017 
Slovenská republika v zmysle znenia § 265 TZ neumožňovala postihovať všetky formy zneužíva-
nia trhu aj vzhľadom na relevantný priestor obchodovania (finančný nástroj, obchodná platfor-
ma, iné právne relevantné prostredie – referenčné sadzby) – implicitný transpozičný deficit, resp. 
rozpor s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 596/2014 o zneužívaní trhu.17 

Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Trestný čin manipulácie 
s trhom podľa § 265a je v odseku 1 a 2 prečinom – vzhľadom na formu zavinenia (úmyselný 
trestný čin) a výšku zákonom ustanovenej hornej hranice trestnej sadzby trestu odňatia slo-
body (neprevyšuje päť rokov) platí § 10 ods. 2 TZ, resp. § 95 ods. 2 TZ a § 4 ods. 3 ZoTZPO 
o materiálnom korektíve.

2.2 Zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu manipulácie 
s trhom podľa § 265a TZ

Tak, ako uvádza Šamko je zrejmé, že úmyslom zákonodarcu pri koncipovaní tohto trest-
ného činu mal byť objekt spočívajúci v ochrane regulovaného trhu s  finančnými nástrojmi 

16 R NS ČR 41/1999.
17 Dôvodová správa k návrhu zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom ko-

naní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na: <https://www.epi.sk/dovodo-
va-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-316-2016-z-z.htm>.
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a medzibankový trh pri manipulovaní s výpočtom referenčnej hodnoty. Čiastočne s ním možno 
súhlasiť, že tento úmysel zákonodarcu sa nepodarilo úplne „vtesnať“ expressis verbis do znenia 
navrhovanej skutkovej podstaty trestného činu manipulovania s trhom, keďže v definícii tohto 
trestného činu sa žiadny trh (či už regulovaný, medzibankový, či akýkoľvek iný) nespomína.18 
To znamená, že skutková podstata postihuje širšiu skupinu obchodov s finančnými nástrojmi, 
t. j. nielen na regulovanom trhu a MTF (mnohostranný obchodný systém) a OTF (organizo-
vaný obchodný systém), ale aj obchodovanie na OTC trhoch (cez prepážku), resp. priamych 
obchodov. Z povahy konania (t. j. poškodzovania potenciálnych investorov zavádzaním) však 
implicitne vyplýva, že musí ísť o konanie vo vzťahu k verejnosti (teda zavádzajúce investorskú 
verejnosť); pri opačnom výklade by ustanovenie totiž strácalo zmysel. 

Podľa nášho názoru, objekt vyplýva implicitne z objektívnej stránky, ktorej sa možno do-
pustiť len činnosťou súvisiacou predovšetkým s organizovanými finančnými trhmi. Sme toho 
názoru, že nebolo úmyslom zákonodarcu viazať konanie páchateľa len na miesto, kde reálne 
dochádza k obchodovaniu, ale postihnúť také konanie páchateľa, ktoré môže umelo ovplyvniť 
a manipulovať trh, ktorého sa môže dopustiť kdekoľvek, t. j. aj mimo obchodného miesta (re-
gulovaného trhu, MTF, OTF), napríklad v štádiu mediálnej prezentácie.

Objektívnu stránku trestného činu manipulácie s trhom podľa § 265a ods. 1 TZ charakteri-
zuje konanie páchateľa, ktorý:

 – neoprávnene uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje o ponuke, dopyte alebo 
o cene finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít,

 – neoprávnene spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny finančného nástroja alebo súvisiacej 
spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni,

 – neoprávnene manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty na trhu.19

Ako už bolo naznačené vyššie, pri tomto trestnom čine možno mať určité pochybnosti 
o správnosti, či skôr úplnosti vymedzenia znakov základnej skutkovej podstaty. Z názvu tohto 
trestného činu vyplýva, že by sa mal týkať hlavne konania (obchodovania) na „trhu“, a  tým 
ochrany trhu, no v znakoch skutkovej podstaty v zmysle § 265a ods. 1 sa žiadny pojem „trh“ 
nespomína (neuvádza), pričom pojem trh ani nevymedzuje v iných ustanoveniach (napr. vo 
výkladových pojmoch).20 Pochybná je teda vecná pôsobnosť ustanovenia. Nariadenie MAR sa 

18 ŠAMKO, P. Poznámky k návrhu zákona, ktorým sa má meniť Trestný zákon a Trestný poriadok. Dostupné 
na: <http://www.pravnelisty.sk/zakony/a474-poznamky-k-navrhu-zakona-ktorym-sa-ma-menit-trestny-za-
kon-a-trestny-poriadok>.

19 Znenie trestného činu manipulácie s  trhom v  zmysle § 265a ods. 1 písm. c) (neoprávnené manipulovanie 
s výpočtom referenčnej hodnoty) súvisí s vyšetrovaním, ktoré v Európskej únii prebiehalo od roku 2011 v sú-
vislosti s možnou manipuláciou s referenčnými hodnotami EURIBOR a LIBOR pre medzibankové úverové 
sadzby zo strany niekoľkých bánk. Existovalo podozrenie, že banky poskytli odhady úrokovej sadzby, za ktorú 
mali prijať ponuky na financovanie, ktoré sa však odlišovali od sadzby, ktorú by prijali v praxi. V dôsledku 
toho mohla byť úroveň sadzieb EURIBOR a LIBOR, ktoré sa používajú ako referenčná hodnota na prijímanie 
úverov a ako referenčná hodnota na oceňovanie mnohých finančných nástrojov, ako napríklad úrokových 
swapov, pozmenená. Pozri recitál 7 MAD II alebo ŠAMKO, P. Poznámky k návrhu zákona, ktorým sa má meniť 
Trestný zákon a Trestný poriadok. Dostupné na: <http://www.pravnelisty.sk/zakony/a474-poznamky-k-navr-
hu-zakona-ktorym-sa-ma-menit-trestny-zakon-a-trestny-poriadok>. 

20 Tamže. 
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naproti tomu vzťahuje len na tie finančné nástroje, ktoré sú pripustené na obchodovanie na re-
gulovanom trhu, MTF alebo OTF alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o prijatie na regulovaný 
trh alebo MTF (pri OTF podanie žiadosti nestačí).21

Je možné súhlasiť so Šamkom, že uvedené znenie skutkovej podstaty podľa § 265a ods. 1 
TZ je problematické aj z pohľadu určenia druhu skutkovej podstaty, trestný čin manipulácie 
s trhom nie je konštruovaný ani ako blanketová skutková podstata, ktorá by vyslovene odkazo-
vala na jasne identifikovateľný predpis, napríklad na zákon o burze cenných papierov (a v ňom 
uvedenú definíciu regulovaného trhu) alebo zákon o cenných papieroch (ktorý definuje v § 5 
pojem „finančný nástroj“).22 

Referenčnou hodnotou je referenčná hodnota vymedzená v čl. 3 ods. 1 bode 29 naria-
denia o  zneužívaní trhu ako akýkoľvek kurz, index alebo číselný údaj, ktorý má verejnosť 
k dispozícií alebo je uverejnený, ktorý sa pravidelne určuje pomocou vzorca alebo na základe 
hodnoty jedného alebo viacerých podkladových aktív alebo cien vrátane odhadovaných cien, 
skutočných alebo odhadovaných úrokových mier alebo iných hodnôt alebo prehľadov, a odka-
zom, na ktorý sa určuje suma splatná v rámci finančného nástroja alebo hodnota finančného 
nástroja.

Obdobný trestný čin existuje aj v Českej republike, a to trestný čin manipulácie s kurzom 
investičných nástrojov podľa § 250 českého Trestného zákonníka, v  ktorej je úvodná veta 
predmetného trestného činu formulovaná tak, že páchateľ koná „v úmysle ovplyvniť cenu 
alebo kurz investičných nástrojov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 
alebo o ich prijatie k obchodovaniu na regulovanom trhu bolo požiadané“. Obdobná úvodná 
veta by mala byť súčasťou aj trestného činu manipulácie s trhom v zmysle § 265a ods. 1 TZ.23 
S týmto názorom sa stotožňujeme vzhľadom na už skôr zmienenú vecnú pôsobnosť naria-
denia MAR.

Objektívnu stránku trestného činu manipulácie s trhom podľa § 265a ods. 2 TZ charakteri-
zuje konanie páchateľa, ktorý

• použitím podvodného konania alebo machinácie uskutoční obchod, dá pokyn na usku-
točnenie obchodu alebo sa dopustí iného konania ovplyvňujúceho cenu finančného nástroja 
alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít.

Ide o druhú základnú skutkovú podstatu trestného činu manipulácie s trhom. Vo vzťahu 
k objektívnej stránke, ktorá predpokladá využitie omylu alebo zakázaných obchodných praktík 
je jednočinný súbeh s trestným činom podvodu vylúčený.

Z hľadiska subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Trestný čin manipulácie 
s trhom podľa § 265a je v odseku 1 a 2 prečinom – vzhľadom na formu zavinenia (úmysel-
ný trestný čin) a výšku zákonom stanovenej hornej hranice trestnej sadzby trestu odňatia 
slobody (neprevyšuje päť rokov). Preto v prípade, že osobitný predpis (nariadenie MAR) 
konanie obsiahnuté v § 265a odsek 1 alebo odsek 2 definuje ako priestupok alebo iný správny 
delikt, kritériom na určenie či ide o trestný čin, alebo o priestupok, resp. správny delikt je tzv. 

21 Pozri čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia MAR.
22 ŠAMKO, P. Poznámky k návrhu zákona, ktorým sa má meniť Trestný zákon a Trestný poriadok. Dostupné 

na: <http://www.pravnelisty.sk/zakony/a474-poznamky-k-navrhu-zakona-ktorym-sa-ma-menit-trestny-za-
kon-a-trestny-poriadok>.

23 Tamže.
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materiálny korektív obsiahnutý v § 10 odsek 2, podľa ktorého ,,nejde o prečin, ak vzhľadom na 
spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia 
a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.“ V prípade, že ide o mladistvého páchateľa, 
rozhodujúcim je § 95 ods. 2, podľa ktorého ,,prečin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, 
nie je trestným činom, ak ho spáchal mladistvý a ak je jeho závažnosť malá“. 24 Obdobným 
spôsobom je definovaný materiálny korektív i v prípade trestnej zodpovednosti právnickej 
osoby, kedy spáchanie trestného činu nemožno právnickej osobe pričítať, ak význam nespl-
nenia povinnosti zo strany povinných orgánov nie je vyšší ako nepatrný, a to podľa § 4 ods. 
3 ZoTZPO „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.“

2.3 Subjekty a špecifiká trestnej zodpovednosti právnických osôb 
vo vzťahu k trestnému činu manipulácie s trhom

Pre pričítateľnosť trestného činu zneužívania informácií v obchodnom styku podľa § 265a 
ods. 1, ods. 2 TZ právnickej osobe sa teda expressis verbis vyžaduje, aby právnická osoba pro-
stredníctvom osôb v zmysle § 4 ods. 1 ZoTZPO vo svojom mene, vo svoj prospech alebo v rám-
ci jej činností alebo jej prostredníctvom:

 – neoprávnene uviedla nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje o ponuke, dopyte alebo 
o cene finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít,

 – neoprávnene spôsobila dosiahnutie alebo udržanie ceny finančného nástroja alebo súvisia-
cej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni,

 – neoprávnene manipulovala s výpočtom referenčnej hodnoty na trhu.
 – použitím podvodného konania alebo machinácie uskutočnila obchod, dala pokyn na usku-

točnenie obchodu alebo sa dopustila iného konania ovplyvňujúceho cenu finančného ná-
stroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít.

Je pritom irelevantné, či fyzická osoba v zmysle § 4 ods. 1 ZoTZPO vedela, že uvedená in-
formácia má neverejný „insiderský“ charakter alebo nie alebo či vedela, že používa informáciu 
neoprávnene alebo ju sprístupňuje nepovolanej osobe. 

Toto je sčasti relevantné pre posúdenie pričítateľnosti trestného činu právnickej osobe či 
fyzickej osobe v zmysle § 4 ods. 2 ZoTZPO, či zo strany nadriadených osôb nebola zabezpečená 
kontrola, dohľad nad podriadenými osobami, pričom ak by bol zabezpečený náležitý dohľad 
alebo náležitá kontrola, podriadená osoba podľa § 4 ods. 2 ZoTZPO by postupovala s primera-
nou opatrnosťou a starostlivosťou alebo by vedela, resp. mala vedieť alebo že koná protiprávne 
spôsobom uvedeným v § 265a ods. 1, ods. 2 TZ:

24 Dôvodová správa k návrhu zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom ko-
naní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na: <https://www.epi.sk/dovodo-
va-sprava/dovodova-sprava-k-zakonu-c-316-2016-z-z.htm>. 
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3 Administratívnoprávne a finančnoprávne aspekty 
postihu foriem zneužívania trhu

Vývoj finančnoprávnej regulácie ochrany pred zneužívaním kapitálového trhu v  našich 
podmienkach predbehol o niekoľko desaťročí trestnoprávny vývoj v tejto oblasti. Pre úvahy de 
lege ferenda preto môžu byť inšpiratívne aktuálne konštrukcie verejnoprávnych deliktov zneuží-
vania dôverných informácií a trhovej manipulácie (v nariadení MAR), z ktorých prvé sa objavili 
v zákone č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch a následne v jeho nástupcovi - zákone o cenných 
papieroch, a to aj preto, že išlo o transpozíciu príslušných smerníc (najmä MAD I a jej vyko-
návacích smerníc).25 

V tejto súvislosti zastávame názor, že možno mať pochybnosti o vecnej správnosti trans-
pozície trestnoprávnej smernice MAD II do slovenského právneho poriadku, a to najmä vo 
vzťahu k exaktnému vymedzeniu jednotlivých skutkových podstát trestných činov (napr. vo 
vzťahu ku konkrétnym obchodným miestam) podľa § 265 a  § 265a TZ.26 Máme za to, že 
trestne postihnuteľné konania by mali v  zásade „kopírovať“ konania postihované v  rámci 
správneho trestania orgánom dohľadu nad finančným trhom, definované v  čl. 8, 10, 12 vo 
väzbe na zákazy ustanovené v  čl. 14 a 15, keďže aj trestnoprávna smernica MAD II odka-
zuje na toto nariadenie a principiálne preberá jeho ustanovenia.27 V ďalšom možno uviesť, 
že prvá alternatíva konania podľa § 265 ods. 1 je nad rámec tejto transpozície a predstavuje 
širší okruh postihovaných konaní, ako tých, u ktorých to anticipuje európska právna úprava. 
Pre diferenciáciu trestov by mohlo byť pritom determinujúce členenie páchateľov na primár-
nych a sekundárnych insiderov tak, ako to rozlišuje európska právna úprava už desiatky rokov. 
Toto členenie má význam aj z  hľadiska judikatúry Súdneho dvora EÚ,28 ktorá sa premietla 
do európskej právnej úpravy. V sankčnej praxi orgánov dohľadu to znamená, že preukázanie 
subjektívneho prvku (konanie so znalosťou dôvernej informácie) sa vyžaduje len u sekundár-
neho insidera,29 t. j. osoby, ktorá sa o dôvernej informácii dozvedela od primárneho insidera 
(osoba s prístupom k dôvernej informácii z  titulu jej postavenia, funkcie, povolania a pod. 
u emitenta). U primárneho insidera teda platí vyvrátiteľná právna domnienka (prezumpcia), 
že pri obchodovaní konal s vedomosťou dôvernej informácie. Takáto konštrukcia má na fi-
nančnom trhu uľahčiť stíhanie insider dealingu pri preukazovaní príčinnej súvislosti konania 
so znalosťou informácie. 

25 Bližšie k vývoju, konštrukcii a analýze týchto finančnoprávnych deliktov na kapitálovom trhu pozri ČUN-
DERLÍK, Ľ. Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných slu-
žieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, 254 s. 

26 K tomu ČUNDERLÍK, Ľ. Harmonizácia sankcií v oblasti zneužitia trhu. In Bratislavské právnické fórum 2016: 
Potenciál pre ďalšiu harmonizáciu vo finančnom práve v rámci Európskej únie. Zborník z medzinárodnej vedec-
kej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, s. 15 - 21.

27 Nariadenie má pritom širší záber, pretože jeho sankčné ustanovenia postihujú aj menej závažné konania, ako 
napríklad opomenutie preventívnych opatrení v boji proti insider dealingu, zanedbanie evidenčných a školia-
cich povinností atď. 

28 Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 23. decembra 2009 vo veci C-45/08, Spector Photo Group N.V. a Chris Van 
Raemdonck proti Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

29 S výnimkou insidera, ktorý získal dôvernú informáciu trestnou činnosťou, čo v tomto prípade logicky vylučuje 
„nemožnosť nevedomosti“ o dôvernej informácii, a kvalifikuje ho ako primárneho insidera.
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Insider dealing v regulácii kapitálového trhu spočíva v dvoch konaniach:
a) Trading (buying, selling, attempting to buy/sell) – obchodovanie (priamy alebo nepriamy 

nákup, predaj alebo iné nakladanie s finančným nástrojom) alebo pokus o takéto obcho-
dovanie s využitím dôvernej informácie na svoj účet alebo účet tretej osoby (ohrozovací 
aj porušovací delikt). Pod trading možno subsumovať aj špecifické konanie spočívajúce 
v porušení organizačných pravidiel „čínskych múrov“. Postihuje sa aj pokus o kúpu, predaj 
alebo iné nakladanie s finančným nástrojom. 

b) Tipping – akékoľvek zverejnenie dôvernej informácie v podobe poskytnutia tipu (subjek-
tívneho odporúčania, presviedčania) na základe jej znalosti tretej osobe (tippee) týkajúce 
sa kúpy, predaja alebo iného nakladania s finančným nástrojom (porušovací delikt). Dô-
verná informácia pritom nemusí byť vôbec vyzradená, nevyžaduje sa, aby bol jej obsah 
oznámený, a to ani pri tradingu na účet tretej osoby. Nie je ani dôležité, či ten, kto dôvernú 
informáciu oznamuje, z toho mal majetkový prospech. Do tejto kategórie možno zaradiť aj 
akékoľvek oznámenie alebo sprístupnenie dôvernej informácie inej osobe, ak sa nevykoná 
pri bežnom výkone zamestnania, povolania alebo funkcie. 
Manipulácia s trhom v regulácii kapitálového trhu spočíva v nasledujúcich konaniach, ktoré 

však vzhľadom na invenčnosť a dynamickosť vývoja možností na kapitálovom trhu nepredsta-
vujú numerus clausus, t. j. ide o demonštratívny výpočet:30

a) Transakcia/kombinácia transakcií s finančným nástrojom vydávajúce alebo spôsobilé vydať 
nepravdivé, poplašné alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte alebo cene finančného 
nástroja (falošné alebo zavádzajúce transakcie - „false or misleading transactions“).

b) Transakcia vykonávaná samostatne jednou osobou alebo v spolupráci s viacerými osobami 
spôsobujúca dosiahnutie alebo udržiavanie ceny finančného nástroja na neprirodzenej ale-
bo umelej úrovni (neprirodzená cenotvorba - „price positioning“).

c) Transakcia s použitím akéhokoľvek podvodného konania alebo machinácie (transakcie za-
hŕňajúce podvodné konanie - „transactions involving deception“).

d) Šírenie informácie vydávajúcej alebo spôsobilej vydať falošné alebo zavádzajúce signály 
o ponuke, dopyte alebo cene finančného nástroja vrátane šírenia nepravdivých, zavádza-
júcich alebo poplašných správ (falošné alebo zavádzajúce informácie - „false or misleading 
information“). 
Skutkové podstaty deliktu manipulácie s trhom pod písmenami a) a d) označiť za porušo-

vací aj ohrozovací delikt na rozdiel od skutkových podstát pod písmenami b) a c), ktoré pred-
stavujú výlučne porušovacie delikty.

Z hľadiska netvorenia zábran pre obvyklú trhovú prax a tok informácií na kapitálovom trhu 
je dôležité, že nariadenie MAR ustanovuje pre insider dealing aj trhovú manipuláciu viaceré 
objektívne výnimky (napr. aj vyzradenie informácie „whistleblowerom“ orgánu dohľadu).

Prepracovaný a potenciálne inšpiratívny pre trestné právo je aj systém administratívneho 
postihu za formy zneužitia trhu. Nariadenie MAR unifikuje minimálnu úroveň harmonizácie 
administratívnych sankčných mechanizmov stanovením minimálnych požiadaviek na výš-
ku sankcií. Účelom takejto harmonizácie je zjednotiť v rámci Európskej únie aspoň základný 

30 Pre posúdenie iného konania ako trhovo manipulatívneho používa nariadenie MAR indikátory v  prílohe 
č. I pod bodmi A. a B.
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právny rámec, z ktorého budú následne členské štáty vychádzať pri uplatňovaní administratív-
noprávnej zodpovednosti. Európska právna úprava má zásadne hmotnoprávnu povahu a na-
chádzame ju v 5. kapitole nariadenia MAR s označením „Správne opatrenia a sankcie“ (čl. 30 až 
34). Ustanovenia možno členiť podľa predmetu úpravy na: zoznam administratívnoprávnych 
sankcií a opatrení (čl. 30), diskrečné kritériá (čl. 31), požiadavky na nahlasovanie skutočných 
alebo možných porušení nariadenia - whistleblowing (čl. 32), pravidlá výmeny informácií s Eu-
rópskym orgánom pre cenné papiere a trhy/ESMA (čl. 33) a uverejňovanie sankčných rozhod-
nutí za porušenie ustanovení nariadenia (čl. 34). Administratívne sankcie a opatrenia možno 
uplatniť popri trestných sankciách, ak sa členské štáty nerozhodnú uplatňovať výlučne trestné 
sankcie za delikty, ktoré nariadenie vymenúva v  čl. 30 ods. 1.31 Ako vyplynulo z  textu tejto 
štúdie, slovenský zákonodarca išiel cestou harmonizácie na všetkých úrovniach verejnopráv-
nych deliktov (zákon o cenných papieroch vo väzbe na nariadenie MAR a Trestný zákon). Za 
pozitívum možno považovať unifikáciu v oblasti objektivizácie ukladania pokút právnickým 
osobám, u ktorých sa berie do úvahy alternatívne výška obratu. Naďalej však pretrváva absen-
cia spodnej hranice pokuty.

4 Sociologicko-právny a kriminologický výskum - 
„Zneužívanie informácií v obchodnom styku“ podľa 
§ 265 TZ

Vychádzajúc z  vedeckých cieľov projektu, problematika ochrany účastníkov ekonomic-
ko-právnych vzťahov je vymedzená aj prostredníctvom analýzy trestného činu Zneužívanie 
informácií v obchodnom styku podľa § 265 TZ. Predkladaný text je venovaný uvedenému trest-
ného činu z hľadiska sociologicko-právneho a kriminologického výskumu za obdobie rokov 
2016, 2017 a 2018 v zmysle stanovenej metodiky výskumu.

Predmetný trestný čin je z hľadiska systematiky Trestného zákona zaradený do piatej hlavy 
osobitnej časti Trestného zákona medzi trestné činy hospodárske a vzhľadom na jej vnútornú 
štruktúrovanosť je tento trestný čin zaradený do druhého dielu piatej hlavy s názvom Trestné 
činy proti hospodárskej disciplíne. 

Trestný čin Zneužívanie informácií v obchodnom styku podľa § 265 TZ má dve základné 
skutkové podstaty. Z hľadiska druhov trestného činu, ide v oboch prípadoch o prečin, teda do 
úvahy prichádza použitie materiálneho korektívu. V kvalifikovaných skutkových podstatách, 
ktoré sú uvedené v treťom a štvrtom odseku § 265 TZ je tento trestný čin zločinom. Okrem 
výšky trestnej sadzby sa navzájom odlišujú i subjektom, objektom, ako i objektívnou stránkou. 
Z hľadiska subjektívnej stránky sa v každom odseku vyžaduje úmyselné zavinenie. 

Za účelom spracovania výstupov pre predmetný sociologicko-právny a  kriminologický 
výskum, nám ako základné štatistické zdroje poslúžili údaje vedené Ministerstvom vnútra SR, 
ako aj údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR, ktoré boli zverejnené a sú dostupné na ofi-
ciálnych webových sídlach.

31 Pozri recitál 22 smernice MAD II a čl. 30 ods. 1 druhý pododsek nariadenia MAR.
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Podľa údajov z dokumentu zverejnenom na oficiálnej webovej stránke Ministerstva vnútra 
SR s názvom „Štatistika kriminality v  Slovenskej republike za rok 2016“32 možno uviesť, 
že v roku 2016 bol trestný čin Zneužívanie informácií v obchodnom styku podľa § 265 ods. 
1 TZ zistený celkovo v 4 prípadoch, objasnený v 0 prípadoch, čo predstavuje objasnenosť na 
úrovni 0 %. Zároveň platí, že počet dodatočne objasnených skutkov predstavuje v roku 2016 
počet 1. Štatisticky predstavovala škoda zistených skutkov sumu 5 000 EUR. Predmetný zdroj 
dát používa aj štatistický údaj „údaje o stíhaných a vyšetrovaných osobách“ pre daný rok, čo 
predstavuje celkovo 1 osobu. 

Štatistické údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR v  rámci Štatistického prehľadu 
trestnej a netrestnej činnosti pre jednotlivé roky ponúkajú dáta primárne v dvoch oblastiach, 
tak z hľadiska odsúdených osôb, ako aj z hľadiska prehľadu o spôsoboch ukončeniach trestných 
stíhaní osôb (teda nie vo vzťahu k všeobecným počtom spojeným s ukončením trestného stí-
hania vo veci a voči osobe). Pre rok 2016 vo vzťahu k § 265 TZ v zmysle spomenutých zdrojov 
dát platí, že celkový počet súdených osôb pre predmetný trestný čin (bez ohľadu na prípadný 
pomer súbehov trestnej činnosti) bol 1 osoba, pričom 1 osoba bola aj odsúdená. Z hľadiska uk-
ladania trestov, presnejšie druhov trestov, platí, že v 1 prípade bol osobe uložený peňažný trest. 
Ochranné opatrenie, bez bližšej konkretizácie druhu ochranného opatrenia, nebolo uložené 
v žiadnom prípade. Z hľadiska druhého štatistického ukazovateľa, teda z prehľadu o spôsoboch 
ukončenia trestného stíhania osôb, je zrejmé, že trestné stíhanie bolo voči obvineným osobám 
ukončené v 2 prípadoch, obžalovaná bola 1 osoba. Ďalej platí, že v roku 2016 bolo v 1 prípade 
podmienečne zastavené trestné stíhanie. V predmetnom roku nebola v spojitosti s § 265 TZ 
v žiadnom prípade uzavretá a schválená dohoda o vine a treste, rovnako tak v žiadnom prípade 
nebol schválený zmier a následne zastavené trestné stíhanie. Počet útokov v rámci predmetné-
ho trestného činu predstavoval hodnotu 3. Z hľadiska charakteristík obvinených osôb platí, že 
v 1 prípade išlo o osobu vo veku 51 až 60 rokov (pričom dané štatistické ukazovatele ponúkajú 
nasledujúce kategórie osôb, a to osoby vo veku 14 až15 rokov, 16 až 18 rokov a 19 až 21 rokov, 
22 až 30 rokov, 31 až 40 rokov, 41 až 50 rokov, 41 až 50 rokov, ako aj kategóriu osôb starších ako 
61 rokov, no táto skutočnosť je zrejme zapríčinená aj povahou predmetnej trestnej činnosti). 
V žiadnom prípade nešlo o kategóriu páchateľov - recidivistov (v  zmysle vnímania recidívy 
trestnoprávnou náukou). 

Napriek skutočnosti, že v roku 2016 bola na podklade štatistických údajov odsúdená pre 
trestný čin Zneužitie informácií v obchodnom styku podľa § 265 TZ celkovo 1 osoba, na por-
táli vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR toto rozhodnutie dosiaľ nie je verejne dostupné, 
a preto nie je možné predmetné rozhodnutie podrobiť ďalšej analýze.

Podľa údajov z dokumentu zverejnenom na oficiálnej webovej stránke Ministerstva vnútra 
SR s názvom „Štatistika kriminality v  Slovenskej republike za rok 2017“33 možno uviesť, 
že v roku 2017 bol trestný čin Zneužívanie informácií v obchodnom styku podľa § 265 ods. 
1 TZ zistený celkovo v 3 prípadoch, objasnený v 2 prípadoch, čo predstavuje objasnenosť na 
úrovni 67 %. Zároveň platí, že počet dodatočne objasnených skutkov predstavuje v roku 2017 

32 Štatistika kriminality v Slovenskej republike za rok 2016. Navštívené dňa 5. 10. 2019. Dostupné na: http://
www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016-1

33 Štatistika kriminality v Slovenskej republike za rok 2017. Dostupné na: <https://www.minv.sk/?Statistika_kri-
minality_za_rok_2017>.
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počet 0. Štatisticky predstavovala škoda zistených skutkov sumu 625 000 eur. Predmetný zdroj 
dát používa aj štatistický údaj „údaje o stíhaných a vyšetrovaných osobách“ pre daný rok, čo 
predstavuje celkovo 3 osoby.

Štatistické údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR v  rámci Štatistického prehľadu 
trestnej a netrestnej činnosti pre jednotlivé roky ponúkajú dáta primárne v dvoch oblastiach, 
tak z hľadiska odsúdených osôb, ako aj z hľadiska prehľadu o spôsoboch ukončeniach trest-
ných stíhaní osôb (teda nie vo vzťahu k všeobecným počtom spojeným s ukončením trestné-
ho stíhania vo veci a voči osobe). Pre rok 2017 vo vzťahu k § 265 TZ v zmysle spomenutých 
zdrojov dát platí, že celkový počet súdených osôb pre predmetný trestný čin (bez ohľadu na 
prípadný pomer súbehov trestnej činnosti) bol 1 osoba, pričom 1 osoba bola aj odsúdená. 
Z hľadiska ukladania trestov, presnejšie druhov trestov, platí, že v 1 prípade bol uložený pe-
ňažný trest, v 1 prípade bol uložený trest zákazu činnosti a v 1 prípade bol uložený tzv. iný 
trest (bez bližšieho špecifikovania toho, čo možno pod tento pojem subsumovať). Ochranné 
opatrenie, bez bližšej konkretizácie druhu ochranného opatrenia, nebolo uložené v žiadnom 
prípade. Z hľadiska druhého štatistického ukazovateľa, teda prehľadu o spôsoboch ukončenia 
trestného stíhania osôb, platí, že trestné stíhanie bolo voči obvineným osobám ukončené 
v 1 prípade, obžalovaná bola 1 osoba. Ďalej platí, že v roku 2017 nebolo v žiadnom prípade 
podmienečne zastavené trestné stíhanie. V predmetnom roku nebola v spojitosti s § 265 TZ 
v žiadnom prípade uzavretá a schválená dohoda o vine a treste, rovnako tak v žiadnom prípa-
de nebol schválený zmier a v dôsledku toho zastavené trestné stíhanie. Počet útokov v rámci 
predmetných trestných činov predstavoval hodnotu 1. Z hľadiska charakteristík obvinených 
osôb platí, že v 1 prípade išlo o osobu vo veku 51 až 60 rokov (pričom dané štatistické uka-
zovatele ponúkajú kategórie 14 až 15 rokov, 16 až 18 rokov a 19 až 21 rokov, 22 až 30 rokov, 
31 až 40 rokov, 41 až 50 rokov, 41 až 50 rokov, ako aj kategóriu osôb starších ako 61 rokov, no 
táto skutočnosť je zrejme zapríčinená aj povahou predmetnej trestnej činnosti). V žiadnom 
prípade nešlo o kategóriu páchateľov - recidivistov (v zmysle vnímania recidívy trestnopráv-
nou náukou). 

Napriek skutočnosti, že v roku 2017 bola na podklade štatistických údajov odsúdená pre 
trestný čin Zneužitie informácií v obchodnom styku podľa § 265 TZ celkovo 1 osoba, na por-
táli vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR toto rozhodnutie dosiaľ nie je verejne dostupné, 
a preto nie je možné predmetné rozhodnutie podrobiť ďalšej analýze.

Podľa údajov z dokumentu zverejnenom na oficiálnej webovej stránke Ministerstva vnútra 
SR s názvom „Štatistika kriminality v Slovenskej republike za rok 2018“34 možno uviesť, že 
v roku 2018 bol trestný čin Zneužívanie informácií v obchodnom styku podľa § 265 ods. 1 TZ 
zistený celkovo v 2 prípadoch, objasnený v 0 prípadoch, čo predstavuje objasnenosť na úrovni 
0 %. Zároveň platí, že počet dodatočne objasnených skutkov predstavuje v roku 2018 počet 0. 
Štatisticky predstavovala škoda zistených skutkov sumu 0 eur. Predmetný zdroj dát používa 
aj štatistický údaj „údaje o stíhaných a vyšetrovaných osobách“ pre daný rok, čo predstavuje 
celkovo 0 osôb.

34 Štatistika kriminality v Slovenskej republike za rok 2018. Dostupné na: <https://www.minv.sk/?statistika_kri-
minality_2018_csv>.
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Štatistické údaje vedené Generálnou prokuratúrou SR v  rámci Štatistického prehľadu 
trestnej a netrestnej činnosti pre jednotlivé roky ponúkajú dáta primárne v dvoch oblastiach, 
tak z hľadiska odsúdených osôb, ako aj z hľadiska prehľadu o spôsoboch ukončeniach trestných 
stíhaní osôb (teda nie vo vzťahu k všeobecným počtom spojeným s ukončením trestného stíha-
nia vo veci a voči osobe). V oboch štatistických ukazovateľoch však dáta za rok 2018 absentujú, 
a teda platí, že hodnoty pre trestný čin Zneužívanie informácií v obchodnom styku podľa § 265 
TZ sú nulové, resp. nie sú v štatistických údajoch obsiahnuté. Z uvedených dôvodov preto nie 
je v rámci portálu vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR dohľadateľné žiadne súdne roz-
hodnutie za rok 2018.

Nevyužívanie trestnoprávnej ochrany insider dealingu a self-tradingu je zrejme ovplyvnené 
viacerými faktormi. Prvým faktorom je skutočnosť, že na Slovensku riadne nefunguje kapitá-
lový trh. 

Slovenský kapitálový trh patrí v súčasnosti medzi najmenšie trhy v Európe. Kapitálový trh 
na Slovensku vznikol ako vedľajší produkt kupónovej privatizácie, a nie z potreby investorov 
a emitentov, ako je bežné v iných trhových ekonomikách. To do istej miery predznamenáva 
aj charakter jeho fungovania. Objem obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave bol 
v porovnaní s inými krajinami veľmi nízky. V roku 2014 (ako aj neskôr - pozn. autorov) viac 
ako 99 % obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave tvorilo obchodovanie prevažne 
so štátnymi dlhopismi. Obchody s akciami dosiahli v roku 2014 sumu cca 56 miliónov eur.35 

Druhým problémom, je povaha skutkových podstát § 265 TZ a § 265a TZ. Podľa Záhoru 
ide o blanketové normy. Podľa nášho názoru, toto je sporné, keďže znenie skutkových podstát 
priamo na určitý všeobecne záväzný predpis neodkazuje. Uvedená problematika je o to kompli-
kovanejšia, že normy, ktoré je potrebné aplikovať je niekoľko. Právna úprava proti zneužívaniu 
trhu je upravená tak v práve EÚ, ale taktiež v rôznych zákonoch regulujúcich finančný trh. To 
by síce malo zabezpečiť jednotné podmienky aplikácie v členských štátoch tým, že sa zabráni 
rozdielnosti vnútroštátnych požiadaviek v dôsledku transpozície smernice, no pre vnútroštát-
ny postup orgánov činných v trestnom konaní to znamená zodpovedanie predbežných otázok 
o aplikovateľnosti týchto prameňov a ich vzájomného pomeru z oblasti, ktorá si vyžaduje veľmi 
špecifické a hlboké znalosti, ktoré prokurátor a ani policajt, ako orgán činný v trestnom konaní 
nemá.

5 Záver
Trestné činy súvisiace so zneužívaním dôverných informácií a manipuláciou trhu nepat-

ria v podmienkach Slovenskej republiky medzi často sa vyskytujúce. Za sledované obdobie 10 
rokov bola konkrétna fyzická osoba36 obvinená iba v jedenástich prípadoch z trestného činu 
Zneužívania informácii v obchodnom styku podľa § 265 nasledujúco:

35 LOJSCHOVÁ, A. Kapitálový trh na Slovensku. In Biatec – odborný bankový časopis. roč. 24, 2/2016, s. 14 - 15, 
dostupné na: 
<https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2016/02-2016/biatec_02_2016_web.
pdf>.

36 V  sledovanom období nie je evidované vznesenie obvinenia pre trestný čin Zneužívania informácii 
v obchodnom styku právnickej osobe.
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Kvalifikácia 
v zákl. skutkovej 
podstate37

Škoda21

(v tisíc. eur)
Nápad 
(zistené)21

Vznesené 
obvinenie 
38

Obžaloba22 Odsúdenie22

2009 § 265 ods. 1 neevidované 12 4 4 0

2010 § 265 ods. 1 2 043 4 1 1 0

2011 § 265 ods. 1 132 3 1 1 0

2012 § 265 ods. 1 590 6 0 0 0

2013 § 265 ods. 1 62 2 0 0 0

2014 neevidované 0 0 1 1 1

2015 § 265 ods. 1 4 333 6 1 1 0

2016 § 265 ods. 1 5 4 2 1 1

2017 § 265 ods. 1 625 3 1 1 1 

2018 § 265 ods. 1 0 2 0 0 0

37 Štatistika kriminality v Slovenskej republike za rok 2009-2018, dostupné na: 
<https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2009>, 
<https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2010>,
<https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2011>, 
<https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2012>,
<https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2013>, 
<https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2014>,
<https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2015>,
<https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2016>,
<https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2017>,
<https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-za-rok-2018>; k  tomu porovnaj aj ZÁ-
HORA, J. Zavádzanie trestnej zodpovednosti za zneužívanie finančného trhu. In Časopis pro právní vědu a 
praxi. 2017,  XXV, 2/2017, s. 218. Dostupné na: <https://doi.org/10.5817/CPVP2017-2-2>.

38 Ročenka Generálnej prokuratúry SR za rok 2009-2018, s. 41, dostupné na:
<https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-2009-39b3.
html>, 
<https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-2010-39b3.
html>, 
<https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-2011-39b3.
html>, 
<https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-2012-39b3.
html>, 
<https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-2013-39b3.
html>, 
<https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-2014-39b3.
html>, 
<https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-2015-39b3.
html>, 
<https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-2016-39b3.
html>, 
<https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnosti-za-rok-2017-39b3.
html>, <https://www.genpro.gov.sk/statistiky/statisticky-prehlad-trestnej-a-netrestnej-cinnos-
ti-za-rok-2018-39b3.html>. 
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Škoda sa pohybuje v rozmedzí od 5 000 eur v roku 2016 až po 4 333 000 eur v roku 2015.
Zo štatistík vyplýva, že všetky prípady sa týkali iba § 265 ods. 1 TZ, tzv. „insider dealing“, 

prípad tzv. „self-trading“ (§ 265 ods. 2 TZ) nebol v sledovanom období zistený. V sledovanom 
období taktiež nebolo začaté ani jedno trestné stíhanie pre trestný čin Manipulácie s  trhom 
podľa § 265a TZ.
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OCHRANA MAJETKOVÝCH NÁROKOV ŠTÁTU , AKO 
POŠKODENÉHO V TRESTNOM KONANÍ, PRI TRESTNOM 
ČINE POŠKODZOVANIA FINANČNÝCH ZÁUJMOV 
EURÓPSKEJ ÚNIE, PODĽA § 261 TZ1.

PROTECTION OF PROPERTY CLAIMS OF THE STATE AS 
A INJURED PARTY IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE 
CASE OF AN OFFENSE AFFECTING THE FINANCIAL 
INTERESTS OF THE EUROPEAN UNION, PURSUANT TO 
SECTION 261 OF THE CRIMINAL CODE
doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. mim. prof.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta, Katedra trestného práva
email: sergej.romza@upjs.sk

Abstrakt: Ochrana štátu, ako veriteľa, v súvislosti s jeho majetkovými nárokmi, ktoré vzni-
kajú pri poskytovaní nenávratných finančných príspevkov, pochádzajúcich zo štrukturálnych 
a investičných fondov Európskej únie, na národnej úrovni, musí byť garantovaná spôsobom, 
ktorý by zabezpečil ich reálne uplatnenie. Uplatnenie týchto nárokov štátom, ako poškodeným, 
v trestnom konaní, je jedným z týchto spôsobov. Súčasná judikovaná prax všeobecných súdov, 
keď tieto nepriznávajú štátu, v súvislosti s uplatňovanými nárokmi na náhradu škody spôsobe-
nej protiprávnym vylákaním nenávratného finančného príspevku páchateľmi, právo uplatňovať 
tento nárok v rámci tzv. adhézneho konania, podľa § 46 ods. 3 TP, sťažuje, či dokonca znemož-
ňuje reálnu materiálnu satisfakciu týchto nárokov v trestnom konaní.

Kľúčové slová: štát; veriteľ; finančné záujmy; Európska únia; nenávratný finančný príspevok; ško-
da; adhézne konanie; procesný poškodený; obeť; poškodený; štrukturálne fondy; právnická osoba

Abstract: The protection of the State as a creditor in respect of its property claims arising from 
the granting of independent financial contributions, originating financial contributions origi-
nating from the European Union Structural and Investment Funds, at national level must be 
guaranteed in a manner that would ensure their real application. The assertion of these claims 
by the State as a injured party in criminal proceedings is one of these ways. The current case-law 
of the general courts, when they do not grant the State the right to assert this claim under 
the so-called „unlawful leverage“ by the perpetrators, adhesion proceedings, according to § 46 
par. 3 TP, complains whether it even makes it impossible for real material satisfaction of these 
claims in criminal proceedings.

1 Táto práca bola podporovaná agentúrou na podporu výskumu a vývoja, na základe Zmluvy č. APVV-16-0362.
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1 Úvod
Zákonodarca trestnoprávnej ochrane veriteľov venuje adekvátnu pozornosť a prisudzuje jej 

aj osobitný význam, čo možno dedukovať aj zo systémového členenia osobitnej časti Trestného 
zákona, keď spoločenský záujem na ochrane veriteľov, radí hneď za spoločenským záujmom na 
ochrane života, zdravia, slobody a ľudskej dôstojnosti, a to do štruktúry štvrtej a piatej hlavy 
osobitne časti Trestného zákona.

Jedným z trestnoprávnych prostriedkov ochrany veriteľa, je aj skutková podstata, trestného 
činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, podľa § 261 až 263 TZ.

V prípade trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, podľa § 261 
až 263 TZ, ide o špecifického veriteľa (poškodeného), ktorým je Európska únia, ktorá si svoje 
nároky súvisiace s poskytnutými finančnými prostriedkami, uplatňuje prostredníctvom jed-
notlivých národných členských štátov, a teda v hmotnoprávnej pozícii veriteľa, voči páchateľovi 
trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, podľa § 261 TZ, v konkrét-
nej trestnej veci, vystupuje štát, ktorému zároveň svedčí aj status poškodeného.

Povinnosť štátu – Slovenskej republiky, chrániť finančné záujmy Európskej únie,2 na ná-
rodnej úrovni vyplýva z obsahu „Partnerskej dohody o využívaní európskych štrukturálnych 
a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020“, ktorú uzatvorila Slovenská republika s Európskou 
komisiou, 20. júna 2014. 

Na obsah (záväzky z nej vyplývajúce) reflektuje „Národná stratégia ochrany finančných 
záujmov Európskej únie v Slovenskej republike“, ktorá bola prijatá ako uznesenie vlády Slo-
venskej republiky č. 519 z 15. októbra 2014 k Štruktúre subjektov implementácie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, na programové obdobie 2014 – 2020.

Viac ako 76 % rozpočtu Európskej únie, sa spravuje formou partnerstva s národnými a re-
gionálnymi orgánmi, v rámci tzv. zdieľaného hospodárenia, a to prostredníctvom piatich veľ-
kých štrukturálnych a investičných fondov. Práve u týchto fondov sa kumuluje značná časť 
finančných prostriedkov z rozpočtov Európskej únie, ktorým je, na jednej strane, nevyhnutné 
zabezpečiť ochranu, na druhej strane, práve finančné prostriedky z týchto fondov sú defraudo-
vané a zahrnuté pod pojem poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.3

2 Legálna definícia pojmu „finančné záujmy Európskej únie“, je normatívne ukotvená v čl. 2 ods. 1 písm. a) 
Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poško-
dzujú finančné záujmy únie, prostredníctvom trestného práva, podľa ktorej „finančné záujmy Únie znamenajú 
všetky príjmy, výdavky a aktíva, ktoré sú pokryté nasledujúcimi rozpočtami, ktoré sú nadobudnuté prostredníc-
tvom týchto rozpočtov alebo ktoré majú byť do týchto rozpočtov uhradené, t. j. rozpočet únie a rozpočty inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr. Únie zriadených v súlade so zmluvami alebo rozpočty „nimi priamo alebo nepriamo 
spravované a kontrolované“.
Pod pojmom „ochrana finančných záujmov EÚ“ možno rozumieť zabezpečenie správnosti, efektívnosti a 
transparentnosti tvorby zdrojov všeobecného rozpočtu EÚ, efektívnosti, účelnosti, hospodárnosti a transpa-
rentnosti nakladania s prostriedkami tohto rozpočtu, rozpočtov ním spravovaných, ako aj nakladania s aktí-
vami, resp. majetkom EÚ, jej inštitúcií a orgánov.

3 ŠANTA, J. Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Bratislava : Akadémia Policajného 
zboru SR, 2018, s. 71.
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2 Doktrína posilňovania ochrany obete a poškodeného 
v trestnom konaní

V poslednom období sme svedkami intenzívnej a širokospektrálnej diskusie, tak trestno-
právnej, ako aj netrestnej jurisprudencie a celého radu medzinárodných inštitúcii, predmetom 
ktorej je posilňovanie statusu poškodeného (obete) v trestnom konaní. Predmetná diskusia vy-
ústila do prijatia Charty základných práv Európskej únie, prostredníctvom ktorej sú jednotliví 
členské štáty interpelované, aby aktívne pristupovali k ochrane obetí trestných činov a aby vo 
svojich vnútroštátnych právnych poriadkoch prijali účinné opatrenia hmotnoprávnej, proces-
nej, ale rovnako tak organizačno-technickej povahy.

Na základe záverov Rady v Tampere bol v roku 2000 predložený návrh Rámcového roz-
hodnutia o postavení obetí v trestnom konaní. Na základe tohto návrhu bolo v roku 2001 pri-
jaté Rámcové rozhodnutie 2001/220/SVV o postavení obetí v trestnom konaní.4 Predmetné 
Rámcové rozhodnutie, v čl. I definovalo obeť ako fyzickú osobu, ktorá utrpela ujmu, vrátane 
fyzického a psychického poškodenia, emocionálneho utrpenia, ekonomickej straty, a to priamo 
spôsobenú konaním alebo nekonaním, ktoré je porušením trestného práva členských štátov. 
Vzhľadom na to, že sa vyskytli problémy s definíciou obete, v zmysle predmetného Rámcového 
rozhodnutia, Súdny dvor na prejudiciálnu otázku, či sa má vzťahovať v trestnom konaní vo 
všeobecnosti na akúkoľvek osobu postihnutú trestným činom, dal odpoveď, že pojem „obeť“ 
nezahŕňa právnické osoby.5

Predmetné Rámcové rozhodnutie zároveň v článku 2, stanovilo pre jednotlivé členské štáty 
povinnosť zabezpečiť, aby obete mali reálne a primerané postavenie v ich trestnoprávnom sys-
téme. Z obsahu predmetného Rámcového rozhodnutia zároveň vyplýva pre jednotlivé členské 
štáty, zabezpečiť ich ochranu pred sekundárnou viktimizácou.6 

Najzásadnejším právnym predpisom, ktorý upravuje záruky Európskej únie v oblasti ochra-
ny obetí trestných činov, je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2012/29/EÚ o obe-
tiach trestných činov. Účelom tejto smernice je zaistiť, aby obetiam trestných činov boli poskyt-
nuté informácie, podpora a ochrana a im bolo umožnené zúčastniť sa na trestnom konaní.

Smernica vyžaduje, aby s obeťami trestných činov bolo zaobchádzané s rešpektom, citlivo 
individuálne, profesionálne a bez diskriminácie. V prípade, ak je obeťou trestného činu dieťa, 
hlavný ohľad má byť braný na najlepší záujem dieťaťa. 7

Predmetná smernica v porovnaní s rozhodnutím Rady 2001/220/SVV precizuje pojem 
„obete trestného činu“.

Podľa predmetnej smernice, osoba je považovaná za obeť bez ohľadu na skutočnosť, či 
bol páchateľ – zistený, zaistený, stíhaný alebo odsúdený, ako aj bez ohľadu na rodinný vzťah 
medzi nimi.

4 Rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní. Ú. v., L. 
82/1, 22. 3. 2001.

5 IVOR, J., KLIMEK, L., ZÁHORA, J. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej 
republiky. Žilina : EUROKÓDEX, 2013, s. 475.

6 TOMÁŠEK, M. Europeizace trestního práva. Praha : LINDE, 2008, s. 359.
7 KLIMEK, L. Základy trestného práva Európskej únie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 150.
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Predmetná Smernica, zároveň obsahuje v čl. 2 ods. 1, legálnu definíciu obete, podľa ktorej 
„obeťou je fyzická osoba, ktorej bola v priamom dôsledku trestného činu spôsobená ujma, vráta-
ne fyzickej, mentálnej alebo emocionálnej ujmy alebo majetkovej škody …“

Slovenská republika, záväzky, ktoré pre ňu vyplývali z označených medzinárodných doku-
mentov, implementovala do vnútroštátneho právneho poriadku, prijatím osobitného zákona 
č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov (ďalej ako „zákon o obetiach trestných činov“), pri-
čom v tejto súvislosti aj precizovala legálnu definíciu pojmu „obeť trestného činu“ obsiahnutú 
v cit. smernici, a to konkrétne v § 2 ods. 1 písm. b), tak, že „obeťou je fyzická osoba, ktorej bolo 
alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, morálna alebo 
iná škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody“.

Z obsahu citovaných ustanovení teda vyplýva, že status obete sa priznáva výlučne fyzickej 
osobe, keďže právnická osoba nie je schopná svojimi zmyslami vnímať útrapy, spôsobené jej 
trestným činom a nemôže byť ani sekundárne viktimizovaná. Orgány činné v trestnom konaní 
musia obeť vnímať ako osobu, ktorej bola trestným činom spôsobená ujma alebo táto ujma 
môže nastať v budúcnosti – posttraumatický stresový syndróm. Naproti tomu, pri právnickej 
osobe, nemožno hovoriť v tomto zmysle o možnosti vzniku sekundárnej, či opakovanej vikti-
mizácie.8

Nemožno v tejto súvislosti nespomenúť, že Slovenská republika (zákonodarca), svoje zá-
väzky vyplývajúce z medzinárodných dokumentov, vo vzťahu k zabezpečeniu ochrany obetí 
trestných činov, implementovala aj do štruktúry Trestného poriadku, keď do § 2 ods. 21 vtelila 
nanovo koncipovanú základnú zásadu ochrany práv poškodeného.

Podľa § 2 ods. 21 TP: „orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné v priebehu celého 
trestného konania umožniť poškodenému plné uplatnenie jeho práv, o ktorých ho treba riadne, 
vhodným spôsobom a zrozumiteľne poučiť. Trestné konanie sa musí viesť s potrebnou ohľadupl-
nosťou k poškodenému. Treba zohľadniť jeho osobnú situáciu a okamžité potreby, vek pohlavie, 
prípadné zdravotné postihnutie a jeho vyspelosť a zároveň plne rešpektovať jeho fyzickú, mentálnu 
a morálnu integritu. Ustanovenia osobitného zákona o právach obetí trestných činov tým nie sú 
dotknuté“.

Význam označenej zásady ochrany práv poškodeného vo vzťahu k posilňovaniu jeho pro-
cesného statusu v trestnom konaní je nesmierny, keď za týchto okolností nadobúda charakter 
generálnej interpretačnej a aplikačnej klauzuly pri riešení jednotlivých parciálnych problémov 
vrátane problémov súvisiacich s uplatňovaním práva poškodeného na záverečnú reč na hlav-
nom pojednávaní.

Doktrína posilňovania procesného statusu obete (poškodeného) a v tejto súvislosti aj parci-
álna otázka, či priznať status obete trestného činu, okrem fyzickej osobe, aj právnickej osobe, sa 
javí kruciálnou, vo vzťahu k vyriešeniu nastoleného interpretačného a aplikačného problému, 
súvisiaceho so spôsobom rozhodovania konajúcich súdov o uplatňovaných nárokoch štátu na 
náhradu škody, ktorého hmotnoprávny základ spočíva v protiprávnom vylákaní nenávratného 
finančného príspevku páchateľom, poskytnutým zo štrukturálnych, či investičných fondov Eu-
rópskej únie. Inak povedané, podstata interpretačného a aplikačného problému spočíva v tom, 
či štátu v danom prípade, priznať v trestnom konaní, status hmotnoprávneho poškodeného, 

8 ZÁHORA, J. Zákon o obetiach trestných činov. Komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 63.
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podľa § 46 ods. 3 TP, ktorý si svoj nárok môže uplatňovať v rámci tzv. adhézneho konania alebo 
len status tzv. procesného poškodeného, podľa § 46 ods. 1 TP, bez takejto možnosti.

3 Pojem a podstata procesného statusu poškodeného 
a jeho miesto v systéme trestného konania

Zákonodarca legálnu definíciu poškodeného vtelil, z hľadiska systémového do štruktúry 1. 
časti, 2. hlavy a 7 oddielu Trestného poriadku, v § 46 ods. 1.

Podľa § 46 ods. 1 TP „poškodeným je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, 
spôsobená majetková morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom 
chránené práva alebo slobody“. 

Z prezentovanej legálnej definície pojmu „poškodeného“ je zrejme, že zákonodarca po-
jem poškodeného vymedzil štruktúrovane a zároveň pomerne abstraktne, pričom z legislatív-
no-technického hľadiska, poškodeného definične vymedzuje prostredníctvom enumerácie jed-
notlivých, do úvahy prichádzajúcich následkov, vo forme jednotlivých druhov spôsobenej škody.

Poškodeným môže byť fyzickou osobou, ako aj právnickou osobou vrátane štátu.
K prezentovanej legálnej definícii, však možno prezentovať parciálne námietky smerujúce 

k jej prílišnej abstraktnosti a vágnosti, čo síce na strane jednej vytvára priestor, pre aplikačnú 
prax, z hľadiska dynamiky vývoja definičného vymedzenia poškodeného aj o subjekty bližšie 
neidentifikované (neidentifikované z hľadiska jednotlivých kategórii škôd, ktoré môžu poško-
denému vzniknúť), no na strane druhej to vytvára potenciálne, ako aj reálne riziko (ktorého 
mieru nevieme v súčasnosti stanoviť, či aspoň projektovať) vzťahovať avizovanú definíciu po-
škodeného aj na subjekty, ktorým toto postavenie neprislúcha. V aplikačnej praxi, už aj v sú-
časnosti, práve z uvedeného dôvodu, vyvstávajú viaceré interpretačné problémy, ktoré sa týkajú 
statusu poškodeného, v trestnom konaní.

Legálna definícia poškodeného, normatívne ukotvená v § 46 ods. 1 TP, prediktívnym spô-
sobom determinuje aj systémovú klasifikáciu poškodeného na dve základné kategórie:

1. poškodení, ktorí majú nárok na náhradu škody spôsobenej trestným činom v trestnom 
(adhéznom) konaní. Títo poškodení majú okrem procesných práv uvedených v § 46 ods. 1 TP, aj 
právo uplatniť si svoje nároky na náhradu škody priamo v tomto konaní (porovnaj § 46 ods. 3 TP);

2. poškodení, ktorí nemajú nárok na náhradu škody, majú teda len všeobecné práva, tzv. 
procesné práva (porovnaj § 46 ods. 1 TP) aj preto uvedená kategória poškodených je trestno-
právnou jurisprudenciou a aplikačnou praxou označovaná ako „neprocesní poškodení“.

Ide o kategóriu poškodených, ktorých zo systémového hľadiska možno subsumovať pod 
poškodených, ktorým vznikla tzv. iná škoda, kedy konanie páchateľa zostalo len v štádiu prí-
pravy, či pokusu trestného činu, prípadne u nich ohrozené vzťahy týkajúce sa života, či zdravia 
fyzickej osoby, proti ktorej útok smeroval, rovnako tak vzťahy týkajúce sa majetku fyzickej, či 
právnickej osoby. Pre tieto subjekty tu stále existuje nebezpečenstvo, že útok bude pokračovať, 
či bude dokonaný, ak proti nemu nebude zakročené.9

9 LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhrade škody v adhéznem řízení. Praha : Příručky 
Ministerstva spravedlivosti, sv. 54, 1994, s. 12.
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4 K podstate procesného statusu štátu ako poškodeného 
v trestnom konaní v súvislosti s uplatňovaním nároku 
na náhradu škody pri trestnom čine poškodzovania 
finančných záujmov európskej únie (interpretačné 
a aplikačné problémy)

Ako už bolo avizované, v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov (judikovanej súdnej 
praxi), opakovane vyvstávajú interpretačné a aplikačné problémy súvisiace so spôsobom roz-
hodovania o uplatňovaných nárokoch štátu na náhradu škody, ktorých hmotnoprávny základ 
spočíva v protiprávnom vylákaní nenávratného finančného príspevku páchateľom, poskytnu-
tým zo štrukturálnych, či investičných fondov Európskej únie.

V tejto súvislosti sa v judikovanej praxi všeobecných súdov, vyprofilovali dve skupiny, na-
vzájom si konkurujúcich právnych názorov:

Prvá skupina názorov, je reprezentovaná predovšetkým rozsudkom Najvyššieho súdu SR 
z 15. februára 2018, sp. zn. 5To 4/2017, podľa ktorého nevyhnutným predpokladom na prizna-
nie nároku poškodeného na náhradu škody podľa § 164 písm. a) TP je predovšetkým fakt, že 
ide o škodu, ktorú je možné v adhéznom konaní podľa § 46 ods. 3 TP uplatniť a priznať. V pre-
jednávanom prípade však o takúto škodu podľa Najvyššieho súdu SR nešlo. Aj keď v zmys-
le § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. sa pomoc a podpora poskytuje prijímateľovi na základe 
zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 OBZ, rozhodnutiu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku predchádza konanie o žiadosti podľa § 14 a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. .

Ide o osobitné správne konanie, na ktoré sa podľa § 12 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. až 
na malé výnimky nevzťahuje správny poriadok, ktoré vedie správny orgán, ktorým je zvyčajne 
riadiaci orgán pre regionálny operačný program (v tomto prípade ministerstvo) a jeho účast-
níkom je žiadateľ (v tomto prípade obec). Výsledkom tohto konania je individuálny správny 
akt – rozhodnutie o ne/schválení žiadosti podľa § 14 ods. 4 zákona č. 528/2008 Z. z., ktoré 
je od účinnosti novely č. 111/2012 Z. z. v zmysle ods. 18 predmetného ustanovenia vylúčené 
z rámca súdneho prieskumu. Obdobná situácia je aj v prípade konania o vrátenie poskytnutého 
príspevku, ktoré sa riadi § 24 zákona č. 528/2008 Z. z. pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva [v tomto smere pozri aj čl. 10 ods. 1 písm. c), d) a čl. 14 ods. 3 VZP 
k zmluve o poskytnutí NFP] v spojení s § 31 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a  správneho poriadku s naopak, následnou možnosťou súdneho 
správneho prieskumu.

Ak teda v danom prípade pre ministerstvo ani nejde o náhradu škody, ale de facto o vráte-
nie protiprávne vylákaného NFP (s príslušnými penále), potom trestný súd, ktorý v adhéznom 
konaní podľa § 46 ods. 3 TP rozhoduje o civilnoprávnom nároku poškodeného na náhradu 
škody, nie je podľa Najvyššieho súdu SR oprávnený atrahovať si kompetenciu správneho or-
gánu (a neskôr správneho súdu) a samostatne posudzovať, či ne/došlo k porušeniu predpisov 
administratívnoprávnej povahy a či teda je daný dôvod na vrátenie poskytnutých príspev-
kov a príp. v akom rozsahu. Úlohou trestného súdu je v takýchto prípadoch vyčísľovať výšku 
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skutočne spôsobenej škody za účelom správnej právnej kvalifikácie skutku, ďalej však už nemá 
kompetenciu (hoci by aj v konaní bola jej výška bez pochybností zistená) rozhodnúť o vrátení 
poskytnutého NFP. Uvedené platí o to viac, že v týchto prípadoch sa výška skutočne spôsobenej 
škody často líši od výšky príspevku, ktorý má byť vrátený (§ 30 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.).

Senáty Najvyššieho súdu SR, v týchto prípadoch v odvolacom konaní v trestných veciach 
o skutkoch kvalifikovaných ako zločiny subvenčného podvodu, podľa § 225 TZ alebo zločiny 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, podľa § 261 TZ zvyčajne o uplatnenom 
nároku na náhradu štátu, rozhodujú tak, že podľa § 321 ods. 1 písm. d) f), ods. 3. TP, zrušia 
výroky o náhrade škody, prípadne poškodeného postupom podľa § 288 ods. 1 TP, s nárokom 
na náhradu škody, odkážu na správne konanie.

Sumarizačne možno teda konštatovať, že predmetné rozhodnutia, priznávajú štátu, v trest-
nom konaní status tzv. procesného poškodeného, podľa § 46 ods. 1 TP, ktorého elektorát prizna-
ných procesných kompetencií – oprávnení je značne redukovaný.

Označené rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, argumentačne nestojí celkom osamote, ako 
sa to mohlo na prvý pohľad javiť. Práve naopak, primárne označené rozhodnutie Najvyššieho 
súdu SR, ideovo a vecne vychádza a nadväzuje na právne závery prezentované v stanovisku 
trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR z 29. novembra 2017, sp. zn. Tpj 39-60/2017 
(Rt71/2017).10

Bez významu, ba práve naopak, vo vzťahu k prezentovanému právnemu názoru, sa javí 
uznesenie veľkého senátu trestného kolégia Najvyššieho súdu ČR, publikované v Zbierke roz-
hodnutí, pod č. R 39/201411, ako aj rozsudky Súdneho dvora EÚ z 8. septembra 2015 vo veci 
C-105/14, Tariico, vo svetle rozsudkov 5. decembra 2017 vo veci C-42/17, M.A.S. a M.B z, zo 
17. januára 2019 vo veci C-310/16, Dzivev a iní, a ďalšie rozsudky z 13. marca 2008 v spojených 

10 Podľa stanoviska trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, z 29. novembra 2017, sp. zn. Tpj 39-60/2017 
(Rz71/2017):
„I. Majetkové nároky štátu, vyplývajúce z predpisov o jednotlivých druhoch daní, o ktorých vo svojej pôsobnosti 
prvotne rozhoduje príslušný správny orgán postupom podľa Daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v zne-
ní neskorších predpisov), vrátane nároku, ktorý vyplýva z daňovníkom neoprávneného uplatneného nároku na 
vrátenie zaplatenej dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane, majú administratívnu povahu a rozhodnutia 
o nich podliehajú prieskumu správneho súdu podľa Správneho súdneho poriadku. Tieto nároky nie sú nárokom 
na náhradu škody, ktorý je možné uplatniť v trestnom konaní, podľa § 46 ods. 3 TP – tzv. adhézne konanie. Súd 
o ich priznaní nerozhoduje ani v konaní podľa Civilného sporového poriadku, keďže nejde o vec patriacu do pô-
sobnosti súdov. Je teda vylúčené prekrývanie, teda konflikt pôsobnosti orgánov (správneho orgánu a súdu), resp. 
duplicita v rozhodovaní o tom istom nároku.
Aj napriek nemožnosti uplatniť daňový majetkový nárok v adhéznom konaní je Slovenská republika, zastúpená 
príslušným orgánom v trestnom konaní o daňovom trestnom čine poškodeným s právami podľa § 46 ods. 1 TP .
II. Ak je v trestnom konaní, podľa § 46 ods. 3 TP, postup podľa § 256 ods. 2 TP, na hlavnom pojednávaní, uplat-
nený daňový majetkový nárok (ako nárok na náhradu škody proti obvinenej fyzickej alebo právnickej osobe), 
súd poškodeného nepripustí na hlavné pojednávanie (len) s uplatneným nárokom na náhradu škody, uznesením 
podľa § 256 ods. 3 TP, použijúc reštriktívny výklad tohto ustanovenia (poškodený, zostane, v postavení strany, vo 
zvyšku svojich procesných práv).“

11 Vzhľadom na predchádzajúci spoločný vývoj a blízkosť právnej úpravy a teda s využitím historického (dobo-
vého) výkladu, je namieste vychádzať aj z judikovanej praxe Najvyššieho súdu ČR. Podľa ustálenej rozhodo-
vacej praxe Najvyššieho súdu ČR „nárok štátu na zaplatenie dane nie je nárokom na náhradu škody spôsobenej 
trestným činom skrátenia dane, ale nárokom vyplývajúcim priamo zo zákona. Nejde preto o nárok, ktorý by 
mohol príslušný správca dane uplatňovať v adhéznom konaní.“
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veciach C-383/06 a C-385/06, Veriening National Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening a iní, 
a z 21. decembra 2011 vo veci C-465/10, Chambre de commerce et d`industrie de I`lndre.

Druhá skupina názorov je reprezentovaná predovšetkým rozhodnutiami Špecializované-
ho trestného súdu12, podľa ktorých „rozhodujúcim kritériom na rozhodnutie o uplatnenom ná-
roku na náhradu škody má byť povaha subjektov a zodpovednostných vzťahov medzi štátom ako 
poškodeným a právoplatne odsúdeným páchateľom, ktoré vznikli v dôsledku jeho protiprávneho 
konania „bez ohľadu na hmotnoprávny základ uplatňovaného nároku“.

Nad rámec uvedeného Šanta13, upozorňuje na spornosť argumentácie prezentovanej Naj-
vyšším súdom SR, v rozhodnutí z 15. februára 2018, sp. zn. 5To 4/2017, ktorá vyplýva z toho, že 
Najvyšší súd SR, neprihliadol na iné aktuálne viaceré netrestné rozhodnutia Najvyššieho súdu 
SR vrátane Ústavného súdu SR14, podľa ktorých „okamihom uzavretia Zmluvy o poskytnutí 
NFP, nadobudol vzťah medzi žalobcom a žalovaným súkromnoprávny charakter a prípadné ná-
roky z neho je možné uplatňovať v civilnom konaní a nie prostredníctvom správneho súdnictva.“

V súvisiacom rozhodnutí Najvyšší súd SR, navyše zdôrazňuje, že „Zmluva o poskytnutí 
NFP, uzavretá podľa § 269 ods. 2 OBZ, má charakter relatívneho obchodu a svojou povahou 
spadá do oblasti súkromného práva a nie do práva verejného“.15 

Predmetné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, prešlo aj testom ústavnosti, keď Ústavný súd 
SR judikoval, že „okamihom uzavretia Zmluvy o NFP, nadobudol vzťah medzi žalobcom a žalo-
vaným, súkromnoprávny charakter a prípadné nároky z neho vyplývajúce, je možné uplatňovať 
v civilnom konaní a nie prostredníctvom správneho súdnictva“. 

Nad rámec uvedeného Ústavný súd dodáva a právne uzatvára, že „vzťah z titulu pridelenia, 
nenávratného finančného príspevku, je vzťahom verejnoprávnym len do momentu uzavretia 
Zmluvy o poskytnutie NFP, pričom okamihom uzavretia Zmluva o NFP, nadobúda vzťah me-
dzi jej účastníkmi súkromnoprávny charakter.16

Sumarizačne teda možno konštatovať, že predmetná skupina názorov, reprezentovaná 
označenými rozhodnutiami tak všeobecných, ako aj Ústavného súdu SR, priznávajú štátu, pri 
uplatňovaní predmetného nároku na náhradu škody, v trestnom konaní, status tzv. hmotno-
právneho poškodeného, podľa § 46 ods. 3 TP, ktorý si svoj nárok na náhradu škody môže uplat-
ňovať v tzv. adhéznom konaní.

Vzhľadom na zásadnú rozdielnosť právnych názorov, reprezentovaných predmetnými dvo-
ma skupinami rozhodnutí, Špecializovaný trestný súd v trestnej veci proti Ronaldovi Csorbovi 
a spol. vedenej pod sp. zn. PK – 2T 2/2015 pre trestný čin subvenčného podvodu podľa § 20 
ods. 1, § 225 ods. 1, ods. 6 písm. a) TZ a iné, na neverejnom zasadnutí 24.júla 2019, uznesením 
v zmysle § 290 ods. 1 TP prerušil trestné konanie a podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európ-
skej únii podpísanej v Ríme 25. marca 1957, v znení Lisabonskej zmluvy z 13. decembra 2007, 
s použitím § 290 ods. 1, z dôvodov podľa § 283 ods. 1, § 244 ods. 4 TP požiadal Súdny dvor 
Európskej únie o výklad a vydanie predbežného rozhodnutia o týchto otázkach:

12 Porovnaj uznesenie Špecializovaného trestného súdu z 24. júla 2019, sp. zn. PK-2T/2015.
13 ŠANTA, J. Ochrana a poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie. Bratislava : Akadémia Policajného 

zboru SR, 2018, s. 146.
14 Porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu SR z 1. júla 2014, sp. zn. 3 Sžf 118/2013.
15 Porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. apríla 2010.
16 Porovnaj uznesenie Ústavného súdu SR z 1. apríla 2015, sp. zn. II. ÚS 219/2015. 
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1. Je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou 
sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov 
v rozsahu práv (najmä právo na aktívnu účasť poškodeného v trestnom konaní a právo na 
náhradu škody v trestnom konaní), ktoré zo svojej povahy nepatria iba fyzickej osobe ako 
cítiacej bytosti, aplikovateľná aj na právnické osoby a štátne orgány, ak im vnútroštátne 
právne predpisy priznávajú postavenie poškodeného v trestnom konaní?

2. Je v súlade s čl. 17 a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie, čl. 325 Zmluvy o fun-
govaní Európskej únie a čl. 38 ods. 1 písm. h) nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 
1999 v spojení s nariadením Komisie (ES) č. 1681/94 z 11. júla 1994, taká právna úprava 
a rozhodovacia prax, podľa ktorej si štát nemôže v trestnom v trestnom konaní uplatňovať 
náhradu škody spôsobenej mu podvodným konaním obvineného, ktoré má za následok 
spreneveru prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a kedy podľa § 256 ods. 3 TP nemôže 
ani podať opravný prostriedok proti uzneseniu, ktorým súd rozhodne, že štát alebo prís-
lušný štátny orgán sa ako poškodený s nárokom na náhradu škody na hlavné pojednávanie 
nepripúšťa a nemá k dispozícii ani typ konania, v ktorom by sa mohol voči obvinenému 
domáhať svojho nároku, v dôsledku čoho ani nemožno zaistiť jeho nárok na náhradu škody 
na majetku a majetkových právach obvineného podľa § 50 TP a nárok sa tak stáva de facto 
nevymožiteľným?
Rozhodnutie o položených prejudiciálnych otázkach považoval Špecializovaný trestný súd 

za nevyhnutné pre:
 – posúdenie miery zavinenia obžalovaných v predmetnej trestnej veci;
 – ustálenie rozsahu trestnej činnosti v prípade uznania viny;
 – rozhodnutie súdu v merite veci;
 – Odôvodnenie návrhu na rozhodnutie o prejudiciálnej otázke:

V odôvodnení rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu ďalej zdôraznil, že právnic-
ké osoby, zväčša spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré páchatelia použijú na spáchanie 
trestnej činnosti a ktoré sú prijímateľmi príspevku, vo všetkým prípadoch končia takmer bez 
majetku. Poskytnutý príspevok je tak voči nim nevymožiteľný. Príslušný štátny orgán môže 
v správnom konaní uložiť povinnosť vrátiť neoprávnene vyplatený príspevok výlučne prijíma-
teľovi príspevku, ktorým je táto právnická osoba, nie však jej spoločníkom, konateľom a už 
vôbec nie tretím osobám, ktoré stoja často v pozadí celej trestnej činnosti. Za daného práv-
neho stavu sa nemožno odvolávať ani na uloženie trestu prepadnutia majetku podľa § 58 TZ. 
Ak štát nedisponuje pohľadávkou, ktorú by mohol prihlásiť do konkurzného konania, jeho 
nároky zo samotného uloženia trestu prepadnutia majetku možno uspokojiť až po uspoko-
jení všetkých pohľadávok proti konkurznej podstate a všetkých prihlásených pohľadávok. Vo 
všetkých prípadoch známych Špecializovanému trestnému súdu majetok odsúdených nestačil 
ani na úhradu prihlásených pohľadávok, nieto ešte uspokojenie nárokov štátu. Rozhodujúcim 
kritériom na rozhodnutie o uplatnenom nároku na náhradu škody má byť povaha subjektov 
a zodpovednostných vzťahov medzi štátom a poškodeným a právoplatne odsúdeným páchate-
ľom, ktoré vznikli v dôsledku jeho protiprávneho konania, bez ohľadu na hmotnoprávny základ 
uplatňovaného nároku. V prípade rozhodnutia súdu o tom, že poškodený sa na hlavné pojed-
návanie s nárokom na náhradu škody nepripúšťa, musí byť toto rozhodnutie preskúmateľné 
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nadriadeným súdom. Ide o otázku majúcu zásadný význam pre riadne a včasné uplatňovanie 
jeho práv v trestnom konaní, najmä včasné spätné vymoženie príspevku. Preskúmanie rozhod-
nutia v rámci ústavnej sťažnosti nie je možné považovať za dostačujúce. V trestnom konaní 
je potrebné rešpektovať práva a oprávnené záujmy všetkých zúčastnených subjektov, najmä 
poškodených. Teóriu, podľa ktorej účelom trestného konania je výlučne objasnenie trestnej 
činnosti a potrestanie páchateľa a vnímanie postavenia postavenia poškodeného výlučne cez 
otázku náhrady škody (damaged victim) považoval za prekonanú.

Špecializovaný trestný súd v návrhu konštatoval, že postavenie poškodeného v trestnom ko-
naní a rozsah práv priznaných mu vnútroštátnymi predpismi nemôžu byť v zjavnom nepome-
re k postaveniu a právam, ktoré vnútroštátne predpisy priznávajú prokurátorovi a obvinenému 
v súlade s požiadavkou na spravodlivý proces a rovnosť zbraní. Napriek tomu, že Súdny dvor 
EÚ vo svojich rozhodnutiach C-205/09 a C-467/05, nerozšíril pojem obeť aj na právnické oso-
by, Špecializovaný trestný súd zaujal názor, že právo na aktívnu účasť poškodeného v trestnom 
konaní a právo na náhradu škody v trestnom konaní, je možné vztiahnuť aj na právnické osoby 
a štát, keďže sú nevyhnutné na účinnú ochranu ich majetkových práv a nejde o práva, ktoré zo 
svojej povahy možno priznať iba fyzickej osobe ako cítiacej živej bytosti. Konštatované má svoj 
význam aj vzhľadom na spočívanie premlčacej doby a prekážku litispendencie okamihom uplat-
nenia si nároku na náhradu škody v trestnom konaní a viazanosť civilného súdu rozhodnutím 
o tom, že bol spáchaný trestný čin. V prípade akceptovania aktuálnej rozhodovacej praxe by 
uplatnenie si nároku na náhradu škody zo strany štátu ako poškodeného bolo neúčinné a pre-
mlčacia doba by v priebehu trestného konania naďalej plynula. Nárok poškodeného, ktorý sa 
v dobrej viere spoliehal na doterajšiu rozhodovaciu prax, by sa bez jeho zavinenia premlčal.

5 Záver
Právo štátu, ako poškodeného, uplatňovať v trestnom konaní, nárok na náhradu škody spô-

sobenej protiprávnym vylákaním nenávratného finančného príspevku páchateľom, je potrebné 
interpretovať materiálne, v súlade s účelom sledovaným § 46 ods. 3 TP a extenzívne, v súlade 
s posilňovaním ochrany a procesného statusu obete (poškodeného) v trestnom konaní.

Jednoducho štátu, ako poškodenému, je potrebné v týchto prípadoch, priznať status tzv. 
hmotnoprávneho poškodeného, teda poškodeného, ktorý si môže svoj nárok na náhradu škody 
uplatniť v rámci tzv. adhézneho konania, podľa § 46 ods. 3 TP, keďže rozhodujúcim kritériom 
na rozhodovanie o uplatnenom nárok na náhradu škody má byť povahou subjektov a zodpo-
vednostných vzťahov medzi štátom, ako poškodeným a právoplatne odsúdeným páchateľom, 
ktoré vznikli v dôsledku jeho protiprávneho konania, bez ohľadu na hmotnoprávny základ 
uplatňovaného nároku. 
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Abstrakt: Příspěvek se zabývá trestnými činy, které lze spáchat v rámci probíhajícího insol-
venčního řízení. Jedná se o téma soudní praxi již dobře známé, přesto se odborná literatura až 
na výjimky omezuje spíše na prosté komentování právní úpravy. 
Příspěvek rozebírá české a slovenské insolvenční trestné činy nejprve z hlediska zásady subsi-
diarity trestní represe. Zásada není rozebrána pouze z hlediska aplikační praxe, ale autor neo-
pomíjí ani její působení na úrovni zákonodárce, který v českých podmínkách nedávno dekri-
minalizoval nepodání insolvenčního návrhu dlužníkem v úpadku.
Pozornost je také věnována trestněprávním souvislostem zahájení insolvenčního řízení na 
základě uvedení nepravdivých skutečností, a to zejména z hlediska trestných činů vydírání, 
pomluvy a poškození věřitele.
Následně jsou představeny typické trestné činy v insolvenčním řízení podle českého trestního 
zákoníku, konkrétně porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení 
a porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku. Autor zde představuje podrobné 
statistiky ohledně objasňování a úspěšnosti trestních stíhání dotčených trestných činů.
Nakonec autor upozorňuje na některé zásadní procesní souvislosti, jako jsou otázky vzniku překáž-
ky ne bis in idem při uložení pořádkové pokuty insolvenčním soudem a otázky rozhodnutí o ná-
hradě škody v adhezním řízení v případě dlužníka nacházejícím se v úpadku řešeným konkurzem.

Kľúčové slová: úpadkové trestné činy, insolvenční řízení, trestní právo, porušení povinnosti 
v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé pro-
hlášení o majetku, ne bis in idem

Abstract: The paper deals with crimes that can be committed during the ongoing insolvency 
proceedings. This topic is well known in judicial practice; nevertheless, it is in literature, with 
some exceptions, concealed.
The paper analyzes Czech and Slovak insolvency crimes from the point of view of the principle 
of subsidiarity of criminal repression. The principle is not discussed only in terms of applica-
tion practice, but the author does not neglect its effect at the level of the Czech legislature, who 
recently decriminalized the failure to file an insolvency petition by a debtor in bankruptcy.
Attention is also paid to the criminal-law context of the opening of insolvency proceedings 
based on false facts, especially in terms of extortion, defamation and damage to the creditor.
Subsequently, typical Czech crimes in insolvency proceedings are presented, namely violations 
of duty in insolvency proceedings, machinations in insolvency proceedings and violation of 
the duty to make a true declaration of property. The author presents detailed statistics on the 
clarification and success of the prosecutions of the crimes concerned.
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Finally, the author draws attention to some essential procedural question, such as the issues of 
ne bis in idem when imposing a fine by the insolvency court and the question concerning the 
decision on damages in an adhesive procedure in the case of a debtor in bankruptcy.

Keywords: insolvency offenses, insolvency proceedings, criminal law, breach of duty in in-
solvency proceedings, weeds in insolvency proceedings, breach of obligation to make a true 
declaration of property, ne bis in idem

1 Úvodem
Mezi úpadkové trestné činy patří i trestné činy v insolvenčním řízení, tedy takové, jejichž 

předpokladem je zahájení a vedení insolvenčního řízení. V České republice je insolvenčním 
trestným činům věnována pozornost v soudní praxi, méně již v teorii, která se až na výjimky 
věnuje spíše komentování platné právní úpravy. 1 Typicky insolvenčními trestnými činy, které 
nelze spáchat, aniž by se vedlo insolvenční řízení, jsou podle českého trestního zákoníku2 
(dále jen „čTZ“) porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), pletichy v insolvenčním 
řízení (§ 226). Zčásti sem patří též porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku 
(§ 227), které se však týká i dalších druhů řízení. 3

Mimo uvedené, lze i v insolvenčním řízení spáchat celou řadu jiných trestných činů, které 
mohou být spáchány, aniž by se insolvenční řízení vedlo. Jejich pojmovým znakem je a také 
nemusí být úpadek. Do první skupiny by patřil např. trestný čin zvýhodnění věřitele (§ 223), do 
druhé např. poškození věřitele (§ 222) či zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254).

Obdobně i ve slovenském trestnom zákoně (dále jen „sTZ“)4 lze nalézt trestné činy, které 
jsou svými znaky vázány na řízení konkurzní, vyrovnací, o restrukturalizaci či o oddlužení, 
tedy v podstatě podoby insolvenčního řízení. Sem bychom mohli zařadit trestné činy machi-
nácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním (§ 241),5 marenie konkurzného 

1 K pozornosti doporučuji díla F. PÚRYHO, např. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2015, 245 s. nebo Pachatelé trestných činů souvisejících s úpadkem a insolvenční řízení. In Právní 
rozhledy. 2013, č. 12, s. 419 nebo Některé souvislosti trestního a insolvenčního práva v aktuální rozhodovací 
činnosti Nejvyššího soudu nebo některé zvláštnosti trestných činů souvisejících se závazkovými právními 
vztahy a s insolvenčním řízením. In Trestněprávní revue. 2011, č. 10, s. 279.

2 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění.
3 Povinnost učinit pravdivé prohlášení o majetku se týká šesti druhů řízení, nejen insolvenčního (§ 214 až 216 

InsZ), ale také v exekučním řízení podle exekučního řádu (§ 50 až 52) či správního řádu (§ 106), v řízení o 
soudním výkonu rozhodnutí (§ 260a až 260h o.s.ř.), v trestním řízení o výkonu zajištění majetku (§ 5 zákona 
č. 279/2003 Sb.), v daňovém řízení (§ 180 daňového řádu).

4 Zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon, ve znění pozdějších změn a doplnění.
5 „(1) Kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s hla-

sovaním na vyrovnacom pojednávaní, alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním o schválení reštrukturalizačného 
plánu prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri 
roky. 
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto veriteľovi v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní za súhlas s 
vyrovnaním poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech. 
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a) 
z osobitného motívu, alebo b) závažnejším spôsobom konania.“
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alebo vyrovnacieho kona (§ 2426 a § 2437) a zčásti i skresľovanie údajov hospodárskej 
a obchodnej evidencie [§ 229 ods. 1 písm. f)].8

Na tomto místě je vhodné učinit poznámku, že oba státy po rozpadu federace recipovaly 
do svých právních řádů zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který nahradili novou 
úpravou až v roce 2005 (pro Slovenskou republiku zákonem o konkurze a reštrukturalizácii), 
resp. v roce 2006 (pro Českou republiku zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon). Sice oba 
státy vycházejí ze společného kořene, ale novější právní úpravy se již v podrobnostech liší, a to 
se týká i použité terminologie, což znesnadňuje nejen jejich vzájemné srovnání, ale i srovnání 
navazujících právních úprav včetně kodexů trestního práva hmotného. Nelze však opomenout 
i vliv práva EU, která v některých směrech (jde-li o přeshraniční insolvence) působí opačným 
směrem ke sbližování národních právních úprav.9

V následujícím příspěvku se pokusím poukázat na některé shodné a rozdílné rysy obou 
právních úprav insolvenčních trestných činů a zprostředkovat některé aktuální aplikační prob-
lémy ze soudní praxe českých soudů, především Nejvyššího soudu ČR. Zaměřím se především 
na hmotné právo, i když neopomenu i dva procesní aspekty. V hmotném právu se soustředím 
jen na případy pachatelství, účastenství je tak ponecháno stranou.

2 Insolvenční trestné činy a zásada subsidiarity trestní 
represe

Trestné činy v insolvenčním řízení vyžadují mnohdy podrobnou znalost insolvenčního 
práva, které primárně upravuje situace, kdy dojde k úpadku. Trestní právo má či mělo by 

6 „(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení 
tým, že a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, vrátane povinnosti podať včas 
návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, potrestá sa odňatím 
slobody na šesť mesiacov až päť rokov. 
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí 
ním väčšiu škodu, b) z osobitného motívu, alebo c) závažnejším spôsobom konania.“

7 „(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, b) znemožní, aby sa vec 
patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo d) 
zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, potrestá sa 
odňatím slobody až na dva roky.  
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a 
spôsobí ním väčšiu škodu. 
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí 
ním značnú škodu, alebo b) závažnejším spôsobom konania.  
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí 
ním škodu veľkého rozsahu.“

8 „(1) Kto uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje alebo zatají povinné údaje o závažných skutočnostiach 
vo výkaze, v hlásení, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na kon-
kurz, vyrovnanie, reštrukturalizáciu alebo oddĺženie, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. 
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a) 
a spôsobí ním značnú škodu, b) závažnejším spôsobom konania, alebo c) z osobitného motívu. 
(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 
2 a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo b) a spôsobí obzvlášť závažnú poruchu v chode hospodárstva 
Slovenskej republiky alebo iný obzvlášť závažný následok.“

9 Srov. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 z 20. května 2015 o insolvenčním řízení.
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mít i zde subsidiární charakter. Trestným činem by měly být jen nejzávažnější jednání, kte-
ré vykazují vyšší míru společenské škodlivosti, což by se mělo projevit již v normotvorné 
činnosti.

V úvodu již bylo zmíněno, že zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), (dále jen „InsZ”), nahradil dřívější zákon č. 328/1991 Sb. V návaznosti na 
tuto změnu přehodnotil zákonodárce i trestní politiku a dekriminalizoval nesplnění zákonné 
povinnost podat návrh na prohlášení konkursu (novela tehdejšího trestního zákona provede-
ná zákonem č. 296/2007 Sb.) s odůvodněním, že „Namísto trestní sankce zavádí nová úprava 
soukromoprávní sankce majetkové (§ 98 a násl. InsZ – především odpovědnost za škodu), 
jdoucí ku prospěchu věřitelů dlužníka, kteří jsou porušením povinnosti podat návrh zpra-
vidla postiženi nejvíce. Vztahy primárně soukromoprávní povahy, mezi něž vztah dlužníka 
a věřitele nepochybně patří, je nutné řešit primárně prostředky mimo obor trestního práva, 
nikoli trestní sankcí.” Podle slovenské právní úpravy je podle § 242 ods. 1 písm. a) trestně po-
stižitelný Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii ale-
bo konanie o oddĺžení tým, že nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také 
konanie, vrátane povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Přitom i slovenský 
zákonodárce přijal ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou nepodáním návrhu na 
vyhlášení konkurzu (§ 11a vložený novelou provedenou zákonem č. 264/2017 Z. z., účinný od 
1. ledna 2018).

Zásada ultima ratio trestněprávní represe se však projevuje i v aplikační oblasti. Ilustrativ-
ním příkladem může být rozhodnutí publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 
pod č. 52/2018. Rozhodnutí se týká přečinu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení 
o majetku podle § 227 čTZ. Skutkově se jednalo o případ, kdy byla obviněná stíhána za to, že 
na základě jí doručené výzvy nepodala ve stanovené lhůtě prohlášení o majetku. Nejvyšší soud 
ve svém rozhodnutí, kterým odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce v neprospěch ob-
viněné, zdůrazňuje právě zásadu subsidiarity trestní represe. Akcentuje, že trestný čin porušení 
povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 čTZ je formálním deliktem, 
který lze spáchat i tím, že pachatel po doručení výzvy k učinění prohlášení o majetku neuve-
de příslušnému orgánu veřejné moci žádné údaje o svém majetku, a to aniž by se vyžadovala 
opakovaná výzva či další aktivita příslušného orgánu (viz rozhodnutí č. 7/2017 Sb. rozh. tr.). 
V takovém případě je ale třeba se důsledně zabývat podmínkami, za nichž lze uplatnit trestní 
odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené, tedy vyhodnotit, zda jde s přih-
lédnutím ke kritériím uvedeným v § 39 odst. 2 čTZ o čin natolik společensky škodlivý, že ne-
postačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu ve smyslu § 12 odst. 2 čTZ 
(č. 52/2018 Sb. rozh. tr.). 

Podle slovenské právní úpravy by bylo možné v obdobné situaci aplikovat § 10 ods. 2 sTZ, 
podle něhož 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. 
Povinnost sestavit a odevzdat správci seznam majetku je stanovena v § 73 sInsZ. Její nesplnění 
by bylo možné sankcionovat patrně jako trestný čin marenie konkurzného alebo vyrovnacie-
ho konania (§ 242 sTZ), který je však s ohledem na horní hranici trestní sazby odnětí svobody 
přečinem jen v prvním odstavci.
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3 K zahájení insolvenčního řízení na základě uvedení 
nepravdivých skutečností

Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde 
věcně příslušnému soudu (§ 97 InsZ). V souvislosti se zahájením insolvenčního řízení již řešily 
soudy v České republice případy, kdy podání návrhu bylo prostředkem donucení k plnění, 
které neměl poškozený povinnost poskytnout (rozhodnutí publikované ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek, část trestní, č. 49/2015).10 Skutkově se jednalo o situaci, kdy odsou-
zený vyhotovil písemnou výzvu „Oznámení o zahájení kroků k zajištění práv poškozených“, 
doručenou poškozenému poštou, ve které vyhrožuje zaujetím opatření vedoucích k zajiště-
ní práv společnosti XYZ a dalších osob uplatňujících vůči poškozenému Advokátní kanceláři 
JUDr. K. T. a jeho osobě finanční kompenzace za majetkové škody nebo škody nemajetkové 
povahy, a nutil poškozeného s podmínkou, že potom své učiněné úkony vezme zpět, k tomu 
aby zaplatit celkovou sumu ve výši 6 737 120 Kč, kdy později svoji výhrůžku splnil tím, že 
podal ke Krajskému soudu v Brně „Návrh na prohlášení konkurzu na majetek odpůrce“, kde 
jako dlužníka označil JUDr. T. K., jenž byl později usnesením Vrchního soudu v Olomouci 
odmítnut, ačkoli si byl plně vědom, že jeho nároky jsou zcela neopodstatněné a vymyšlené, 
přičemž si byl vědom, že podáním výše uvedeného návrhu k insolvenčnímu soudu by závažně 
poškodil Advokátní kancelář JUDr. K. i jeho osobu, neboť by zahájené insolvenční řízení po-
škodilo dobré jméno jeho advokátní kanceláře v Brně a dobré jméno jeho osoby, a ztížilo by 
tak jeho společenské uplatnění. Soudy v tomto skutku spatřovaly jednočinný souběh přečinů 
vydírání (§ 175 odst. 1 TZ) a pomluvy (§ 184 odst. 1 a 2 TZ). K dovolání odsouzeného dospěl 
Nejvyšší soud ČR k právním závěrům, že I. Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, 
jímž pachatel chtěl donutit poškozeného k plnění, které neměl povinnost poskytnout, pokud 
k němu došlo na základě vědomě nepravdivých skutečností bez faktické existence okolností 
splňujících podmínky úpadku ve smyslu § 3 InsZ, je nedovoleným prostředkem a lze jej kva-
lifikovat jako pohrůžku jiné těžké újmy ve smyslu znaků skutkové podstaty trestného činu 
vydírání podle § 175 odst. 1 TZ. Návrh na zahájení insolvenčního řízení, jehož podmínky po-
dání jsou stanoveny v § 97 InsZ, není dovoleným prostředkem, je-li ho v rozporu se zásadami 
insolvenčního řízení (srov. § 5 InsZ) zneužito k jiným než v zákoně uvedeným účelům. Děje 
se tak zejména tehdy, když slouží k prosazení vlastních zájmů osoby podávající takový návrh, 
vedený především snahou uškodit osobě, na jejíž majetek je insolvenční návrh podáván, a do-
nutit ji, aby něco konala, opominula nebo trpěla, aniž by navrhovatel měl skutečné poznatky 
o tom, že dotčená osoba (fyzická nebo právnická) je v úpadku ve smyslu § 3 InsZ. II. Jestliže je 
návrh na zahájení insolvenčního řízení založen na smyšlených a neexistujících skutečnostech, 
jež byly navrhovatelem jen účelově uvedeny se záměrem vyvolat důsledky spojené s podáním 
takového návrhu, zejména aby byly do insolvenčního rejstříku, který je informačním systémem 
dostupným na veřejné datové síti, zaneseny a v něm uvedeny nepravdivé skutečnosti nasvěd-
čující tomu, že je údajný dlužník v úpadku, může dojít k vážným důsledkům (např. ohrožení 
jeho konkurenceschopnosti v důsledku ztráty důvěry a dobrého jména u klientů a obchodních 
partnerů apod.), které lze považovat za jinou vážnou újmu ve smyslu trestného činu pomluvy 

10 Rozhodnutí bylo oceněno na XXIV. Karlovarských právnických dnech jako „Pocta judikátu“. 
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podle § 184 TZ. V konkrétně projednávaném případě byl poškozeným JUDr. T. K. advokátem, 
u něhož bylo prokázáno, že se musel s důsledky tohoto na veřejné informační síti uveřejněného 
sdělení vypořádávat, zejména u svých klientů, a rovněž ve vztahu k bance, která okamžitě rea-
govala, musel vysvětlovat nepravdivost tvrzení, že je v úpadku, předkládat vyjádření jak bance, 
tak i advokátní komoře. Došlo proto u něj k narušení zejména profesní, ale i občanské integrity 
pramenící z nedůvěry stávajících i možných budoucích klientů vyvolané údaji zveřejněnými 
v insolvenčním rejstříku.

Nepravdivé skutečnosti v návrhu na zahájení insolvenčního řízení může uvádět i sám 
dlužník. To může být za splnění dalších podmínek kvalifikováno jako trestný čin. F. Púry uvádí 
příklad trestného činu poškození věřitele (§ 222 odst. 1), že dlužník podá sám účelový návrh 
na zahájení insolvenčního řízení, předstírá úpadek, ačkoliv se v něm nenachází, přičemž tak 
činí z důvodu, aby uspokojil pohledávky svých věřitelů jen částečně a aby zkreslil skutečnou 
hodnotu svého majetku a zatajil ho nebo jeho část před věřiteli.11

Podání nepravdivých insolvenčních návrhů vyvolalo v České republice poměrně vášnivé 
diskuse, které mimo jiné vyústily ve snahu o zavedení nového trestného činu. V souvislosti 
s projednáváním vládního návrhu novely insolvenčního zákona (později publikovaného pod 
č. 64/2017 Sb.) se pokusil neúspěšně prosadit pozměňovací návrh poslanec Jaroslav Borka.12 Ten 
navrhoval, aby bylo do trestního zákoníku vložen § 221a (Podání nepravdivého insolvenčního 
návrhu): (1) Kdo podá proti jinému, byť i jen částečně, nepravdivý insolvenční návrh a způsobí 
mu tak větší škodu na majetku, nebo vážnou újmu na právech a oprávněných zájmech a ohrozí 
tak jeho vážnost u spoluobčanů nebo v obchodním styku, bude potrestán odnětím svobody až 
na dvě léta nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo získá-li takovým činem 
pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude 
pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo b) 
získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

4 Typické trestné činy v insolvenčním řízení podle 
českého trestního zákoníku

Trestné činy, které lze spáchat v případě, že probíhá insolvenční řízení jsou podle české 
právní úpravy: 
a) porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225),
b) pletichy v insolvenčním řízení (§ 226),
c) porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227).

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225): Kdo v insolvenčním řízení maří nebo 
hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení, 
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

11 Púry, F. Pachatelé trestných činů souvisejících s úpadkem a insolvenční řízení. In Právní rozhledy. 2013, č. 12, 
s. 422.

12 Srov. Sněmovní tisk č. 785/6, 7. volební období.
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§ 225 tr. z. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Zjištěno 63 49 71 64 72 67 74 67 58

Objasněno 31 21 39 34 41 33 46 38 31

Zdroj: Policejní statistika

Zdroj: Policejní statistika

Pletichy v insolvenčním řízení (§ 226): 
(1) Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá 

slíbit v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení 
poskytne, nabídne nebo slíbí v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový 
nebo jiný prospěch. 

(3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude potrestán, kdo jako insol-
venční správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si 
dá slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší.

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem 
uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu, b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro 
jiného značný prospěch, nebo c) spáchá-li takový čin jako úřední osoba. 

(5) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uve-
deným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu, nebo b) získá-li takovým činem pro sebe nebo 
pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 226 tr. z. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Zjištěno 0 0 0 0 2 1 4 1 0

Objasněno 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Zdroj: Policejní statistika
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Zdroj: Policejní statistiky

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227): Kdo v řízení před 
soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení 
o majetku nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo 
hrubě zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým tres-
tem nebo zákazem činnosti.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

§ 225 
obvinění

29 30 39 39 46 29 45 36 33

§ 226 
obvinění

1 0 0 0 0 0 0 1 1

§ 227 
obvinění

2 5 8 10 8 11 28 61 92

§ 225 odsouzení 12 23 25 27 35 25 31 34 29

§ 226 odsouzení 0 0 0 0 0 0 0 0 0

§ 227 odsouzení 2 2 8 10 7 9 23 54 82

Zdroj: Justiční statistika

Statisticky lze za v praxi sporadicky aplikovaný považovat trestný čin pletich v insolvenč-
ním řízení (§ 226), neboť se jedná o 3 obžalované od roku 2010, přičemž k odsouzení nedošlo 
ani v jednom případě, resp. nakonec došlo, ale za jiný trestný čin. Jednalo se o rozhodnutí 
velkého senátu Nejvyššího soudu ČR, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 
pod č. 2, roč. 2015, část trestní. V něm se soud vyjádřil mimo jiné ke vztahu trestného činu 
pletich v insolvenčním řízení (§ 226) k úplatkářství (§ 330 – přijetí úplatku a § 331 – podpla-
cení) a dospěl k závěru, že korupční jednání, ať již ve formě aktivního poskytnutí, nabídnutí 
nebo slibu úplatku, nebo ve formě pasivního přijetí úplatku či jeho slibu nebo nabídky, je 
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třeba ve veřejné i v soukromé sféře postihovat primárně ustanoveními o úplatkářství pod-
le § 331 a § 332 čTZ. Ustanovení § 226 odst. 3 čTZ se proto může uplatnit jen subsidiárně 
v těch případech, na které nedopadají shora citovaná ustanovení o úplatkářství, tj. nejde-li 
o přijetí úplatku v souvislosti s podnikáním pachatele nebo někoho jiného (§ 331 odst. 1, alinea 
2, čTZ) nebo o podplacení v souvislosti s podnikáním pachatele nebo někoho jiného (§ 332 
odst. 1, alinea 2, čTZ), anebo není-li řešeno úplatkářství týkající se obchodních vztahů, kde je 
insolvenční správce nositelem povinnosti, která má zabránit tomu, aby v obchodních vztazích 
docházelo k poškozování nebo k bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo 
osob, jejichž jménem jednají (§ 334 odst. 3 čTZ). Proto § 226 odst. 3 čTZ se jako subsidiární 
bude vztahovat na jednání insolvenčního správce jen v případech, v nichž v insolvenčním ří-
zení nepůjde o pohledávky vzniklé v rámci obchodních vztahů ani o pohledávky související 
s podnikáním pachatele nebo někoho jiného.

Mnohem četnější jsou případy kvalifikované jako porušení povinnosti v insolvenčním ří-
zení (§ 225). Policejní statistiky vykazují kolem 60 až 70 zjištěných skutků (s objasněností mezi 
50 až 60 %), justiční statistiky uvádí v průměru 36 obžalovaných a 27 odsouzených osob ročně.

Z policejní statistiky nelze seznat, v kolika případech byl registrován trestný čin porušení 
povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227), neboť není vykazován samostatně, 
ale zbytkově s  dalšími trestnými činy. Z  justiční statistiky sice vyplývá, že ročně je za tento 
trestný čin v průměru obžalováno 25 osob a odsouzeno 22 pachatelů, ale nelze zjistit, zdali se 
jednalo o porušení povinnosti vyplývající z insolvenčního zákona nebo jiných zákonů (daňový 
řád, exekuční řád, občanský soudní řád, zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v  trestním 
řízení).  

V celku bohatá je i judikatura k § 225 a § 227. K sjednocení rozhodovací praxe přispívá 
i Nejvyšší soud ČR, který má i pro tyto trestné činy upraven rozvrh práce tak, že o dovoláních 
a stížnostech pro porušení zákona, kde je vyslovena vina některým z těchto trestných činů roz-
hoduje 5. senát (JUDr. František Púry, Ph.D. JUDr. Blanka Roušalová JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.).

5 Některé procesní souvislosti
V souvislosti s insolvenčním řízením považuji za inspirativní rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČR, které se zabývaly i některými procesními aspekty. Konkrétně zmiňuji problematiku ne bis 
in idem a možnost uplatnit škodu v adhezním řízení a zároveň pohledávku v insolvenčním 
řízení.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2019, sp. zn. 5 Tdo 115/2019 byl řešen případ, 
kdy byla pachatelce uložena pořádková pokuta v insolvenčním řízení a poté byla odsouzena 
soudem za spáchání přečinu porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 225 čTZ. Od-
souzená se měla dopustit přečinu porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 225 
TrZ (zjednodušeně uvedeno) tím, že ačkoli byla jako statutární ředitelka obchodní společnosti 
I. v rámci konkursního řízení vedeného proti této obchodní společnosti, na jejíž majetek byl 
usnesením soudu prohlášen konkurs, opakovaně poučena správcem konkursní podstaty, že je 
povinna mu poskytnout součinnost, konkrétně byla vyzvána k podání vysvětlení a doložení 
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listinných dokumentů týkajících se akcií této společnosti, k  předložení aktuálního seznamu 
všech akcionářů, tyto výzvy prokazatelně převzala, nedbala uvedených výzev, nepředložila 
správci konkursní podstaty požadovaný seznam akcionářů ani přes následné výzvy Krajského 
soudu v Brně, přičemž tento seznam akcionářů obsahuje informace důležité pro další průběh 
konkursního řízení. Rozhodnutím konkursního soudu jí byla uložena pořádková pokuta pod-
le § 53 odst. 1 o. s. ř. ve výši 25 000 Kč za neuposlechnutí opakované výzvy Krajského soudu 
v Brně a za její vystupování vůči tomuto soudu, které bylo posouzeno jako pohrdavé. V dovo-
lání se odsouzená mimo jiné bránila námitkou, že jde o dvojí postih za tentýž skutek. 

Nejvyšší soud neshledal porušení zásady ne bis in idem, což odůvodnil rozdílnou povahou 
jednání a účelu sankcí, které jí byly uloženy. Podle argumentace Nejvyššího soudu insolvenční 
soud uložil pořádkovou pokutu za její celkové vystupování vůči němu, tedy jak za nevyhovění 
opakovaně uložené povinnosti předložit soudu seznam akcionářů emitenta – obchodní spo-
lečnosti I., tak za způsob, jakým na usnesení soudu o uložení povinnosti reagovala. Podle Nej-
vyššího soudu šlo tak o jasné pořádkové opatření soudu proti obstrukčnímu chování obviněné 
v průběhu konkursního řízení a pokuta uložená konkursním soudem představovala způsob, jak 
donutit obviněnou chovat se podle příkazu soudu. Sankční povaha tohoto opatření je vedlejším 
účinkem vynucení určitého zákonem vyžadovaného chování tak, aby mohl být zajištěn řádný 
průběh konkursního řízení a nebylo bráněno v jeho dokončení.

Rozhodnutí bylo navrženo k publikaci do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s touto 
obecněji formulovanou právní větou: „Pořádková pokuta podle § 53 odst. 1 o. s. ř. není sankcí 
trestněprávní povahy a její uložení dlužníkovi (resp. osobě za něj jednající) v insolvenčním 
řízení z důvodu, že nevyhověl výzvě insolvenčního správce ani insolvenčního soudu a ne-
předložil požadované dokumenty, nezakládá překážku věci rozhodnuté s účinkem ne bis in 
idem, která by vylučovala trestní postih dlužníka za přečin porušení povinnosti v insolvenč-
ním řízení podle § 225 tr. zákoníku, spočívající v tomtéž odmítnutí součinnosti s insolvenčním 
správcem.“ 13 

Mimo diskuse je závěr, že insolvenční a trestní řízení mohou probíhat souběžně, vedle sebe 
a že orgány činné v trestním řízení nejsou povinny vyčkávat na skončení insolvenčního řízení. 
V rozhodnutí publikovaném pod č. 39/2008 – II. Sb. rozh. tr. zaujal Nejvyšší soud ČR závěr, že 
byl-li na majetek předluženého dlužníka prohlášen konkurs, stanovení výše škody způsobené 
trestným činem předlužení je předběžnou otázkou podle § 9 odst. 1 trestního řádu týkající se 
viny obviněného. Případné výsledky konkursu mají však význam z hlediska rozhodnutí o výši 
náhrady škody jednotlivým poškozeným věřitelům (§ 228 a § 228 trestního řádu).

V novějším rozhodnutí (č. 39/2017 Sb. rozh. tr.) dospěl Nejvyšší soud k závěru, že rozhod-
nutí soudu o povinnosti obviněného nahradit poškozeným majetkovou škodu (§ 228 a násl. 
trestního řádu), kterou jim způsobil trestnými činy poškození věřitele podle § 222 čTZ nebo 
zvýhodnění věřitele podle § 223 čTZ, nebrání okolnost, že tito poškození věřitelé přihlásili své 
neuspokojené pohledávky v insolvenčním řízení, které dosud neskončilo a které je vedeno ni-
koli ohledně majetku obviněného, ale ohledně majetku obchodní společnosti, jejímž jménem 
obviněný při spáchání trestné činnosti jednal. V rozsahu, v jakém budou poškození věřitelé 

13 Usnesení Nejvyššího soudu je nyní přezkoumáváno Ústavním soudem ČR pod sp. zn. III. ÚS 3291/19. Ke dni 
odevzdání příspěvku (tj. k 4. 12. 2019) nebylo rozhodnuto. 
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uspokojeni v insolvenčním řízení z majetku právnické osoby jako dlužníka, zanikne povin-
nost obviněného k náhradě škody ve vztahu k týmž uspokojeným pohledávkám.

6 Závěr a doporučení de lege ferenda
Pokud bychom srovnali českou a slovenskou právní úpravu trestných činů v insolvenčním 

řízení, lze uzavřít, že se dosti odlišují, jednak s ohledem na odlišnou právní úpravu insolvenč-
ního řízení, jednak i trestních kodexů. Právní úpravy však vychází ze shodných kořenů založe-
ných ještě za trvání společného státu, proto se lze pokusit o určité srovnání.

Z hlediska znění skutkových podstat jsou si velmi blízké ustanovení trestného činu pletichy 
v insolvenčním řízení podle § 226 čTZ a machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovna-
cím konaním podle § 241 sTZ. Ostatní trestné činy se dikcí již dosti odlišují. Slovenská úprava 
se zdá více kazuistická (srov. zejména výčet způsobů maření konkurzního a vyrovnávacího 
řízení oproti obecnějším formulacím v českém trestním zákoníku), nepochybně však přísnější, 
zejména v kvalifikovaných případech, kdy hranice trestních sazeb jsou podstatně vyšší.14

Česká právní úprava šla částečně cestou dekriminalizace, především pokud jde o poruše-
ní povinnosti podat insolvenční návrh s ohledem na nová ustanovení insolvenčního zákona 
o odpovědnosti za škodu při nesplnění povinnosti. I když slovenský zákonodárce tuto civilní 
odpovědnost taktéž zakotvil v nedávné novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii, k dekri-
minalizaci v tomto případě nepřikročil. Řešení bagatelních věcí tak spočívá stále v aplikaci § 10 
ods. 2 sTZ, který je však omezen pouze na přečiny. To je jistě podnět k zamyšlení.

Některé v textu příspěvku uvedené podněty z aplikační praxe českého Nejvyššího soudu 
jsou taktéž hodné pozornosti jako inspirace problémů, které se patrně objevují i na Slovensku.
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Abstrakt: Príspevok sa venuje úvahám o spoločensky škodlivom konaní rozhodcovských sú-
dov a  rozhodcov, ktorým sa upiera najmä dlžníkom základné právo na súdnu ochranu, ale 
najmä právo na nezávislé a nestranné rozhodcovské konanie. Príčinu vidíme v nedostatočnej 
právnej úprave v oblasti súkromného práva, možnosti nápravy naopak jedine v oblasti práva 
trestného.

Kľúčové slová: zákon o rozhodcovskom konaní, rozhodca, rozhodcovský súd, právomoc, nezá-
vislosť, veriteľ, dlžník, zmluva, súdna ochrana, Trestný zákon, Obchodný zákonník

Abstract: The article deals with the reflections of socially harmful arbitration proceedings and 
arbitrators, who denied in particular to debtors the fundamental right to judicial protection, 
but especially the right to independent and impartial arbitration. The cause exists in insufficient 
legislation in the area of private law, while the possibilities of redress are only in the area of 
criminal law.

Keywords: Arbitration Act, Arbitrator, Arbitration Court, jurisdiction, independence, creditor, 
debtor, contract, judicial protection, Criminal Code, Commercial Code

1 Úvod
Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu 

ochranu veriteľov je nielen aktuálny, ale aj akútny problém celého spektra právnych predpisov 
slovenského, ale aj európskeho a medzinárodného práva. Je nám zrejmé zameranie projektu 
katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, podľa ktorého je cieľom analyzovať 
obe strany tej istej mince, teda nielen oblasť noriem slúžiacich na právnu ochranu veriteľa, ale 
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aj oblasť noriem, ktoré majú zabezpečiť elementárnu právnu ochranu dlžníkov prípadne tiež 
„kvázi-dlžníkov“, ktorí s veriteľom v žiadnom záväzkovom vzťahu neboli a nie sú.

Právna ochranu veriteľa tak nutne zahŕňa aj analýzu hranice, za ktorou začína jej zneuži-
tie, resp. úmyselné konanie veriteľa, ktorého následkom je prípadne vznik jeho trestnoprávnej 
zodpovednosti.

V tomto príspevku nebudeme analyzovať vybrané skutkové podstaty trestných činov, pod-
mienky uplatnenia trestnej zodpovednosti, či inak odkazovať na normy trestného práva. 

Cieľom tohto príspevku je poskytnúť odborníkom venujúcim sa osobitne trestnému prá-
vu viaceré informácie o uplatnení rozhodcovského konania a spôsobu získavania exekučných 
titulov, ktoré považujeme za spoločensky potenciálne škodlivé. Zároveň dodávame, že normy 
súkromného práva na ďalej uvedenú činnosť spojenú s  rozhodcovským (súkromnoprávnym) 
riešením najmä obchodných sporov vôbec nereagujú, resp. sú nedostatočné. V  tomto smere 
prirodzene vyvstáva otázka, do akej miery je možné na uvedené konanie reagovať uplatnením 
noriem trestného práva.

Podľa striktne formalistického prístupu, opomenúc historický výklad, nejasnú vôľu záko-
nodarcu, ako aj vonkajšie prostredie spornej existencie rozhodcovského konania v Slovenskej 
republike (vrátane judikatúry ESĽP)1 formuloval Ústavný súd SR uznesením z 18. novembra 
2015, sp. zn. PLz. ÚS 5/2015, (sťažnosť „1. FC TATRAN, a. s.“) jednotnú a definitívnu ústavnú 
podobu rozhodcovského konania v Slovenskej republike. 

Rozhodcovské konanie je podľa Ústavného súdu SR inštitútom súkromného práva, v kto-
rom rozhodcovia ako osoby súkromného práva rozhodujú spory na základe súkromnopráv-
neho aktu účastníkov konania. Rozhodcom a ani rozhodcovským súdom nie je formálne ani 
materiálne zverený výkon verejnej moci a z tohto dôvodu nemôžu byť pasívne legitimovaní 
v konaní o sťažnosti podľa čl. 127 ústavy.2

Rozhodcovské konanie a s ním spojený výsledok, t. j. rozhodcovský rozsudok ako exekučný 
titul, slúži de facto ako jeden z možných (alternatívnych) spôsobov na „zabezpečenie“ záväzku, 
popri notárskej zápisnici, uznaní dlhu, záložnom práve a pod. Na zmluvné strany v obchod-
nom styku pôsobí totiž často ako nenáročný a rýchly spôsob získania exekučného titulu bez 
väčších prekážok.

Rozhodcovský rozsudok však nie je súkromnoprávnou listinou. Podľa § 35 zákona 
o rozhodcovskom konaní má doručený rozhodcovský rozsudok, ktorý už nemožno preskúmať 
iným rozhodcom podľa § 37 tohto zákona3 (čo v praxi veľmi ojedinelá až neexistujúca prax), 
pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu. 
Právoplatný rozhodcovský rozsudok ukladajúci vykonať prejav vôle nahrádza tento prejav 
vôle. Právoplatný rozhodcovský rozsudok, je po uplynutí lehoty na plnenie v Slovenskej re-
publike vykonateľný (t. j. exekučným titulom) podľa osobitných predpisov rovnako ako súdne 

1 Najväčším sklamaním argumentácie Ústavného súdu SR v citovanom „zjednocujúcom“ uznesení je absencia 
posúdenia úrovne súdnej ochrany voči rozhodcovským súdom zo strany judikatúry všeobecných súdov.

2 Pozri uznesenie Ústavného súd SR z 18. novembra 2015, sp. zn. PLz. ÚS 5/2015, bod 26.
3 Účastníci rozhodcovského konania sa môžu v rozhodcovskej zmluve dohodnúť, že rozhodcovský rozsudok 

môže na základe žiadosti niektorého z nich preskúmať iný rozhodca (rozhodcovia). Ak sa účastníci 
rozhodcovského konania nedohodli v rozhodcovskej zmluve na preskúmaní rozhodcovského rozsudku, je 
jeho preskúmanie iným rozhodcom (rozhodcami) vylúčené, ak tento zákon neustanovuje inak.
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rozhodnutie.4 Podľa Ústavného súdu SR právny poriadok Slovenskej republiky síce rozhod-
covskému rozsudku pripisuje vlastnosť vykonateľnosti a zároveň je aj exekučným titulom, 
rozhodcovský súd však pri exekúcii na základe rozhodcovského rozsudku nemá žiadne verej-
nomocenské oprávnenia. Rozhodcovský rozsudok teda nadobúda najneskôr v kontexte exe-
kučného konania verejnoprávny rozmer, v tomto procesnom štádiu však už rozhodcovský súd 
nevykonáva žiadne úkony. Ani prípadná exekúcia na základe rozhodcovského rozsudku tak 
neodôvodňuje záver, že rozhodcovský súd je orgánom verejnej moci.5

V  tomto smere je vhodné podotknúť, že rozhodca vykonávajúci rozhodcovské konanie 
s miestom rozhodcovského konania v Slovenskej republike podľa zákona o rozhodcovskom ko-
naní nie je verejným činiteľom,6 keďže podľa judikatúry Ústavného súdu SR je rozhodcovský 
súd súkromnoprávnou osobou a nemožno ho vzhľadom na jeho účel a charakter bez ďalšieho 
zaradiť k orgánom verejnej moci.

Ak rozhodca vykonávajúcu rozhodcovské konanie podľa zákona o  rozhodcovskom ko-
naní nie je verejným činiteľom a  rozhodcovské konanie je podľa skôr citovanej judikatúry 
Ústavného súdu SR „inštitútom súkromného práva“ a rozhodcovský súd je súkromnopráv-
nou osobou, nie je následne celkom jasný kontext (účel) trestnoprávneho postihu znalca, 
tlmočníka alebo prekladateľa v rozhodcovskom konaní v rámci skutkovej podstaty trestného 
činu „nepravdivý znalecký posudok, tlmočnícky úkon a prekladateľský úkon“ [§ 347 ods. 1 
písm. a) TZ7].

Dodajme, že oproti ponímaniu rozhodcovského konania Ústavným súdom SR, navyše, ju-
dikatúra ESĽP pripomína dve základné požiadavky čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd, a to požiadavku „zákonného súdu“ a požiadavku na „verejné prero-
kovanie veci“.8

V právnickej obci je rozhodcovské konanie nezriedka spojené priamo a výslovne s vymá-
haním nároku/práva, resp. systém, ktorý „umožňuje subjektom právnych vzťahov vo veľkej 
miere modifikovať spôsob vymáhania ich práv“.9 Filozofia v tomto smere spočíva v právnej 
ochrane, ktorá pozostáva zrejme výlučne v získaní exekučného titulu. Konštatujeme, že v špe-
cifických podmienkach slovenského právneho (a ekonomického) prostredia a najmä efektivite 
rozličných orgánov ochrany práva, nadobudlo rozhodcovské konanie špecifický význam s „ga-
ranciou“ získania exekučného titulu, predmetom ktorého je najmä peňažné plnenie. 

Súdna ochrana proti rozhodcovskému rozsudku je navyše oklieštená a predstavuje ju v zá-
sade iba žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku (§ 40 a nasl. zákona o rozhodcovskom 
konaní), pričom dôvody na podanie žaloby sú taxatívne výslovne stanovené a  v  porovnaní 

4 Pozri § 44 ods. 2 zákona o rozhodcovskom konaní.
5 Pozri uznesenie Ústavného súd SR z 18. novembra 2015, sp. zn. PLz. ÚS 5/2015, body 31 a 32.
6 Porovnaj § 128 ods. 1 TZ.
7 Kto ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ pred súdom, prokurátorom alebo policajtom v trestnom konaní 

alebo pred súdom v civilnom procese a v správnom súdnom procese, alebo v exekučnom konaní, alebo v 
konaní pred orgánom verejnej správy, alebo pred rozhodcovským súdom uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá 
má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok 
až päť rokov.

8 Rozsudok ESĽP z 28. októbra 2010 vo veci Suda proti Českej republike, sťažnosť, č. 1643/06
9 Pozri napríklad informáciu advokátskej kancelárie určenú pre verejnosť, dostupnú na: <https://www.prkpart-

ners.com/sk/pravne-sluzby/oblasti-praxe/riesenie-sporov/rozhodcovske-konanie/>.
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s možnosťou napadnúť súdne rozhodnutie v odvolacom konaní podľa zákona č. 160/2015 Z. z. 
Civilný sporový poriadok značne oklieštené.10

Podľa judikatúry Ústavného súdu si „strany rozhodcovskej zmluvy musia byť vedomé 
možných negatívnych dôsledkov svojho rozhodnutia uprednostniť riešenie medzi nimi vznik-
nutých sporov prostredníctvom súkromnoprávnej osoby – rozhodcovského súdu pred súdnym 
orgánom Slovenskej republiky, čím sa ich základné právo na súdnu ochranu v istom zmysle 
stáva okliešteným rozsahom vyplývajúcim, ako už bolo uvedené, z § 40 zákona o rozhodcov-
skom konaní“11.

Na základe skôr uvedeného posúdenia, ale najmä skúseností z činnosti stálych rozhodcov-
ských súdov12, ktorá bola nedávno predmetom mediálneho, ale aj politického záujmu možno 
usudzovať, že trestnoprávne prostriedky ochrany by nemali zostať neaktívne.

2 Zrušenie stálych rozhodcovských súdov – možné 
trestnoprávne aspekty pokračovania ich činnosti

V priebehu roka 2014 pretavil zákonodarca volanie po zmene pravidiel rozhodcovského 
konania do zákona č. 336/2014  Z.  z.13 Jedným z  kľúčových dôvodov prijatia novely zákona 
o  rozhodcovskom konaní boli rôznorodé praktiky stálych rozhodcovských súdov (ďalej ako 
„SRS“), ktorých účelom bolo poskytovať vybraných obchodných spoločnostiam „servis“ pre 
vydávanie rozhodcovských rozsudkov. Spoločným menovateľom týchto súdov bolo často „exo-
tické“ sídlo v malej obci na južnom Slovensku a konateľ – zároveň rozhodca, bez relevantného 
právnického či ekonomického vzdelania, spojenia s akademickou alebo právnickou obcou, ale-
bo so skúsenosťami s rozhodovaním sporov vôbec. Často uvedení zástupcovia SRS nedispono-
vali akýmkoľvek vysokoškolským vzdelaním a pôsobili ako tzv. „biele kone“, prípadne takúto 
úlohu zohrávali nimi nominovaní rozhodcovia, ktorých výber nebolo možné podradiť pod ra-
cionálne kritériá (napr. vzdelanie, skúsenosti s rozhodovaním sporov, pôsobenie v rámci určitej 
profesie). Problematickým tiež bolo opakované (či výlučné) rozhodovanie sporov v  prípade 
žalobcu – tej istej spoločnosti jediným a tým istým rozhodcom, ktorý sa z ekonomického po-
hľadu stáva de facto žalobcovým zamestnancom.

Zákonodarca v  rámci zákona č. 336/2014  Z.  z. priamo označil negatívne skúsenosti 
v  rámci činnosti rozhodcovských súdov v  oblasti spotrebiteľských sporov: „Významným as-
pektom urýchľujúcim zmenu predmetného zákona bola aj nutnosť samostatného riešenia úpravy 

10 Pozri § 40 ods. 1 a 2 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
11 Uznesenie Ústavného súdu SR z 18. novembra 2015, sp. zn. PLz. ÚS 5/2015, bod 27, tiež m. m. sp. zn. III. sp. 

zn. ÚS 335/2010, sp. zn. I. ÚS 143/2013 alebo sp. zn. I. ÚS 234/2013.
12 Koncept „stálych rozhodcovských súdov“ ako osobitnej entity bez samostatnej právnej subjektivity je veľmi 

ojedinelým a v zásade zmätočný, navyše používa termín „súd“, čo samo osebe môže spôsobiť zameniteľnosť 
so všeobecnými súdmi, podobne ako termín používaný zákonom o rozhodcovskom konaní „rozhodcovských 
rozsudok“ vs. „rozsudok“ všeobecného súdu.

13 Zákon č. 336/2014 Z. z. z 21. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom 
konaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch 
súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 
predpisov.
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rozhodcovského konania v spotrebiteľských sporoch, kde za posledné obdobie expandoval výskyt 
negatívnych skúseností s činnosťou rozhodcovských súdov. Na základe týchto skutočností vyvstala 
zároveň potreba vykonať zmeny v podobe novelizácie zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom 
konaní v platnom znení.“.14 Negatívne skúsenosti v rámci činnosti rozhodcovských súdov však 
rozhodne neboli len oblasti spotrebiteľských sporov, ale aj sporov obchodných. 

Následne zákonodarca prichádza s nápadom, obmedziť možnosť zakladania SRS priamo 
obchodnými spoločnosťami. Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 336/2014 Z. z.: „Výraznou 
zmenou oproti pôvodnému zneniu zákona je ustanovenie, že zriaďovateľom stáleho rozhodcov-
ského súdu bude môcť podľa nových pravidiel byť len obchodná alebo profesijná komora alebo 
záujmové združenie právnických osôb, resp. občianske združenie15. Iné právnické osoby (napr. 
obchodné spoločnosti) nebudú môcť byť zriaďovateľom SRS. Táto zmena má viesť k obmedzova-
niu vzniku konfliktu záujmov medzi zriaďovateľom a požiadavkou na nestranné a spravodlivé 
riešenie sporov.“. Zároveň v prechodných ustanoveniach zákon č. 336/2014 Z. z. určil, že „stá-
ly rozhodcovský súd zriadený pred 1. januárom 2015 musí do troch mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto zákona splniť podmienky ustanovené týmto zákonom pre stále rozhodcovské súdy 
zriadené po 31. decembri 2014“.16

Účel uvedenej zmeny sa podľa (nielen) nášho hodnotenia úplne minul účinkom. Dôsled-
kom bol len nárast vzniku záujmových združení právnických osôb (ktorých jediným záujmom 
bolo opäť len zabezpečenie činnosti „vlastného“ rozhodcovského súdu), ktoré boli priamo 
a účelovo prepojené s konkrétnymi obchodnými spoločnosťami. Zákonodarca súčasne žiadnu 
zmysluplnú odbornú požiadavku do zakladania či výkonu SRS nepriniesol, a naopak navyše 
zabezpečil kontinuitu ich činnosti prostredníctvom prezumpcie platnosti skorších rozhodcov-
ských zmlúv, resp. doložiek.17

V tomto smere tak následné operácie SRS, ich zriaďovateľov, resp. zodpovedných fyzických 
či právnických osôb, mohli mať dopad azda len na následné preukázanie postavenia SRS, a naj-
mä nezávislosti rozhodcov vykonávajúcich funkciu rozhodcu pre daný SRS, či úmyslu štatu-
tárnych zástupcov a/alebo rozhodcov realizovať rozhodovanie sporov nestranne, nezávisle, bez 
majetkovej či personálnej podpory subjektov využívajúcich rozhodcovské konanie na strane 
žalobcov. Uvedené mohlo do istej miery pomôcť prípadným poškodeným v civilnom konaní 
o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ale, podľa nášho názoru, najmä v trestnom konaní, kde 
ďalšie možnosti získavania informácií o prípadnom prepojení a jeho účele nie sú v zásade ob-
medzené. 

14 Zákonodarca tiež v tomto smere vytvoril samostatné pravidlá prijatím zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľ-
skom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15 Napriek zneniu dôvodovej správy občianske združenia možnosť zakladať SRS podľa prijatej novely zákona 
o rozhodcovskom konaní nemali.

16 Pozri bod 84 zákona č. 336/2014 Z. z.: „§ 54b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015“.
17 Podľa § 54b ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní účinného od 1. januára 2015: „Ak rozhodcovská zmluva 

odkazuje na stály rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov, ktorého pôvodný zriaďovateľ nespĺňa od 
1. januára 2015 podmienky ustanovené týmto zákonom pre zriaďovateľa nového stáleho rozhodcovského súdu 
a ak sa pôvodný zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu stane členom iného zriaďovateľa nového stáleho 
rozhodcovského súdu, aby sa splnili tieto podmienky, platí, že rozhodcovská zmluva odkazuje na nový stály 
rozhodcovský súd zriadený podľa tohto zákona iným zriaďovateľom. To neplatí, ak sa zmluvné strany rozhod-
covskej zmluvy dohodnú po 31. decembri 2014 inak alebo ak niektorá zo strán pred podaním žaloby na nový 
stály rozhodcovský súd podľa predchádzajúcej vety podá návrh na začatie konania na všeobecnom súde.“.
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Bezzubosť zmenenej právnej úpravy viedla aj pod tlakom verejnosti a častého rušenia roz-
hodcovských rozsudkov všeobecnými súdmi k ďalšej zmene zákona o rozhodcovskom konaní.

Od 1. januára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach 
súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku 
a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov18, ktorým sa zme-
nil § 12 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní tak, že zriaďovateľom SRS so sídlom na území 
Slovenskej republiky môže byť len národný športový zväz alebo komora zriadená zákonom. 
Inými slovami, k 31. decembru 2017 mali zaniknúť takmer všetky stále rozhodcovské súdy 
a akékoľvek neskončené nimi vedené rozhodcovské konania boli ex lege zastavené.19

Podľa súčasne prijatého § 54c (Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017):
„(1) Stály rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov, ktorého zriaďovateľ nespĺňa 

podmienky ustanovené týmto zákonom pre zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu, nemôže 
po 31. decembri 2016 uskutočňovať rozhodcovské konania podľa tohto zákona a vydávať roz-
hodcovské rozhodnutia.

(2) Rozhodcovské konania podľa tohto zákona vedené pred stálym rozhodcovským sú-
dom, ktorého zriaďovateľ po 31. decembri 2016 nespĺňa podmienky podľa právnych predpisov 
účinných od 1. januára 2017, ktoré začali a v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok doručený 
účastníkom konania pred 1. januárom 2017, sa 31. decembra 2016 zastavujú. Účinky už po-
daného návrhu na začatie rozhodcovského konania a všetkých ďalších úkonov účastníkov roz-
hodcovského konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá žalobu na súd do troch 
mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania; o výdavkoch rozhodcovského konania, ktoré 
vznikli účastníkom konania, rozhodne súd podľa pravidiel o trovách konania. Doba rozhodcov-
ského konania, ktoré bolo zastavené podľa prvej vety, sa nezapočítava do premlčacej doby podľa 
osobitného predpisu. Zriaďovateľ je povinný zrušiť stály rozhodcovský súd do troch mesiacov 
odo dňa, keď podľa tohto zákona nebude môcť uskutočňovať rozhodcovské konania a vydávať 
rozhodcovské rozhodnutia a súčasne rozhodcovské rozsudky, ktoré stály rozhodcovský súd vydal, 
nadobudli právoplatnosť bez možnosti podať žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije, ak žalobca a žalovaný spoločným vyhlásením do zá-
pisnice pred stálym rozhodcovským súdom najneskôr do 31. decembra 2016 vyjadria súhlas, že 
rozhodcovské konanie bude ďalej podľa pravidiel stáleho rozhodcovského súdu a za podmienok 
tohto zákona prebiehať ako rozhodcovské konanie vedené pred rozhodcovským súdom zloženým 
z jedného alebo viacerých rozhodcov.

(4) Zmluvné strany nie sú viazané rozhodcovskou zmluvou, ktorá zakladá právomoc stá-
leho rozhodcovského súdu, ktorého zriaďovateľ nespĺňa podmienky podľa právnych predpi-
sov účinných od 1. januára 2017, ak do 31. decembra 2016 na jej základe nezačalo rozhodcovské 
konanie alebo ak rozhodcovské konanie bolo zastavené podľa odseku 2. To isté platí, ak ide o po-
stup po zrušení rozhodcovského rozsudku podľa § 43 ods. 2 a stály rozhodcovský súd, ktorý by mal 
vo veci rozhodovať, bol zrušený.“.

Od okamihu prijatia zákona č. 125/2016 Z. z. je možné identifikovať variabilitu ďalšieho ko-
nania štatutárnych zástupcov a/alebo rozhodcov stálych rozhodcovských súdov, spočívajúceho 

18 Problematickým z hľadiska účelu zákona č. 125/2016 Z. z. (zmena procesných kódexov v Slovenskej republike) 
je následne výklad jeho ustanovení v spojení so zrušením SRS.

19 Pozri tiež uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 6. decembra 2018, sp. zn. 3 Cdo 166/2018, ods. 13 a nasl.
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v snahe pokračovať v rozhodcovskom konaní a vydávaní rozhodcovských rozsudkov napriek 
zákonnému zákazu. Následne sa, podľa nášho názoru, celkom jasne otvára úvaha o trestnopráv-
nej zodpovednosti štatutárnych zástupcov a/alebo rozhodcov stálych rozhodcovských súdov.

Z dostupných informácií vyplývajúcich z Ministerstvom spravodlivosti SR vedeného „Zozna-
mu stálych rozhodcovských súdov“20 napríklad vyplýva, že viacero subjektov má napriek § 54c 
zákona o rozhodcovskom konaní evidentne úmysel naďalej uskutočňovať rozhodcovské kona-
nia, a to fiktívnym premiestnením „sídla“ SRS mimo územia Slovenskej republiky.

Uveďme príklad: 
K 31. decembru 2014 pôsobí na základe zákona o rozhodcovskom konaní na území Slo-

venskej republiky stály rozhodcovský súd, pričom miesto rozhodcovského konanie je obliga-
tórne podľa zákona na území Slovenskej republiky [§ 1ods. 1 písm. a) zákona o rozhodcovskom 
konaní]. Tento SRS môže zriadiť aj cudzia právnická osoba (so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky), rovnako aj (a najmä) slovenská právnická osoba (so sídlom na území Slovenskej 
republiky). Exaktne zákonodarca neupravuje, kde bude SRS umiestnený, keďže samostatnú 
právnu subjektivitu SRS nemá. Miestom rozhodcovského konania však musí byť na území Slo-
venskej republiky a následne sa jeho činnosť spravuje zákonom o rozhodcovskom konaní.

Od 1. januára 2015 zákonom č. 336/2014 Z. z. a novou právnou úpravou v znení „zriaďo-
vateľom stáleho rozhodcovského súdu so sídlom na území SR môže byť len záujmové združenie 
právnických osôb, národný športový zväz, Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský 
výbor alebo komora zriadená zákonom“ sa nepriamo určuje, že zriaďovateľom SRS nemôže byť 
cudzia právnická osoba (keďže najmä záujmové združenie právnických osôb je exaktná práv-
nická osoba podľa právneho poriadku Slovenskej republiky). Sídlo SRS je pritom irelevantné, 
pretože SRS opäť nemá samostatnú právnickú subjektivitu (rozhodujúce je miesto rozhodcov-
ského konania v Slovenskej republike). Je zrejmé, že akýkoľvek SRS bol založený (zriadený) 
a vznikol len na základe právneho poriadku Slovenskej republiky, konkrétne zákona o rozhod-
covskom konaní. SRS však nemá podľa zákona o rozhodcovskom konaní alebo iných právnych 
predpisov Slovenskej republiky právnu subjektivitu (tú má len jeho zriaďovateľ).

Od 1. januára 2017 na základe zákona č. 125/2016 Z. z. bol povinný každý zriaďovateľ 
(mimo národných športových zväzov alebo komôr zriadených zákonom) ním prevádzkovaný 
SRS zrušiť, a  to bez ohľadu na miesto, kde prípadne SRS rozhodcovské konanie realizoval, 
alebo odkiaľ rozhodcovské rozsudky vydával.21 Totiž svoju existenciu, legitimitu a právomoc 
takýto SRS od svojho založenia odvodzoval jedine od zákona o rozhodcovskom konaní a táto 
nadobudnutím účinnosti zákona č. 125/2016 Z. z. zanikla.

Na fundamentálnu otázku, či má možnosť skôr uvedený SRS uskutočňovať rozhodcovské 
konania a vydávať rozhodcovské rozhodnutia od 1. januára 2017 podľa zákona o rozhodcov-
skom konaní, je jediná, a to záporná odpoveď.22

Či prípadne takýto SRS uskutočňuje rozhodcovské konanie aj mimo územia Slovenskej repub-
liky je irelevantné pre platnosť a účinnosť zákonného príkazu zrušiť SRS zo strany jeho zriaďovateľa. 

20 Dostupný na: <https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/Rozhodcov-
ske-sudy/Zoznam-rozhodcovskych-sudov.aspx>. 

21 Pozri § 54c ods. 2 zákona o rozhodcovskom konaní.
22 Platí § 54c ods. 2 posledná veta zákona o rozhodcovskom konaní („zriaďovateľ je povinný zrušiť stály rozhod-

covský súd do troch mesiacov odo dňa, keď podľa tohto zákona nebude môcť uskutočňovať rozhodcovské konania 
a vydávať rozhodcovské rozhodnutia ...“).
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Konštatujeme, že následne všetky štatúty, poriadky, oznámenia a pod. vrátane tých, ktoré 
sú uverejnené v Obchodnom vestníku SR, či úkony takýchto SRS, nemajú podľa slovenských 
právnych predpisov žiadne účinky. Uvedený záver nemôže byť spochybnený ani zmenou „síd-
la“ SRS, t. j. jeho „presunom“ mimo územia Slovenskej republiky.23

Nie je nám teda zrejmé, na základe akých noriem vedie napríklad Ministerstvo spravodli-
vosti SR v „Zozname stálych rozhodcovských súdov“ subjekty, ktorá majú sídlo mimo územia 
Slovenskej republiky. Uvedené SRS zapísané v „Zozname stálych rozhodcovských súdov“ sú 
tak jedine fiktívnymi osobami. Dodajme, že žiadna medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, neupravuje založenie alebo vznik rozhodcovských súdov (či právnických 
osôb s právnou subjektivitou v rámci osôb súkromného práva). 

Účelom uvedenej fikcie je tak jedine pokračovanie SRS v  rozhodcovskom konaní po 1. 
januári 2017, resp. najmä a aktuálne zachovanie platnosti rozhodcovských zmlúv/doložiek, 
ktoré zverujú právomoc rozhodovať takýmto SRS aj po 1. januári 2017, t. j. zachovanie možnos-
ti získať exekučný titul, napriek jasnému rozporu so zákonom.

S výnimkou jedného trestného konania vedeného Krajským riaditeľstvom Policajného zbo-
ru v Banskej Bystrici nám nie sú známe iné konania vedené proti činnosti uvedených „SRS“, 
resp. konkrétnych fyzických osôb. Týmto, podľa nášho názoru, ďalej pokračuje potenciálne 
škodlivá činnosť, ktorá navyše v civilnom konaní nemôže byť potlačená v celom rozsahu, prí-
padne vôbec (napr. z dôvodu uplynutia lehoty na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského 
rozsudku, resp. exekučným námietkam).

Druhý spôsob pokračovania činnosti uvedených SRS je sofistikovanejší. Najmä v  prípa-
doch, keď je rozhodcovská doložka zachytená svojím obsahom len na webových stránkach, 
dochádza od 1. januára 2017 k jej úprave takým spôsobom, aby SRS, ktorý po 1. januári 2017 
nemôže rozhodcovské konanie vykonávať, bol určený za nie rozhodcovskú inštitúciu – súd, ale 
za vybranú osobu (§ 6 ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní). 

Znenie rozhodcovskej doložky sa „v súlade s dohodou zmluvných strán“ mení tak, že pri-
márne odkazuje na ad hoc rozhodcu (fyzickú osobu), s dodatkom o možnosti rozhodnúť spor 
aj rozhodcom, ktorého ustanoví vybraná osoba. Za vybranú osobu je následne označený bývalý 
SRS, resp. jeho zriaďovateľ (často s identickým názvom). Bývalý SRS je tak už vybraná osoba, 
ktorá neskôr označí za rozhodcu tú istú fyzickú osobu.

3 Rozhodcovská zmluva/doložka – možné trestnoprávne 
aspekty predstierania jej existencie

Základným princípom rozhodcovského konanie je výslovný, jasný a určitý súhlas zmluv-
ných strán, že ich ďalej konkretizované existujúce či budúce spory sa budú rozhodovať v roz-
hodcovskom konaní. Vzdanie sa práva na súdnu ochranu vykonávanú prostredníctvom vše-
obecných súdov a jej zverenie rozhodcovskému súdu/rozhodcovi, ktorý je súkromnoprávnou 

23 Podľa nám dostupných informácií ide v zásade o predstieranú zmenu sídla, či skôr umiestnenia (keďže takéto 
SRS nemajú naďalej právnu subjektivitu), ktorá je v zásade založená na fiktívnych nájomných zmluvách.
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osobou, musí mať nespochybniteľný, nielen dobrovoľný, ale aj vedomý základ, ktorý vyjadru-
je súhlas manifestovaný určite a zrozumiteľne platnou dohodou strán. 

Aj v zmysle judikatúry Ústavného súdu SR sa (jedine) uzavretím rozhodcovskej zmluvy 
alebo rozhodcovskej doložky strany dobrovoľne a vedome vzdávajú práva na súdnu ochranu 
vykonávanú prostredníctvom všeobecných súdov a zverujú ju rozhodcovskému súdu.24

Autonómia vôle strán je však jednoznačne ohraničená prinajmenej tam, kde by sa mohla 
dostávať do rozporu so zásadami práva na spravodlivý proces.25

Podľa zákona o rozhodcovskom konaní musí mať rozhodcovská zmluva písomnú formu, 
inak je neplatná. Do 31. decembra 2014 zákon zjednodušene vyžadoval „podpísané listiny“, 
resp. písomná forma bola zachovaná, ak „je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente pod-
písanom zmluvnými stranami alebo vo vzájomne vymenených listoch, ak je dohodnutá telefaxom 
alebo pomocou iných telekomunikačných zariadení, ktoré umožňujú zachytenie obsahu rozhod-
covskej zmluvy a označenie osôb, ktoré ju dohodli“.26 

V tomto smere rozhodca konajúci s odbornou starostlivosťou, vždy v rozhodcovskom roz-
sudku najskôr odkáže na existenciu podpísanej zmluvy, pravosť podpisov ktorej zmluvné stra-
ny nespochybňujú. V opačnom prípade nariadi osobitné dokazovanie a prípadne procesným 
rozhodnutím potvrdí existenciu platnej a vedomej rozhodcovskej zmluvy/doložky.

Už skôr uvedený zákon č. 336/2014 Z. z. z 21. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 
1. januára 2015 zmenil formu rozhodcovskej zmluvy a tiež možnosť, akým si rozhodcovský 
súd založí svoju právomoc. 

Podľa nového znenia § 4 ods. 3: „Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vte-
dy, a) ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá vo vzájomnej písomnej komunikácii strán alebo b) 
ak bola uzatvorená elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho 
úkonu a osoby, ktorá právny úkon urobila.“

Podľa nového znenia § 4 ods. 4: „Odkaz v zmluve alebo v písomnej komunikácii strán na aký-
koľvek dokument obsahujúci rozhodcovskú doložku sa považuje za písomnú rozhodcovskú zmluvu, 
ak sa takýmto odkazom má podľa vôle strán stať rozhodcovská doložka súčasťou zmluvy.“

Podľa nového znenia § 4 ods. 5: „Písomná forma rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj pri 
písomnom pristúpení k zmluve podľa osobitného zákona, ktoré obsahuje platnú rozhodcovskú do-
ložku. To platí aj v prípade nadobudnutia členstva v záujmovom združení alebo v inej právnickej 
osobe, ktorej vnútorné predpisy obsahujú rozhodcovskú doložku.“. 

Nakoniec podľa § 4 ods. 7: „Rozhodcovská zmluva sa považuje za písomne uzavretú v rozsa-
hu predmetu podanej žaloby aj vtedy, ak je jej existencia tvrdená v žalobe a žalovaný v žalobnej 
odpovedi doručenej rozhodcovskému súdu jej existenciu nenamietne.“. 

Porovnaním právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2014 a po tomto dátume je zrejmé, 
že možnosť predstierať či inak uvádzať subjekt do omylu v súvislosti s existenciu rozhodcovskej 
zmluvy či doložky (a s účelom vyňať ju spod súdnej ochrany všeobecných súdov, t. j. zúžiť jej 
priestor na uplatnenie prostriedkov právnej ochrany s následkom získať nezákonný exekučný 
titul) bola veľmi obmedzená a obmedzovala sa v zásade na falšovanie podpisov. 

24 Pozri rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 143/2013 a I. ÚS 234/2013.
25 HRNČÍŘIKOVÁ, M. et al. Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů. Praha : Leges, 

2019, s. 10.
26 Pozri znenie § 4 ods. 1 a 2 zákona o rozhodcovskom konaní.



PRÁVNA OCHRANA ÚČASTNÍKOV EKONOMICKO-PRÁVNYCH VZŤAHOV

180

Súčasná právna úprava účinná od 1. januára 2015 v tomto smere enormne rozširuje mož-
nosti rozhodcov, akým spôsobom a z akého základu si svoju právomoc môžu odvodiť.

Jedným z možných a častých spôsobov je odvodenie právomoci v zmysle § 4 ods. 7 zákona 
o rozhodcovskom konaní, keďže napríklad žalovaný výslovne v žalobnej odpovedi neuviedol 
slovné spojenie „namietam existenciu rozhodcovskej zmluvy/doložky“ prípadne „namietam 
právomoc rozhodcovského súdu“. Akákoľvek inú formulácia (obrana) vedie následne k  od-
mietnutiu rozhodcu sa touto námietkou ďalej zaoberať a  k  založeniu, prípadne potvrdeniu 
právomoci rozhodcovského súdu. 

Ako sme už uviedli skôr, pri snahe bývalých SRS svoju rozhodcovskú činnosť vykonávať 
ďalej, existuje aj prax obchodných spoločností spojených s  jedným a tým istým rozhodcom/
SRS, ktorým od 1. januára 2015 nič nebráni vo „flexibilnej zmene“ rozhodcovskej doložky, 
ktorá je obsiahnutá v elektronickom dokumente umiestnenom na webovom sídle obchodnej 
spoločnosti (žalobcu – veriteľa), na ktorú odkazuje prípadná elektronická komunikácia zmluv-
ných strán (najčastejšie e-mailová).

Všeobecné civilné súdy výkladom uvedených nových ustanovení zákona o rozhodcovskom 
konaní ešte nedospeli k  precizovaniu spôsobov založenia právomoci rozhodcovského súdu, 
najmä k rozsahu „odkazu písomnej komunikácii strán na akýkoľvek dokument obsahujúci roz-
hodcovskú doložku, ak sa takýmto odkazom má podľa vôle strán stať rozhodcovská doložka 
súčasťou zmluvy“.

Nakoniec za poslednú v tomto smere poukazujeme, podľa nášho názoru, zjavne nezákonnú 
prax, kde si rozhodcovský súd odvodí svoju právomoc „zo zákona“, v zmysle § 135a ods. 5 
OBZ, podľa ktorého „nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo 
svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku 
z majetku spoločnosti“. 

Príkladom je skutkový stav, podľa ktorého veriteľ A na základe uzatvorenej rozhodcovskej 
doložky s dlžníkom B dosiahne v rozhodcovskom konaní vydanie rozhodcovského rozsudku, 
z ktorého sa však následne v exekučnom konaní neuspokojí (príp. exekučné konanie ani nezač-
ne). Naopak vyhlási, že nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti B a začne 
rozhodcovské konanie voči konateľovi (príp. bývalému konateľovi!) subjektu B, t. j. voči fyzickej 
osobe, pričom rozhodca si právomoc napriek námietkam bez ďalšieho odvodí priamo a jedine 
zo znenia (či skôr účelu) § 135a ods. 5 OBZ.

4 Záver
Podľa skôr citovanej ustálenej judikatúry Ústavného súdu SR sa uzavretím rozhodcovskej 

zmluvy alebo rozhodcovskej doložky strany (subjekty práva) dobrovoľne a vedome vzdávajú 
práva na súdnu ochranu vykonávanú prostredníctvom všeobecných súdov a zverujú ju roz-
hodcovskému súdu, ktorý je súkromnoprávnou osobou, pretože ho nemožno vzhľadom na 
jeho účel a charakter bez ďalšieho zaradiť k orgánom verejnej moci.

Poukázali sme zároveň aj na príklady obchádzania zákona, resp. prípady prestierania skut-
kových okolností alebo právnych úkonov, ktoré majú privodiť podriadenie sa rozhodcovské-
mu konaniu a vyňatie z právomoci všeobecného súdu. K argumentácii, že každý rozhodcovský 
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rozsudok s miestom rozhodcovského konania na území Slovenskej republiky môže byť napad-
nutý žalobou na všeobecnom súde uvádzame, že dôvody na jeho zrušenie všeobecným súdom 
sú v zmysle § 40 zákona o rozhodcovskom konaní obmedzené, a medzi takéto dôvody nepatrí 
napríklad nesprávne určenie rozhodného práva rozhodcom, alebo nesprávna aplikácia roz-
hodného práva a pod., ktoré ako odvolacie dôvody bezpochyby obstoja v odvolacom súdnom 
konaní.

Navyše, aj prípadným zrušením rozhodcovského súdu všeobecným súdom prípadný po-
škodený dlžník nedosiahne plné restituio in integrum. 

Nakoniec na zodpovednosť rozhodcovského súdu/rozhodcu nie je možné aplikovať ani zá-
kon č. 514/2003Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci orgánom 
verejnej moci, keďže rozhodcovský súd, resp. rozhodca nie je orgánom verejnej moci.

Bezvýhradne akceptujeme právny názor, podľa ktorého je trestné právo prostriedkom ul-
tima ratio (ide o poslednú a najkrajnejšiu možnosť), čo sa podľa právnej teórie, ako aj súdnej 
praxe chápe aj ako zásada pomocnej úlohy trestnej represie (zásada subsidiarity).27

Aj na základe skôr uvedených dôvodov je však vhodné uviesť, že identifikujeme absenciu 
existencie takých prostriedkov ostatných právnych odvetví, ktoré by dokázali reagovať na spo-
ločensky škodlivé konanie rozhodcovských súdov, rozhodcov a s nimi spriaznených obchod-
ných spoločností, s ktorými vytvárajú navzájom spojený kruh poskytujúci si výhody, pričom 
nezávislé a nestranné rozhodcovské konanie je len predstierané. 

V tomto zmysle sa po vyčerpaní súkromnoprávnych možností ochrany proti uvedenému 
konaniu ako vhodné a účinné javia už iba prostriedky trestného práva.
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Abstrakt: V  nasledujúcom príspevku autor prezentuje rôzne prístupy k  aplikácii (posudzo-
vaniu) obvyklej mieri opatrnosti pri trestných činoch podvodného charakteru. V teoretickej 
rovine príspevok pojednáva o problematike toho, do akej miery je možné pri skúmaní trestnej 
činnosti zohľadňovať konanie, resp. nekonanie poškodeného – to ako mierou sa pričinil na 
dokonaní trestného činu. Autor sa zaoberá aj problematikou aplikácie princípu obvyklej mieri 
opatrnosti pri zločinoch. 

Kľúčové slová: Podvod, obvyklá miera opatrnosti, čiastkový útok, omyl, poškodený.

Abstract: In the following article, the author presents various approaches to the application (as-
sessment) of the usual level of caution in fraudulent crimes. At the theoretical level, the paper 
deals with the issue of if it is possible to take into account the actions of the damaged person 
and how damaged person contributed to the completion of the crime. The author also deals 
with the application of the principle of the usual measure in crimes.

Key words: Fraud, usual caution, partial attack, mistake, damaged person

Aplikovanie obvyklej miery opatrnosti ako právneho princípu uplatniteľného pri trestných 
činoch podvodného charakteru je možné prostredníctvom dvoch rôznych prístupov. 

Prvým, najčastejším a  v  praxi najuplatňovanejším prístupom je posudzovanie obvyklej 
miery opatrnosti prostredníctvom § 10 ods. 2 TZ (tzv. materiálny korektív). 

Podľa prevažujúcich právnych názorov1 je možné posudzovať obvyklú mieru opatrnosti 
len prostredníctvom naposledy citovaného ustanovenia, čím je vylúčená aplikáciu spomenuté-
ho princípu na zločiny, resp. obzvlášť závažné zločiny (ďalej len „zločiny“). 

Ak teda páchateľ napĺňa skutkovú podstatu trestného činu podvodu podľa § 221 TZ uvá-
dzaním do omylu spôsobom, ktorý je už na prvý pohľad rozpoznateľný ako podvodný, jeho 
trestná zodpovednosť bude posudzovaná podľa výšky škody, ktorú spôsobí. Ak páchateľ poľah-
ky rozpoznateľným podvodným konaním vyláka sumu nižšiu ako 26 660 eur, môže sa vyhnúť 

1 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 12. júla 2016, sp. zn. 1 TdoV 10/2015.
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trestnej zodpovednosti, no v prípade, ak identickým konaním uvedenú sumu dosiahne, jeho 
konanie sa posúdi (za splnenia ostatných zákonných podmienok) podľa odseku 3 k naposledy 
citovanej skutkovej podstate trestného činu.

Vyššie uvedené princípy sa, samozrejme, vzťahujú aj na ostatné trestné činy, ktoré z hľa-
diska naplnenia objektívnej stránky vyžadujú uvedenie do omylu, resp. využitie omylu iného.

Vzhľadom na formálny prístup k chápaniu zločinov, ktorý je v Slovenskej republike uplat-
ňovaný, nie je možné hmotnoprávne znaky vyjadrené v § 10 ods. 2 TZ aplikovať na skutky, 
ktoré sú z hľadiska právnej kvalifikácie zločinmi. 

Zákonodarca, ale aj prevažujúca súdna prax, vytvorili taký právny stav, keď sa pri zločinoch 
neposudzuje spôsob vykonania činu, jeho následky, okolnosti, za ktorých bol spáchaný, miera 
zavinenia, pohnútka páchateľa a v konečnom dôsledku ani jeho závažnosť. Bol konštituovaný 
taký právny stav, kde v trestnom práve hmotnom existuje fikcia svedčiaca v neprospech pácha-
teľa – fikcia závažnosti trestného činu.

V trestnom práve hmotnom pritom nemôžu (nemali by) existovať žiadne domnienky v ne-
prospech páchateľa - tieto vždy môžu svedčiť len v jeho prospech a v praxi sa uplatňujú pro-
stredníctvom starorímskej zásady in dubio pro reo.2 Opačný právny stav je však absolútne 
vylúčený. 

Fikcia je osobitným druhom domnienky. Pri domnienke nie je isté, či určitá právne vý-
znamná okolnosť nastala alebo nenastala, no hľadí sa na ňu, ako keby nastala. Pri fikcii sa 
s určitosťou vie, že niektorá právne významná skutočnosť nenastala, no napriek tomu sa má za 
to, že nastala.3 

Fikcia nepripúšťa dôkaz o opaku. Zmyslom fikcie je, že ju nie je možné (prípustné) žiad-
nym spôsobom vyvrátiť. V trestnom práve môže nastať situácia, keď určité konanie formálne 
naplní znaky zločinu, no závažnosť takéhoto činu bude na úrovni priestupku, prípadne pôjde 
o konanie s (takmer) nulovou závažnosťou. 

Trestné právo, ako súbor právnych noriem je svojím obsahom a účelom právnym odvet-
vím, v ktorom sa najväčšmi zasahuje do základných ľudských práv a slobôd. Trestné právo je 
svojím charakterom právom „krajného riešenia“, používa tie najtvrdšie právne inštrumentáriá, 
má odstrašujúci charakter a právne následky, ktoré vyvoláva zasahujú do základných ľudských 
práv a slobôd človeka, do jeho dôstojnosti a jeho samotnej podstaty.

Nie je preto ústavne konformné, keď trestné právo ako prostriedok ultima ratio nemá mož-
nosti, ako posúdiť každé konanie individuálne a ako posúdiť každý jeden komponent skutku, 
a práve naopak v neprospech páchateľa narába s fikciami, v čoho dôsledku môže trestná repre-
sia dopadnúť aj na páchateľov bagateľných skutkov.

Na druhej strane, ak v intenciách § 10 ods. 2 TZ budeme v praxi posudzovať trestné činy 
podvodného charakteru, dospejeme k záveru, že na aplikáciu citovaného ustanovenia vo väčši-
ne prípadov nie sú splnené zákonné podmienky. 

Pre aplikáciu spomenutého ustanovenia sa vyžaduje, aby všetky v ňom enumerované zna-
ky boli naplnené súčasne (kumulatívne). Napríklad pri podvodných konaniach (takmer) vždy 
býva pohnútkou páchateľa snaha o  jednoduché obohatenie sa. Zároveň vo väčšine prípadov 

2 Uznesenie Krajského súdu Bratislava z 11. júla 2019, sp. zn. 4 To 50/2019.
3 V procesnom práve napríklad § 66 ods. 3 TP.
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ide o podvodné vylákanie peňažných prostriedkov, ktoré nie sú zanedbateľné, čím je rovnako 
vylúčená aplikácia materiálne korektívu, keďže tento možno aplikovať iba v prípadoch bagateľ-
ných následkov.

Napriek tomu, že policajné orgány pri spomenutých trestných činoch pravidelne využí-
vajú § 10 ods. 2 TZ, v skutočnosti existuje len málo prípadov, na ktoré je dôvodné aplikovať 
naposledy citované ustanovenie.

Posudzovanie obvyklej miery opatrnosti prostredníctvom § 10 ods. 2 TZ je však len jed-
ným z dvoch prístupov k tejto problematike.

Ak orgán aplikujúci právo pri posudzovaní trestnoprávne relevantného konania páchateľa 
narazí na limity § 10 ods. 2 TZ, je nevyhnutné toto konanie posúdiť aj cez objektívnu stránku 
trestného činu, konkrétne cez príčinnú súvislosť medzi konaním a následkom (tzv. kauzálny 
nexus).

V trestnom práve platí zásada zodpovednosti za zavinenie. Každý zodpovedá za to, čo svo-
jím konaním sám zavinil. Na druhej strane však platí, že nie každé konanie, ktoré je príči-
nou následku (alebo jednou z príčin), je konaním, ktoré je významné z pohľadu trestného 
práva. Alebo tiež, nie každé konanie, bez ktorého by následok nenastal, je rovnako dôležitou 
príčinou tohto následku.4 

V opačných prípadoch by trestná zodpovednosť siahala príliš ďaleko a bola by nepredvída-
teľná. Medzi konaním a následkom musí existovať bližšia súvislosť. Bez bližšej súvislosti – bez 
kauzálneho nexusu určitej kvality niet trestnej zodpovednosti.

Uvedený princíp si možno zjednodušene vysvetliť na nasledujúcom príklade: Osoba A pri 
popíjaní alkoholických nápojov spomenie osobe B, že sused osoby A je taký neopatrný, že nezamy-
ká zadný vchod do svojho domu, a to napriek tomu, že v ňom má množstvo cenností. Následne 
sa osoba B rozhodne dom vykradnúť a odnesie si množstvo cenností práve cez spomenutý neuza-
mknutý vchod.

Bez konania osoby A by nikdy nenastal trestnoprávne relevantný následok, keďže osoba B 
by nikdy nemala vedomosť o ľahko prístupnom lupe, no do konania medzi osobou A a násled-
kom trestného činu vstúpili také okolnosti - celé konanie osoby B, že konanie osoby A sa stáva 
právne bezvýznamným.

Takýto jav v právnej teórii označujeme ako teória gradácie príčinnej súvislosti, a táto je na 
rozdiel od materiálneho korektívu aplikovateľná aj pri zločinoch. 

Tento princíp sa najčastejšie aplikuje pri tzv. medicínskych trestných činoch, v prípadoch 
vykonávania medicínskych úkonov, ktoré samy osebe, napriek tomu, že sú vykonávané lege 
artis¸ nesú v sebe istý stupeň rizika. Samotné riziko môže byť v týchto prípadoch okolnosťou, 
ktorá pretrháva väzbu medzi konaním a následkom trestného činu. 

Teória gradácie príčinnej súvislosti sa uplatňuje aj pri trestných činoch spáchaných v do-
prave, keď sa na skutku podieľajú dvaja (alebo viacerí) účastníci cestnej premávky, a to každý 
z nich porušením osobitnej zákonnej povinnosti.5

Aplikujúc uvedené princípy na trestné činy podvodného charakteru, možno dospieť k zá-
veru, že konaním, ktoré prerušuje vzťah príčinnej súvislosti medzi konaním páchateľa a ná-
sledkom, je aj obvyklá miera opatrnosti osoby uvádzanej do omylu. Pre aplikovanie gradácie 

4 Uznesenie Krajského súdu Prešov z 29. apríla 2014, sp. zn. 8 To 26/2012.
5 Napríklad uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica z 2. septembra 2015, sp. zn. 4 To 58/2015.
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príčinnej súvislosti však v každom jednom prípade platí, že javy, ktoré spôsobujú pretrhnutie 
kauzálneho nexusu, musia byť takého významu, ktorý prevyšuje význam protiprávneho kona-
nia páchateľa. 

Preto pri posudzovaní obvyklej miery opatrnosti musí ísť zo strany osoby uvádzanej do 
omylu o také konanie, resp. jeho absenciu, ktoré z hľadiska svojho významu – podielu na do-
konaní trestného činu - prevažujú nad konaním páchateľa. Vice versa, v prípade, ak následok 
bol spôsobený viacerými príčinami, je dôležité, aby konanie páchateľa bolo z hľadiska spôsobe-
ného následku príčinou dostatočne významnou, aby bolo možné konštatovať jeho rozhodujúci 
vplyv.6

V praxi pôjde o také prípady, keď sám uvádzaný do omylu počíta s alternatívou, že podozri-
vo výhodná „investícia“ môže byť podvodom. Takýto poškodený potom v prípravnom konaní 
vypovedá nasledovne: „Všetci mi hovorili, že obvinený je najväčší podvodník pod slnkom, no ja 
som to chcel skúsiť, predsa len mi sľuboval veľké peniaze...“

Obdobným prípadom je, keď sám poškodený príde podať trestného oznámenie z trestného 
činu podvodu, no napriek tomu pár dní po podaní trestného oznámenia zašle prostredníctvom 
internetbankingu tej istej osobe ďalšie peniaze.

V oboch naznačených prípadoch zo strany poškodených nemožno hovoriť o uvedení do 
omylu v pravom slova zmysle, keďže obaja poškodení museli vedieť, že jedna z alternatív, ktorá 
môže nastať, bude pre nich znamenať stratu „investovaných“ finančných prostriedkov. Konanie 
poškodených sa v týchto prípadoch približuje hraniu hazardných hier. Negatívnemu výsledku 
z hazardného konania trestné právo neposkytuje ochranu. 

Ak je poškodený ochotný svoje finančné prostriedky dobrovoľne riskovať, ide o takú gradá-
ciu príčinnej súvislosti, ktorá spochybňuje vyvodenie trestnej zodpovednosti voči páchateľovi.

Samozrejme, aj pri aplikovaní uvedeného princípu je potrebné zohľadňovať osobu poško-
deného. Inak sa bude posudzovať obvyklá miera opatrnosti pri senioroch a inak pri veľkých ob-
chodných spoločnostiach, ktoré disponujú značným ekonomickým a personálnym substrátom. 

Ďalšou spornou otázkou v súvislosti s posudzovaním obvyklej miery opatrnosti je jej apli-
kovateľnosť v  prípadoch trestných činov, ktoré sú spáchané ako pokračovacie.7 Aplikačným 
problémom v týchto súvislostiach je, či sa má obvyklá miera opatrnosti posudzovať (buď pro-
stredníctvom materiálneho korektívu, alebo skúmaním kauzálneho nexusu) pri každom čiast-
kovom útoku samostatne, alebo až pri dokončení všetkých čiastkových útokov, ktoré tvoria 
jeden pokračovací trestný čin. V praxi pôjde o nasledujúce prípady:
1. Páchateľ na podklade identického omylu postupne od rôznych poškodených podvodne vy-

láka majetkové plnenie.
2. Páchateľ na podklade rôznych omylov postupne od rôznych poškodených podvodne vyláka 

majetkové plnenie.
3. Páchateľ na podklade identického omylu postupne od jedného a toho istého poškodeného 

podvodne vyláka majetkové plnenie.
4. Páchateľ na podklade viacerých omylov postupne od jedného a toho istého poškodeného 

podvodne vyláka majetkové plnenie.

6 Rozsudok Okresného súdu Malacky z 9. februára 2012, sp. zn. 3T 49/2011.
7 Ustanovenie § 122 ods. 10 TZ.
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Sme toho názoru, že ak páchateľ od poškodeného alebo viacerých poškodených neoprávnene 
– podvodne - vyláka viacero plnení, je potrebné skúmať a vyhodnocovať samostatne a izolovane 
podvodné konanie vo vzťahu ku každému čiastkovému útoku pokračovacieho trestného činu.

Ak je raz podvodné konanie pri určitom čiastkovom útoku nízkej intenzity, na jeho povahe 
nemôžu nič zmeniť neskôr dokonané čiastkové útoky. Ak teda pri každom čiastkovom útoku je 
vyvolaný alebo využitý omyl nízkej závažnosti (kvality), sčítanie omylov pri všetkých čiastko-
vých útokoch nevytvára omyl vyššej kvality.

Na posudzovanie čiastkových útokov (s výnimkou výpočtu škody) neplatia jednoduché 
aritmetické počty. Ak existuje pokračovací trestný čin podvodu skladajúci sa z piatich rôznych 
čiastkových útokov, pričom pri každom čiastkovom útoku má omyl hodnotu = 1, súčet týchto 
omylov nebude = 5, ale výsledná hodnota ostáva = 1.

Toto pravidlo platí na všetky trestné činy podvodného charakteru, a to bez ohľadu na to, či 
výsledný (dokončený) trestný čin je zločinom.

Ak existuje čiastkový útok, ktorý by mohol byť prečinom, no omyl je takej intenzity, že ho 
v zmysle § 10 ods. 2 TZ nemožno považovať za čin trestnoprávne postihnuteľný, tak potom 
sčítanie akéhokoľvek počtu takýchto omylov nikdy nekonštituuje zodpovednosť za trestný 
čin, a to bez ohľadu na výšku škody (následku) a právnu kvalifikáciu takéhoto konania. 

Ak je raz v rámci čiastkového útoku vyvolaný omyl v určitej kvalite a na podklade tohto 
omylu nastal konkrétny následok, ďalší, neskôr vyvolaný omyl v rámci ďalšieho čiastkového 
útoku nikdy nemôže v žiadnom smere zmeniť podvodný charakter skôr dokonaného čiastko-
vého útoku.

Prezentujúc uvedené východiská mám za to, že v žiadnom zo skôr nastolených scenárov 
(bod 1 až 4) nie je možné sčítavať kvalitu omylov, a tieto potom posudzovať ako celok – ako 
jeden „veľký“ omyl. 

Práve naopak, každý vyvolaný alebo využitý omyl je potrebné izolovane posudzovať vo 
vzťahu k dokonanému následku. Preto ak existuje pokračovací zločin trestného činu pod-
vodného charakteru, ktorý je tvorený súčtom viacerých čiastkových útokov, ktoré samo-
statne neprekračujú hranicu prečinu, je možné posúdiť každý takýto čiastkový útok aj pro-
stredníctvom § 10 ods. 2 TZ.

Každý samostatný čiastkový útok je možné samozrejme posúdiť aj z hľadiska príčinnej sú-
vislosti medzi konaním a následkom - či bol, alebo nebol pretrhnutý kauzálny nexus, a to už bez 
ohľadu na to či má čiastkový útok charakter prečinu alebo zločinu, keďže, ako bolo skôr v člán-
ku prezentované, kauzálny nexus sa posudzuje u každého trestného činu (vrátane čiastkových 
útokov) bez ohľadu na jeho právnu kvalifikáciu.
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Abstrakt: Ekonomická trestná činnosť (kriminalita) predstavuje významnú časť celkovej trest-
nej činnosti pričom jej súčasťou sú aj protiprávne konania poškodzujúce veriteľov. Príspevok na 
úvod rozoberá význam objasnenosti trestnej činnosti, a to aj na základe konceptu tzv. trhového 
modelu kriminality. Následne je vykonaná empirická analýza popisujúca úroveň a dynamiku 
objasnenosti ekonomickej kriminality ako celku, ale aj jej častí, ktoré sú charakteristické trest-
nou činnosťou, pri ktorej dochádza porušovaniu záujmov veriteľov. Zároveň sú identifikované 
faktory, ktoré mohli mať vplyv na dynamiku objasnenosti ekonomickej kriminality. Na záver 
je analyzovaná efektívnosť činnosti polície pri objasňovaní a boji s ekonomickou kriminalitou 
a konaniami poškodzujúcimi veriteľov. Analýza je vykonaná za použitia prístupu vychádzajú-
ceho z ekonomického konceptu elasticity. 

Kľúčové slová: ekonomická kriminalita, poškodzovanie veriteľa, objasnenosť, kriminogénne 
faktory, empirická analýza, efektívnosť, elasticita 

Abstract: Economic criminal activities (crime) represent a significant part of the overall cri-
minal activity, whereby the illicit activities causing the harm to creditors are their part. At the 
beginning, the article deals with the importance of the economic crime clearance on the basis 
of concept of so-called market for offences model. Thereafter, the empirical analysis is done in 
relation to level and dynamic of economic crime clearance as whole but also in relation to their 
parts for which the typical crimes are that by which the creditors interests are violated. At the 
same time, there are identified the factors which would have influence on dynamic of the eco-
nomic crime clearance. In conclusion, there is analysed the efficiency of police activity related 
to the clearance and fight against the economic crime and activities causing the harm to credi-
tors. The analysis is done with using the approach based on the economic concept of elasticity. 

Key words: economic crime, harm done to a creditor, clearance, criminological factors, empi-
rical analysis, efficiency, elasticity 



PRÁVNA OCHRANA ÚČASTNÍKOV EKONOMICKO-PRÁVNYCH VZŤAHOV

188

1 Úvod
Cieľom príspevku je opísať a zhodnotiť efektívnosť práce orgánov činných v trestnom kona-

ní, najmä polície, v oblasti objasňovania ekonomickej kriminality, a to osobitne so zameraním 
na trestné činy, pri ktorých dochádza k poškodzovaniu chránených záujmov veriteľov. Analyzo-
vaný je vývoj, dynamika a samotná efektívnosť orgánov činných v trestnom konaní pri objasňo-
vaní tejto trestnej činnosti za obdobie rokov 2000 – 2018. V rámci analýzy je skúmaná celková 
úroveň objasnenosti ekonomickej trestnej činnosti, ako aj objasnenosť na úrovni vybraných 
skupín trestných činov, ktoré sú charakteristické práve poškodením chránených záujmov ve-
riteľov. Analýza efektívnosti je vykonávaná a vychádza z použitia prístupov charakteristických 
pre ekonomickú analýzu práva. Súčasne sú využité aj popisné štatistické metódy a prístupov. 
Z hľadiska prístupu ku skúmaní trestného práva ide o aplikáciu externého prístupu.

2 Objasnenosť trestnej činnosti a jej význam
Objasnenosť trestnej činnosti je kľúčovým hodnotiacim kritériom využívaným Policajným 

zborom SR, najmä s ohľadom na výsledky vo vzťahu k trestnej činnosti a boji s ňou. Napriek 
tomu samotné hlbšie štúdium problematiky objasnenosti trestnej činnosti (ďalej len „objas-
nenosť“) je akosi mimo záujmu trestno-právnych disciplín, osobitne kriminológie. Niektoré 
učebnice kriminológie sa otázke všeobecného definovania objasnenosti a jej významu nevenu-
jú1 a vo väčšine učebníc2 je otázka objasnenosti spomínaná len stručne. Zväčša je len pojmo-
vo zadefinovaná, je popísaná jej úroveň a vývoj za určité obdobie, no bez bližšieho rozboru ako 
sa vyvíja vzhľadom na objem trestnej činnosti a ktoré faktory na ňu vplývajú vo všeobecnosti. 
Faktory vplývajúce na objasnenosť sú skôr rozoberané všeobecne pri jednotlivých skupinách 
trestných činov.

Objasnenosť je podľa kriminológie definovaná ako počet trestných činov, pri ktorých boli 
odhalení páchatelia bez ohľadu na to, či boli trestne stíhaní.3 Miera objasnenosti4 sa uvádza 
v percentách a podľa kriminológov býva v prípade závažnejších trestných činov objasnenosť 
vyššia ako pri bagateľných trestných činoch.5

1 Napríklad DIANIŠKA, G. et al. Kriminológia 3. aktualizované a doplnené vydanie. Plzeň : Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016, 405 s.

2 Pozri napríklad HOLCR, K., et al. Kriminológia. 1. vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2008, s. 66; KUCHTA, 
J., et al. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydáni. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 130; LUBELCOVÁ, G. 
Kriminalita ako spoločenský fenomén. Úvod do sociologicky orientovanej kriminológie. 1. vydanie. Bratislava : 
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009, s. 138 – 139.

3 V zmysle štatistického vykazovania v rámci štatistík Policajného zboru sa za objasnený trestný čin napríklad 
považuje aj trestný čin, kde trestné stíhanie boli zastavené tzv. vo veci, a to z dôvodu napríklad premlčania 
trestného stíhania. Obdobne sa za objasnený trestný čin považuje aj trestný čin, kde došlo k  odloženiu 
trestného oznámenia napríklad rovnako z dôvodu premlčania trestného stíhania.

4 V texte pod mierou objasnenosti rozumieme pomer počtu objasnených trestných činov v danom roku k počtu 
registrovaných trestných činov v tom istom roku, ktorý budeme uvádzať v percentuálnom vyjadrení. Pre počet 
registrovaných trestných činov v danom roku budeme v texte používať aj pojmy „registrovaná kriminalita“ 
alebo „registrovaný počet trestných činov“.

5 Pozri napríklad HOLCR, K., et al., 2008, ref. 2, s. 66, KUCHTA, J., et al., 2005, ref. 2, s. 130.
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Väčšina našich kriminológov, vo všeobecnosti, považuje mieru objasnenosti za významný 
kriminogénny či antikriminogénny faktor a súčasne ukazovateľ efektívnosti inštitúcii trestnej 
justície, najmä orgánov činných v trestnom konaní, osobitne polície. Podľa nich má objasne-
nosť na jednej strane vplyv na ochotu občanov, najmä obetí, oznamovať trestné činy, ako aj 
ochotu spolupracovať pri ich odhaľovaní a usvedčovaní ich páchateľov. Na druhej strane má 
miera objasnenosti aj tzv. odstrašujúci efekt na páchateľov trestnej činnosti, keďže ovplyvňuje 
predstavu páchateľa, resp. potenciálneho páchateľa o jeho úspechu v prípade spáchania trestné-
ho činu, najmä s ohľadom na pravdepodobnosť jeho odhalenia a zadržania.6 

Posledný spomenutý odstrašujúci efekt súvisiaci s mierou objasnenosti je jedným zo zák-
ladných záverov aplikácie ekonomického prístupu k štúdiu kriminality v rámci hnutia Law & 
Economics, ktoré je označované tiež ako ekonomická analýza práva alebo ekonomický k právu. 
Ekonomický prístup (alebo analýza) práva7 predstavuje externý prístup ku štúdiu práva, resp. 
jednotlivých právnych odvetví spočívajúci v aplikácii ekonomických teórii, metód a postupov 
pri skúmaní právnych otázok vrátane kriminality. 

Z hľadiska kriminológie možno za významný prínos ekonomickej analýzy práva považo-
vať vytvorenie tzv. trhového modelu kriminality. Základ trhového modelu kriminality je spoje-
ný s prácou Gary S. Beckera Crime and Punishment: An Economic Approach8, ktorý aplikoval 
ekonomickú teóriu racionálnej voľby (z pohľadu rozhodovania páchateľa pri páchaní trestnej 
činnosti)9 a teóriu externalít a z nich vyplývajúcich spoločenských nákladov (social cost) na 
oblasť trestného práva, osobitne kriminality. Základom trhového modelu založeného je štan-
dardný ekonomický model rozhodovacieho procesu postavený na teórii racionálnej voľby, 
podľa ktorého si jednotlivci vyberajú medzi kriminálnou aktivitou a  legálnou aktivitou na 
základe očakávaného úžitku z  týchto aktivít.10 Ekonómovia tvrdia, že trestný čin je výsled-
kom výberov jednotlivcov medzi použitím (využitím) ich vzácnych zdrojov času a úsilia pri 
legálnych a  nelegálnych aktivitách. Kľúčovým predpokladom je, že keď robia tieto výbery, 
jednotlivci sa správajú racionálne a  vyberajú si najlepšiu možnosť, vychádzajúc z  dostup-
ných informácií a zdrojov. Preto potiaľ, pokiaľ bude prítomný racionálny element pri výbere, 

6 Pozri diela citované v ref. 2.
7 Vzhľadom na priestor príspevku na bližšie štúdium problematiky ekonomického prístupu k právu odporú-

čame napríklad BROULÍK, J., BARTOŠEK, J. Ekonomický přístup k právu. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 
2015, 216 s.; ŠÍMA, J. Ekonomie a  právo. 1. vydanie. Praha : Oeconomica, 2004, 207 s.; GÁBRIŠ, T. et al. 
Nedogmatická právna veda. Od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. Praha : Wolters Kluwer, 2017, 318 s., 
z oblasti trestného práva COOTER, R., ULEN. T. Law and Economics, 6th edition. Berkeley Law Books. Book 
2., Boston (USA) : Addison-Wesley, 2016, najmä s. 454 – 532; KAPLOW, L., SHAVELL, S. Economic Analysis 
of Law. Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series. 
Paper 251, 1999, najmä s. 66 – 78; POSNER. A. R. An Economic Theory of the Criminal Law. In Columbia Law 
Review. 1985, Vol. 85, No. 6, s. 1193 – 1231.

8 BECKER, G., S. Crime and Punishment: An Economic Approach. In Journal of Political Economy. 1968, 
Vol. 76, No. 2, s. 169 – 217.

9 Ďalšími ekonomickými teóriami (modelmi) snažiacimi sa o vysvetlenie trestnej činnosti sú napríklad model 
na súčasnosť orientovaného správania, resp. krátkozrakého správania (present-oriented alebo myopic model) 
a radikálne politicko-ekonomické modely (radical political economic models). K tomu pozri JACOB, A. Eco-
nomic Theories of Crime and Deliquency. In Journal of Human Behavior in the Social Environment. 2011, Vol. 
21, č. 3, s. 270 – 283.

10 FREEMAN, R., B. The Economics of Crime. In Handbook of Labor Economics (Eds. Ashenfelter, O., Card, D.), 
1999, Vol. 3, kapitola 52, s. 3538.
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jednotlivci, ktorí sa rozhodujú spáchať trestný čin, budú reagovať na zmeny v pravdepodob-
nosti dopadnutia (odhalenia) a prísnosti trestu. V porovnaní s veľkou väčšinou sociologických 
teórii ekonómovia nepovažujú trestnú činnosť za výsledok deviantného správania, ale racio-
nálneho konania.11 

V modeli G. S. Beckera, ako aj v modeloch z neho vychádzajúcich, sa jednotlivci rozhodujú 
o tom, či sa zapojiť do páchania trestnej činnosti na základe vykonania výnosovo-nákladovej 
analýzy v podmienkach neurčitosti. V rámci nej hodnotia či očakávaný výnos z trestného činu 
vyvažuje očakávané náklady.12 Jedinec pácha trestnú činnosť kým marginálny príjem (výnos) 
z trestnej činnosti nedosiahne marginálne náklady na ňu. 13 Do tohto okamihu dosahuje raci-
onálny jednotlivec maximalizáciu svojho výnosu.14 Z hľadiska ekonomickej analýzy práva je 
určujúce a kľúčové, že motivácia súčasných alebo potenciálnych páchateľov je ovplyvňovaná 
dvoma skupinami stimulov, a to negatívnymi a pozitívnymi. Negatívnymi stimulmi sú tie, ktoré 
odstrašujú alebo inak pôsobia preventívne na potenciálnych alebo súčasných páchateľov vo 
vzťahu k ich vstupu alebo pokračovaní v ilegálnej aktivite. Tú patria faktory ustálené už G. S. 
Beckerom, teda pravdepodobnosť odsúdenia a prísnosť trestu, ako aj druh trestu. Pozitívnymi 
stimulmi sú naopak tie, ktoré podnecujú k účasti na legálnych alternatívach k trestnej činnosti, 
ako legálne zamestnávanie a príjmové možnosti, zníženie príjmových rozdielov v spoločnosti, 
prevýchovné programy, programy kontroly kriminality a pod.

Predmetom ekonomickej analýzy práva bol aj vzťah medzi pravdepodobnosťou odhale-
nia a prísnosťou trestu, z hľadiska toho, ktorá z nich má väčší odstrašujúci efekt vo vzťahu 
k páchateľom, resp. potenciálnym páchateľom trestnej činnosti. Na základe rozboru litera-
túry z oblasti ekonomickej analýzy práva, S. N. Durlauf a D. S. Nagin dospeli k záveru, že 
zmena v pravdepodobnosti potrestania (odhalenia) má väčší odstrašujúci efekt ako zmena 
v prísností potrestania (najmä z hľadiska dĺžky trestu). Navyše predmetní autori považujú 
za možné dospieť k redukcii kriminality bez navýšenia aktuálnych nákladov vynakladaných 
na kontrolu kriminality, a to cez presunutie zdrojov vynakladaných na výkon trestu odňatia 
slobody, ku ktorých ušetreniu by došlo v dôsledku zníženia prísnosti trestov, pričom tieto 
ušetrené zdroje by boli presunuté na výkon policajnej činnosti, podmienečné trestanie a pro-
bačný monitoring.15 

Ako teda vyplýva zo skôr uvedeného, jedným z kľúčových negatívnych stimulov pôsobia-
cich na trestnú činnosť je pravdepodobnosť odsúdenia (odhalenia), ktorá vplýva na rozho-
dovanie páchateľa ohľadom spáchania trestného činu. Predpokladom odsúdenia je zistenie 
páchateľa trestného činu, teda inak povedané objasnenie trestného činu zo strany orgánov 

11 EIDE, E. Economics of Criminal Behavior: Survey and Bibliography. In Encyclopedia of Law & Economics. 
Volume V. The Economics of Crime and Litigation (Eds. Bouckaert, B., De Geest, G.), Cheltemham : Edward 
Elgar, 2000, No. 8100. s. 352, 

12 DRACA, M., MACHIN, S. Crime and Economic Incentives. In Annual Review of Economics. 2015, Vol. 7, 
s. 390

13 Marginálny príjem z trestnej činnosti je príjem zo spáchania ďalšieho trestného činu a obdobne marginálny 
náklad, je náklad na spáchanie ďalšieho trestného činu.

14 K tomu pozri napríklad COOTER, R., ULEN. T., 2016, ref. 7, s. 463 - 467, 
15 Bližšie pozri DURLAUF, H. S., NAGIN, S., D. The Deterrent Effect of Imprisonment. In COOK, P., LUDWIG, 

J., MCCRARY, J. (Eds.) Controlling Crime: Strategies and Tradeoffs. Chicago : University of Chicago Press, 
2011, s. 43 – 94.
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činných v trestnom konaní. Miera objasnenosti následne pôsobí na páchateľa, ktorý na základe 
jej úrovne kalkuluje s pravdepodobnosťou odhalenia spáchania trestného činu z  jeho strany. 
Čím bude pravdepodobnosť vyššia, tým menej pravdepodobné bude rozhodnutie páchateľa 
smerom k spáchaniu trestného činu, resp. tým väčšiu váhu tomuto stimulu bude pri svojom 
rozhodovaní potenciálny páchateľ prikladať. Takto by mala byť objasnenosť trestnej činnosti 
teda aj významným determinantom celkovej úrovne trestnej činnosti, keď jej vyššia úroveň 
znižuje ochotu potenciálnych páchateľov spáchať trestný čin a na druhej strane motivuje po-
škodených viac dôverovať polícii a spolupracovať pri oznamovaní a odhaľovaní trestnej činnos-
ti a jej páchateľov. Na základe týchto úvah môžeme konštatovať, že objasnenosť a jej miera 
je významným kriminogénnym faktorom, resp. antikriminogénnym faktorom. Ako taká 
pôsobí najmä vo vzťahu k úrovni trestnej činnosti, ako celkovej, tak aj z hľadiska jednot-
livých druhov kriminality.16 Úspešná a  efektívna činnosť polície z  hľadiska odhaľovania 
a objasňovania trestnej činnosti by mala teda viesť k jej znižovaniu. Tieto všeobecné závery 
možno, podľa nášho názoru, vztiahnuť aj k ekonomickej kriminalite, kedy efektívne objasňo-
vanie ekonomickej trestnej činnosti má vplyv aj na samotnú úroveň ekonomickej kriminality. 

2.1 Objasnenosť kriminality a počet trestných činov 

Ako sme uviedli objasnenosť a jej úroveň je významný kriminogénny faktor majúci vplyv 
na odstrašenie páchateľov alebo potenciálnych páchateľov od páchania, resp. spáchania trest-
ných činov. Odborná literatúra sa však u nás len okrajovo, ak vôbec zaoberá otázkou vzťahu 
objasnenosti a počtu trestných činov.17 

Treba poznamenať aj to, že samotná úroveň objasnenia trestnej činnosti je síce zrejme 
významným faktorom ovplyvňujúcim mieru kriminality, a to aj tej ekonomickej, nejde však 
o faktor jediný. Ak sa úroveň objasnenosti pohybuje nízko, tak to vedie, v súlade s predpo-
kladmi ekonomického modelu kriminality, k tomu, že potenciálne obete sú ochotné investovať 
vyššie prostriedky do svojej ochrany (napr. cez kúpu zabezpečovacích systémov, najímanie 
SBS a pod.), čo následne zvyšuje na strane páchateľov náklady na páchanie trestnej činnosti 
a zmenšuje prínos z jej spáchania, čo ma tiež za následok zníženie úrovne trestnej činnosti. 
Z toho vyplýva, že nízka miera objasnenosti nevyhnutne nemusí viesť následne k dlhodobej-
šiemu prudkému nárastu kriminality, za predpokladu elastickej reakcie potenciálnych obetí 
na takýto stav. 

16 Bližšie k teórii a zákonitostiam vzťahu medzi kriminalitou a mierou objasnenosti kriminality a jeho vývoju po-
zri VOJTUŠ, F. Objasnenosť trestnej činnosti vo vzťahu k registrovanej kriminalite a hodnoteniu efektívnosti 
polície. In Bezpečnostní teorie a praxe. 2019, č. 2, s. 27 – 30,. 

17 Zo zahraničnej možno uviesť napríklad WINOTO, P. A Simulation of the Market for Effences in Multiagent 
Systems: Is Zero Crime Rates Attainable?. In SIMÃO SICHMAN J., BOUSQUET F., DAVIDSSON P. (Eds.) 
Multi-Agent-Based Simulation II. MABS 2002. Lecture Notes in Computer Science, vol. 2581. Berlin, Heidelberg 
: Springer – Verlag, 2003, s. 181 – 193; FENDER, J. A general equilibrium model of crime and punishment. In 
Journal of Economic Behavior & Organization. 1999, Vol. 39, s. 437 – 453; FELTES, T. Aussagewert der polizeili-
chen Aufklärungsqoute. In Kriminalistik. 2009, č. 1, s. 36 – 47; PROTIVINSKÝ, M. Ke kriminalistické statistice 
(z Německých skušeností). In Kriminalistický zborník. 2011, roč. 55, č. 4, s. 59 – 61; BANDYOPADHYAY, S. An 
Analysis of Crime and Crime Policy. London. CIVITAS : Institute for the Study of Civil Society, 2011, 11 s.,
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3  Ekonomická kriminalita a trestné činy poškodzujúce 
veriteľa

Autori sa zhodujú, že ekonomická kriminalita patrí medzi jednu z najzávažnejších foriem 
kriminality a predstavuje závažný spoločenský problém najmä preto, lebo následky ekonomic-
kej kriminality majú vplyv na oslabenie dôvery spoločnosti vo funkčnosť tržného hospodárstva 
a následne aj politického systému s ktorým je zviazané. Tým ekonomická kriminalita ohrozu-
je aj samotnú podstatu právneho štátu.18 „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.“19 Charakteris-
tickým 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 podľa kriminológov často o vzdelané a spoločensky vyššie 
postavené osoby. Ďalej ju charakterizuje anonymita a zvyčajne osobný odstup medzi páchate-
ľom a obeťou, čo spôsobuje aj nižšiu kriminálnu citlivosť verejnosti voči týmto trestným činov. 
Osoby páchajúce túto trestnú činnosť sa často pohybujú na „hrane“ zákona, keďže z hľadiska 
trestného práva skutkové podstaty trestných činov postihujúce ekonomickú trestnú činnosť 
často odkazujú na iné netrestnoprávne normy, čo tiež sťažuje jej objasňovanie. Závažným zna-
kom je aj jej flexibilita a prispôsobovanie sa novým ekonomickým podmienkam a využívanie 
medzier v právnom poriadku.20 

V rámci kriminológie neexistuje zhoda o tom, čo ekonomická kriminalita je, resp., čo pod 
ňu spadá. Súvisí to ako s otázkou samotného vymedzenia predmetu kriminológie, teda samot-
nej kriminality,21 tak aj so skutočnosťou, že jednotliví autori začleňujú pod tento pojem rôzne 
skupiny (druhy) trestných činov. My budeme vo vzťahu k nášmu príspevku vychádzať z vyme-
dzenia 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.“22 Táto definícia zodpovedá do značnej miery ekonomickej kriminalite, tak ako je 

18 Pozri KUCHTA, J., et al., 2005, ref. 2, s. 350.
19 ŠIMUNOVÁ, L. Kriminologický pohľad na ekonomickú trestnú činnosť. In Časopis pro právní vědu a praxi. 

2016, roč. XXIV, č. 1, s. 60.
20 K charakteristickým znakom ekonomickej kriminality pozri napríklad HOLCR, K., et al., 2008, ref. 2, s. 283 – 

284, DIANIŠKA, G. et al., 2016, ref. 12, s. 202 – 203, KUCHTA, J. et al. 2005, ref. 2, s. 350 – 351.
21 K vymedzeniu pojmu „kriminalita“ pozri bližšie napríklad LUBELCOVÁ, G., 2009, ref. 2, s. 11 – 20. 
22 DIANIŠKA, G. et al. 2016, ref. 13, s. 205. K iným definíciám a ponímaniu ekonomickej trestnej činnosti (kri-

minality) pozri napríklad STRÉMY, T. Vymedzenie pojmu ekonomická kriminalita. In Justičná revue. 2010, 
roč. 62, č. 3, s. 378 – 385; HOLCR, K., et al. 2008, ref. 2, s. 283 – 290; SUHÁNYI, L., et al. Research in The Field 
of Economic Crime in Slovakia. In European Journal of Economics a Management. 2016, Vol. 3, No. 2, s. 58 – 71. 
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vykazovaná v štatistických výstupoch odboru správy informačných systémov Prezídia Policaj-
ného zboru, ktoré budú jedným zo základným zdrojov dát pre empirickú analýzu. 

Nedielnou súčasťou ekonomickej kriminality je aj trestná činnosť páchaná v  súvislosti 
s porušovaním povinnosti vyplývajúcich z dodržiavania záväzkovo-právnych vzťahov, najmä 
v rámci vykonávania podnikateľskej činnosti. Ide najmä o povinnosti spojené so splnením zá-
väzku jednej zo strán vzťahu zvyčajne spočívajúcom v poskytnutí nejakého majetkového plne-
nia, 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 pro-
tiprávne 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. Akcepto-
vanie takéhoto konania zo strany spoločnosti, resp. štátu by viedlo k neistote v právnych vzťa-
hoch a následne k nefunkčnosti trhového hospodárstva, ktoré je založené do veľkej miery práve 
na riadnom plnení si vzájomných záväzkov. Vzhľadom nato je takéto konanie postihované, 
v najzávažnejších prípadoch, aj normami trestného práva. Treba si však uvedomiť, že trestné 
právo pôsobí ako podporný, no 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. Rozhodu-
júci vplyv v tejto oblasti musia zohrať iné ako trestnoprávne nástroje, a to najmä kvalitná (mi-
motrestná) právna úprava podnikania a hospodárskej súťaže. Takáto úprava by mala zahŕňať 
tak zodpovedajúcu hmotnoprávnu úpravu (cez inštitúty obchodného, občianskeho, správneho 
alebo finančného práva), ako aj procesnú úpravu, ktorá umožní čo najrýchlejšiu vynútiteľnosť 
porušených práv.23 

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, spô-
sobuje často-krát veriteľom škodu, ktorá im znemožňuje pokračovať v podnikaní a jej pácha-
teľmi 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 spôso-
bom výkonu podnikania, pri jej páchaní nedochádza k osobnému kontaktu medzi páchateľom 
a poškodenou osobou a poškodené osoby často uvedené konania neoznamujú orgánom čin-
ným v trestnom konaní, resp. ich oznamujú až s časovým oneskorením, ktoré môže spôsobovať 
problémy pri objasňovaní takejto trestnej činnosti. 

V nasledujúcich častiach príspevku budeme, v rámci empirickej analýzy a rozboru vývoja, 
dynamiky a efektívnosti objasňovania ekonomickej kriminality, rozoberať, okrem celkovej eko-
nomickej kriminality, aj vybrané skupiny trestných činov, kde dochádza k poškodzovaniu veri-
teľov, resp. v prevažnej miere sú poškodenými z takého trestnoprávneho konania práve veritelia. 

23 K tomu pozri KUCHTA, J. et al. 2005, ref. 2., s. 350. K princípu ultima ratio vo vzťahu k ekonomickej trestnej 
činnosti pozri napríklad ŠANTA, J., ŽILINKA, M. Ekonomická trestná činnosť a princíp ultima ratio. In Jus-
tičná revue. 2017, roč. 59, č. 12, s. 1646 – 1654. 
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V prvej skupine pôjde o trestné činy porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku pod-
ľa § 237 a § 238 TZ. Druhú skupinu tvoria trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239 TZ, 
trestný čin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 TZ, trestný čin machinácii v súvislosti s kon-
kurzným a vyrovnávacím konaním podľa § 241 TZ, trestný čin marenia konkurzného alebo 
vyrovnávacieho konania podľa § 242 a § 243 TZ, trestný čin nekalej likvidácie podľa § 251b TZ. 
Na účely analýzy budú trestné činy z druhej skupiny zlúčené pod názov poškodzovanie veriteľa 
a iné, keďže 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 bo-
hatú odbornú literatúru.24 

4  Empirická analýza objasnenosti ekonomickej 
kriminality a trestných činov poškodzujúcich veriteľa

Základným zdrojom dát pre nami vykonanú analýzu sú štatistické údaje Ministerstva 
vnútra SR zverejnené na https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-csv. 
Ohľadom údajov o počte obyvateľov Slovenskej republiky vychádzame z údajov Štatistického 
úradu SR, dostupných na stránke https://slovak.statistics.sk. Na analýzu bolo zvolené obdobie 
rokov 2000 – 2018 preto, aby umožnilo zachytiť aj prípadnú zmenu v dôsledku prijatia nového 
Trestného zákona (zákona č. 300/2005 Z. z.) a najmä Trestného poriadku (zákona č. 301/2005 
Z. z.). Súčasne  aj preto, že právna úprava trestného konania, najmä z  hľadiska prípravného 
konania bola v  uvedenom období porovnateľná25, či už podľa predchádzajúceho Trestného 
poriadku (zákona č. 141/1961 Zb.) alebo súčasného Trestného poriadku. Údaje o registrovanej 
kriminalite a  objasnenosti, ako z  hľadiska celkovej kriminality, ekonomickej kriminality tak 
aj jednotlivých nami zvolených skupín trestných činov, pri ktorých dochádza k poškodzovaniu 
veriteľa, boli prepočítané na 100 000 trestne zodpovedných osôb26 a sú uvedené v tabuľke č. 127 
(príloha č. 1), ktorá obsahuje aj štatistické miery variability (minimálna a maximálna hodnota, 

24 Pozri napríklad BURDA, E. et al. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. diel. 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 8. decembra 2017. Bratisla-
va : Wolters Kluwer, 2018, s. 133 – 147.

25 Rok 2000 predstavuje rok, v ktorom došlo k plnému uplatneniu výraznej zmeny úpravy prípravného konania, 
a to v súvislosti so zavedením tzv. trestného stíhania vo veci zákonom č. 272/1999 Z. z.

26 Pri prepočte na 100 000 trestne zodpovedných osôb sme do roku 2005 rátali počet osôb vo veku 15 rokov 
a viac a od roku 2006 vo veku 14 rokov a viac. Keďže došlo k poklesu hranice trestnej zodpovednosti táto 
zmena nemá vplyv najmä na porovnanie objasnenosti po roku 2005, keďže skutky ktoré boli pred rokom 2005 
spáchané 14 a menej ročnými osobami sa vykazovali ako objasnené trestné činy, aj keď trestné stíhanie bolo 
neprípustné. Navyše, počet takýchto prípadov je, podľa nášho názoru, marginálny bez výraznejšieho vplyvu 
na celkové hodnoty.

27 Všetky vytvorené tabuľky a grafy použité v práci sú vlastným spracovaním autora.
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variačný koeficient). V tabuľke č. 2 je následne uvedená vypočítaná percentuálna miera objas-
nenosti ako registrovanej kriminality, tak aj ekonomickej kriminality a vybraných trestných či-
nov poškodzujúcich veriteľa za sledované obdobie. Výsledky uvedené v tabuľke č. 2 sú graficky 
znázornené na grafe č. 1. 

Z  hľadiska miery objasnenosti ekonomickej kriminality, tak táto dosiahla minimum 
41,6 % v roku 2013 a maximom 76,17 % v roku 2001. Z grafu č. 1 je zjavný trend výrazného 
poklesu miery objasnenosti ekonomickej kriminality od roku 2001 do roku 2013 (pokles o viac 
ako 30 %) a následne sa udržuje miera objasnenosti medzi 43 až 50 %. Najväčší pokles miery 
objasnenosti ekonomickej kriminality nastal v roku 2002, kedy miera objasnenosti ekonomic-
kej kriminality klesla z 76,17 % na 57,06 %. Do roku 2008 sa miera objasnenosti ekonomickej 
kriminality držala nad úrovňou miery objasnenosti registrovanej kriminality. Od roku 2013 ba-
dať trend mierneho zvyšovania objasnenosti ekonomickej kriminality a približovanie sa miery 
jej objasnenia k úrovni miery objasnenosti celkovej registrovanej kriminality. 

 
Tabuľka č. 2: Miery objasnenosti (v %) registrovanej kriminality, ekonomickej kriminality a vybraných trestných 
činov poškodzujúcich veriteľov za roky 2000 - 2018.  

rok  registrovaná 
kriminalita

ekonomická 
kriminalita

porušovanie 
povinnosti pri 
správe cudz. 

majetku 

poškodzovania 
veriteľa a iné 

2000 53,04 74,36 90,74 79,81
2001 54,61 76,17 81,36 83,02
2002 51,43 57,06 37,63 33,33
2003 46,19 53,20 25,00 32,96
2004 39,34 56,29 23,33 29,33
2005 43,72 54,55 14,93 24,16
2006 41,23 50,17 12,07 14,98
2007 41,49 46,03 8,82 15,42
2008 43,62 44,31 17,19 20,52
2009 47,14 44,77 21,88 15,33
2010 49,05 43,73 21,67 22,40
2011 50,80 44,84 15,19 16,52
2012 53,00 43,59 17,39 17,00
2013 54,33 41,60 28,30 20,97
2014 55,84 46,19 20,00 20,94
2015 57,06 47,09 25,25 19,01
2016 56,74 46,96 19,48 17,10
2017 58,67 49,16 22,78 15,38
2018 60,60 50,20 15,58 22,09
min. 39,34 41,60 8,82 14,98
max. 60,60 76,17 90,74 83,02

Tabuľka č. 2: Miery objasnenosti (v %) registrovanej kriminality, ekonomickej kriminality a vybraných 
trestných činov poškodzujúcich veriteľov za roky 2000 – 2018.
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Pre porovnanie, miera objasnenosti registrovanej kriminality sa v  období rokov 2000 
– 2018 pohybovala od 39,34 % v roku 2004 po 60,6 % v roku 2018. Z pohľadu vývoja miery 
objasnenosti registrovanej kriminality môžeme konštatovať, že mala mierne stúpajúci trend do 
roku 2002, a následným výrazným poklesom do roku 2004, v rokoch 2005 až 2008 oscilovala 
medzi 41 až 44 % a od roku 2009 má miera objasnenosti stúpajúci trend. 

Z hľadiska vzťahu medzi úrovňou ekonomickej kriminality na 100 000 trestne zodpoved-
ných obyvateľov a počtom objasnených trestných činov ekonomickej kriminality na 100 000 
trestne zodpovedných obyvateľov je zjavný trend postupného poklesu objasnenosti, resp. miery 
objasnenosti ekonomickej kriminality, s narastajúcou úrovňou ekonomickej kriminality. Uve-
dený záver je zrejmý aj z grafu č. 2, a ešte výraznejšie z grafu č. 3. Z tohto pohľadu môžeme 
konštatovať, že orgány činné v trestnom konaní nestíhajú pri objasňovaní ekonomickej trestnej 
činnosti držať krok s jej nárastom. Inak povedené so stúpajúcim počtom ekonomických trest-
ných činov sa ich objasnenosť znižuje. Predpokladáme, že tento záver môže byť daný najmä 
úrovňou personálnych stavov organov činných v trestnom konaní a ich kapacitnými možnosťa-
mi pri vyšetrovaní, resp. skrátenom vyšetrovaní ekonomickej kriminality. Pre potvrdenie alebo 
vyvrátenie tohto záveru bude v rámci ďalšieho výskumu potrebné zrejme vykonať analýzu vzťa-
hu medzi objasnenosťou ekonomickej trestnej činnosti a počtom vyšetrovateľov, poverených 
príslušníkov a prokurátorov. 
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Graf č. 1: Vývoj miery objasnenosti registrovanej kriminality, ekonomickej kriminality a vybraných trest-
ných činov poškodzujúcich veriteľov za roky 2000 – 2018

Graf č. 2: Vzťah medzi úrovňou ekonomickej kriminality na 100.000 trestne zodpovedných obyvateľov a jej 
objasnenosťou v rokoch 2000 – 2018.
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Graf č. 3: Vzťah medzi úrovňou ekonomickej kriminality na 100.000 trestne zodpovedných obyvateľov 
a mierou jej objasnenosti v rokoch 2000 – 2018.

Čo sa týka miery objasnenosti vybraných skupín trestných činov, ktoré sú charakteristic-
ké spôsobením škody veriteľovi jej vývoj bol obdobný vývoju objasnenosti ekonomickej trest-
nej činnosti. Ako v prípade trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majet-
ku, tak aj pri skupine trestných činov poškodzovania veriteľa a iné došlo k prudkému prepadu 
miery objasnenosti v roku 2002, a to ešte výraznejšie ako u celej ekonomickej kriminality. Išlo 
prepad z úrovne 81,36 % (porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku), resp. 83,02 % 
(poškodzovanie veriteľa a iné) v roku 2001 na 37,63 %, resp. 33,33 % v roku 2002. Išlo o prepad 
o skoro 50 % pri oboch skupinách trestných činov. Nasleduje potom podobný vývoj ako pri 
celkovej ekonomickej kriminalite, s ďalším, no menej razantným poklesom miery objasnenosti 
až do roku 2007. Od roku 2007 sa vývoj miery objasnenosti oboch vybraných skupín trestných 
činov poškodzujúcich veriteľov ustálil bez výraznejšieho trendu, a miera objasnenosti v oboch 
prípadoch osciluje okolo 20 %. Ide teda o mieru objasnenosti, ktorá je výrazne nižšia ako objas-
nenosť celkovej ekonomickej kriminality. 

Na základe prezentovaných zistení, je podľa nás dôvodne sa domnievať, že jedným z fak-
torov vedúcich v roku 2002 k poklesu miery objasnenosti ekonomickej kriminality ako takej, 
ale aj v prípade nami vybraných skupín trestných činov poškodzujúcich veriteľov, mohlo byť 
zavedenie skráteného vyšetrovania, kedy sa u väčšiny trestných činov, ktoré sú charakteristické 
spôsobením škody veriteľovi vykonáva skrátené vyšetrovanie (minimálne v základných skut-
kových podstatách), a teda o nich konajú a rozhodujú policajné orgány (v súčasnosti poverení 
príslušníci). Uvedené v spojení s náročnosťou dokazovanie ekonomickej kriminality, mohlo do 
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značnej miery prispieť k výraznému poklesu jej objasnenosti, pričom táto sa predtým pohybo-
vala nad úrovňou celkovej objasnenosti. Druhým faktorom mohla byť aj skutočnosť odchodu 
veľkého počtu vyšetrovateľov (najmä ekonomickej kriminality) v rokoch 2002 – 2004, čo sa tiež 
mohlo negatívne odraziť na úrovni objasnenosti.

5 K otázke efektívnosti objasňovania ekonomickej 
trestnej činnosti v SR

Posledné roky sme opakovane svedkami prezentovania zvyšujúcej sa miery objasnenosti 
trestnej činnosti zo strany Policajného zboru, a to vrátane aj samotnej ekonomickej kriminality. 
Uvedené je prezentované ako výsledok efektívnej činnosti polície. Je však skutočne zvýšená 
miera objasnenosti výsledkom efektívnejšej práce polície, alebo výsledkom iných faktorov. Au-
tori K. Holcr a P. Polák vyjadrili pochybnosti nad tým, či zvýšená miera objasnenosti krimina-
lity má výpovednú hodnotu, keďže je podľa nich skôr dôsledkom klesajúcej úrovne registro-
vanej trestnej činnosti, teda približovaním celkového počtu zistených trestných činov k počtu 
objasnených trestných činov.28 Obdobne G. Lubelcová konštatovala, že pri pohľade na vývoj 
objasnenosti v absolútnych číslach si je možné všimnúť, že tento sa udržuje počas sledovaného 
obdobia (1988 – 2007) na stabilnej úrovni, čo naznačuje, aká je kapacita polície pri odhaľovaní 
kriminality a že zmeny v práci polície nepriniesli efekt zvýšenia spoločenskej účinnosti tejto 
inštitúcie pri objasňovaní kriminality. Podľa autorky skvalitnenie podmienok a výkonu práce 
polície v situácii rastu kriminality naráža na zásadný limit represívnych stratégií spoločenskej 
kontroly kriminality.29

So skôr uvedenými závermi spomínaných autorov sa možno do značnej miery stotož-
niť. V tejto časti príspevku sa preto pokúsime vyhodnotiť efektívnosť polície pri objasňo-
vaní tejto trestnej činnosti. Poukazujeme najmä na fakt, že zatiaľ, čo miera objasnenosti 
(v relatívnom vyjadrení) stúpa, skutočná efektivita objasnenosti trestnej činnosti zo strany 
policajtov, ako orgánov činných v trestnom konaní, je zrejme iná a prístup k jej hodnoteniu 
musí byť iný.

Na zhodnotenie toho či skutočne polícia je efektívnejšia v objasňovaní trestnej činnosti, 
teda či sa objasnenosť trestnej činnosti zvyšuje skutočne v dôsledku lepšej činnosti polície po-
užijeme kritérium, ktoré bude vychádzať z ekonomického konceptu elasticity, ktorý hodnotí 
ako reaguje na zmenu jednej veličiny druhá, presnejšie na jej percentuálnu (relatívnu) zmenu. 
V ekonomike je takto skúmaná napríklad reakcia dopytu na zmenu ceny. Výpočet elasticity 
objasnenosti E(O) bol vykonaný na základe vzorca (1) a vyjadruje ako reaguje objasnenosť na 
relatívnu zmenu registrovanej trestnej činnosti. Súčasne umožňuje posúdiť, vplyv zmeny ktorej 
veličiny (objasnenosti, registrovanej kriminality) má väčší vplyv na medziročnú zmenu miery 
objasnenosti. Na rozdiel od ekonomického ponímania elasticity v našom prípade má význam 
aj znamienko vypočítaného koeficientu.

28 Pozri HOLCR, K., POLÁK, P. Vývoj kriminality v SR 25 rokov po rozdelení ČSFR. In LUBELCOVÁ, G. (Ed.) 
Paralely a divergencie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2018, s. 42.

29 LUBELCOVÁ, G., 2009, ref. 2, s. 139, 
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Koeficient elasticity objasnenosti vypočítame teda nasledovne30:

kde: 
E(Ot) – je elasticita (koeficient elasticity) objasnenosti v roku t;
∆Ot –  je prírastok alebo pokles počtu objasnených trestných činov za obdobie roku t oproti 

roku t-1, teda za rok;
∆Ct –  je prírastok alebo pokles políciou zistených trestných činov za obdobie roku t oproti 

roku t-1, teda za rok;
Ot-1 –  je pôvodný počet objasnených trestných činov v roku t-1, teda predchádzajúca objasnenosť; 
Ct-1 –  je pôvodný počet políciou zistených trestných činov za obdobie roku t-1, teda predchá-

dzajúca registrovaná kriminalita;
Prácu polície môžeme následne hodnotiť ako efektívnu, a ku skutočnému zvyšovaniu úrov-

ne objasnenosti dochádza vtedy, ak:
 – v prípade medziročného rastu registrovanej trestnej činnosti je E(O) ≥ 1;
 – v prípade medziročného poklesu registrovanej trestnej činnosti je E(O) ≤ 0 a najlepšie ak 

je E(O) ≤ -1.31

Výsledky vypočítaných koeficientov elasticity objasnenosti vo vzťahu k celkovej registrova-
nej kriminalite, ekonomickej kriminalite a trestným činom označeným ako poškodzovanie ve-
riteľa a iné sú uvedené v tabuľkách č. 3, č. 4 a č. 5. Ide o elasticitu vypočítanú na základe údajov 
vzťahujúcich sa na 100 tisíc trestne zodpovedných obyvateľov. Súčasne sú pre zhodnotenie uve-
dené aj medziročné zmeny registrovanej kriminality, ekonomickej kriminality a počtu trest-
ných činov poškodzovania veriteľa a iné, rovnako v prepočte na 100 tisíc trestne zodpovedných 
osôb. Posledným údajom v tabuľkách je príslušná miera objasnenosti v percentuálnom vyjad-
rení, ktorá je prezentovaná zvyčajne ako charakteristika výsledkov činnosti polície pri objasňo-
vaní trestnej činnosti. Zachytené je obdobie rokov 2001 – 2018, keďže údaje za rok 1999 sme do 
predchádzajúcej analýzy nezahrnuli, a teda nebolo možné vykonať výpočet zmeny kriminality 
a elasticity k roku 2000. U skupiny trestných činov porušovania povinnosti pri správe cudzieho 
majetku sme analýzu nevykonali, vzhľadom na ich malú početnosť za sledované obdobie. 

30 Bližšie k otázke ekonomickej elasticity pozri napríklad PINDYCK, S. R., RUBINFELD, L. D. MICROECONO-
MICS. 8th edition. (The Pearson series in economics). New Jersey (USA) : Pearson Education, Inc., 2013, s. 33

31 To preto, lebo v prípade medziročného poklesu registrovanej kriminality by mala medziročná zmena objasne-
nosti zostať aspoň nulová a ešte lepšie rásť (aby polícia takto zvýšila odstrašujúci efekt), a teda výraz v čitateli 
je v tomto prípade záporný a v menovateli kladný, čo dáva záporný výsledný koeficient. V prípade koeficientu 
menšieho ako -1 to znamená, že v relatívnom vyjadrení bol rast objasnenosti vyšší ako samotný pokles re-
gistrovanej kriminality. Ak by však pri medziročnom poklese registrovanej kriminality klesla aj objasnenosť, 
výsledný koeficient bude kladný a nemôžeme hovoriť o efektívnej činnosti polície, keďže neudržala ani pred-
chádzajúcu hodnotu objasnenosti. Aj v takomto prípade v relatívnom vyjadrení síce môže byť výsledná miera 
objasnenosti vyššia ako v predchádzajúcom roku, čo však je dané nižším relatívnym poklesom objasnenosti 
oproti veľkosti relatívneho poklesu registrovanej kriminality. V tomto prípade nám takýto kladný koeficient 
len hovorí ako sa na zmene miery objasnenosti podieľali vo vzájomnom pomere pokles trestnej činnosti a po-
kles objasnenosti. Ak by bol koeficient väčší ako +1 znamenalo by to dokonca, že objasnenosť klesala rýchlejšie 
ako samotná registrovaná kriminalita, takže činnosť polície bola z tohto pohľadu menej efektívna. 
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Z uvedených údajov vyplýva, že pri aplikácii nami navrhnutých kritérií, výsledná objasne-
nosť, či už registrovanej, ekonomickej alebo trestnej činnosti spojenej s poškodzovaním verite-
ľa, nemá z hľadiska koeficientu elasticity objasnenosti taký jednoznačný priebeh ako v prípade 
miery objasnenosti, ktorá od roku 2006 vykazuje systematický nárast. Vypočítané koeficienty 
elasticity ukazujú, že výsledky vo vzťahu k úrovni objasnenosti registrovanej možno považovať 
za efektívne iba v rokoch 2001, 2005, 2009, 2011, 2012 a 2013. V ostatných rokoch boli zmeny 
v úrovni registrovanej kriminality výraznejšie ako zmena v úrovni objasnenosti. 

V prípade ekonomickej kriminality môžeme, na základe nami zvoleného kritéria, považo-
vať prácu polície za efektívnu v rokoch 2001, 2004, 2009, 2011, 2014 a 2017. V prípade skupiny 
trestných činov poškodzovania veriteľa bola činnosť polície z hľadiska objasňovania a boja proti 
trestnej činnosti efektívna v rokoch 2001, 2008, 2010, 2013 a 2018. Zo samotného porovnania 
rokov, kedy bola činnosť polície z nášho pohľadu efektívna možno vidieť, že tak bolo u všetkých 
analyzovaných skupín trestných činov zhruba v rovnakom období a počet efektívnych rokov 
nedosiahol ani polovicu rokov sledovaného obdobia.

 
Tabuľka č. 3: Koeficienty elasticity objasnenosti registrovanej kriminality za roky 2001 – 2018. 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
zmena registrovanej 
kriminality 94,2 309,5 84,7 416,2 -189,8 -243,6 -107,8 -140,4 -2,9

miera objasnenosti 54,6 51,4 46,2 39,3 43,7 41,2 41,5 43,6 47,1
E (O) 1,670 0,541 -2,033 -0,047 -0,612 1,585 0,860 0,176 -61,110
rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
zmena registrovanej 
kriminality -211,8 -36,5 -57,2 -16,6 -183,2 -173,8 -76,0 -73,3 -104,2

miera objasnenosti 49,1 50,8 53,0 54,3 55,8 57,1 56,7 58,7 60,6
E (O) 0,609 -0,958 -0,470 -1,936 0,734 0,802 1,112 0,338 0,583

 
Tabuľka č. 4: Koeficienty elasticity objasnenosti ekonomickej kriminality za roky 2001 – 2018. 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
zmena ekonomickej 
kriminality 17,2 157,6 7,1 32,5 60,6 -11,1 -29,8 -21,5 53,7

miera objasnenosti 76,2 57,1 53,2 56,3 54,5 50,2 46,0 44,3 44,8
E(O) 1,240 0,478 -2,211 1,656 0,782 4,006 2,072 1,636 1,082

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
zmena ekonomickej 
kriminality -59,6 32,1 -32,1 54,3 -38,4 -38,5 -16,5 -9,3 -20,4

miera objasnenosti 43,7 44,8 43,6 41,6 46,2 47,1 47,0 49,2 50,2
E(O) 1,141 1,312 1,312 0,651 -0,078 0,829 1,056 -0,570 0,699

 
Tabuľka č. 5: Koeficienty elasticity objasnenosti trestných činov poškodzovania veriteľa a iné za roky 2001 – 
2018. 

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
zmena poškodzovania 
veriteľa a iné 0,04 5,14 2,43 -3,27 0,56 -1,90 -0,46 0,02 1,51

miera objasnenosti 83,02 33,33 32,96 29,33 24,16 14,98 15,42 20,52 15,33
E(O) 3,293 0,119 0,954 1,226 -1,302 2,074 0,689 74,422 -0,078

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
zmena poškodzovania 
veriteľa a iné 0,35 0,52 -0,85 -0,72 0,21 -0,75 -1,05 -1,08 0,62

miera objasnenosti 22,40 16,52 17,00 20,97 20,94 19,01 17,10 15,38 22,09
E(O) 9,928 -2,663 0,779 -0,873 0,952 1,638 1,396 1,287 3,589
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Najmä v rokoch 2014 – 2018 je vidno, že napriek rastu miery objasnenosti v percentuál-
nom vyjadrení pri registrovanej, ako aj ekonomickej kriminalite, elasticita objasnenosti na-
značuje zmenšenú efektívnosť objasňovania trestnej činnosti, keď napriek výrazným medzi-
ročným poklesom registrovanej, ako aj ekonomickej kriminality, sa objasnenosť neudržala na 
predchádzajúcej úrovni a  klesala. Výnimku v  prípade ekonomickej kriminality predstavuje 
rok 2017. Môžeme teda konštatovať, že za posledné roky nebol využitý potenciál na vyššiu 
redukciu kriminality (vrátane ekonomickej), ktorý bol vytvorený v dôsledku menšieho zaťaže-
nia orgánov činných v trestnom konaní, a tým predpokladane vyššieho časového priestoru na 
zisťovanie a usvedčovanie páchateľov trestných činov. Za pokles kriminality v danom období 
zrejme budú výraznejšie zodpovedné iné faktory ako činnosť polície pri objasňovaní trestnej 
činnosti. V tomto období sa podľa nás naplno ukazuje nevhodnosť hodnotenia objasnenosti na 
základe percentuálnej miery objasnenosti. Z vypočítaných koeficientov elasticity objasnenosti 
pre registrovanú a ekonomickú kriminalitu je zrejmé, že na rast miery objasnenosti mal značný 
vplyv práve pokles kriminality, ktorý zapríčinil, že napriek poklesu objasnenosti v absolútnom 
vyjadrení, v relatívnom vyjadrení objasnenosť percentuálne stúpala (okrem roku 2016 u regis-
trovanej a ekonomickej kriminality, kedy dokonca objasnenosť klesala výraznejšie ako samotná 
registrovaná trestná činnosť). 

Osobitná situácia je v prípade skupiny trestných činov poškodzovania veriteľa, kedy je zrej-
mé, že u tejto skupiny trestných činov pri ich poklese v rokoch 2015 – 2017 dochádzalo dokon-
ca ešte k rýchlejšiemu medziročnému poklesu ich objasnenosti. Naopak v roku 2018 pri ich 
náraste došlo k zvýšeniu ich objasnenosti. Príčina môže byť daná buď celkovou neefektívnou 
prácou polície z hľadiska objasňovania tejto trestnej činnosti, alebo tým, že tieto trestné činy 
sú pomerne náročné na dokazovanie, s potrebou vykonávania znaleckých skúmaní, čo vedie 
k predlžovaniu trestného konania a objasňovaniu skutkov až v nasledujúcich obdobiach. 

6 Záver
Ekonomická kriminalita, a osobitne tá poškodzujúca veriteľov, je závažným spoločenským 

fenoménom narúšajúcim a  vplývajúcim na fungovanie spoločnosti, najmä jej hospodárskej 
činnosti. V rámci príspevku sme sa snažili popísať vývoj objasnenosti ekonomickej kriminality 
a  jej časti týkajúcej sa konaní poškodzujúcich veriteľov, a to za posledných 18 rokov. Zistili 
sme, že došlo k výraznému poklesu miery objasnenosti ekonomickej kriminality, ako aj nami 
vybraných skupín trestných činov, a to na začiatku nami skúmaného obdobia. Možnú príčinu 
sme spojili so zavedením skráteného vyšetrovania a presunu dosť veľkej časti trestných činov 
zahrnutých do ekonomickej kriminality z príslušnosti vyšetrovateľov Policajného zboru na po-
licajné orgány (poverených príslušníkov). Zároveň ako ďalší možný faktor bol identifikovaný 
odchod skúsených vyšetrovateľov Policajného zboru v rokoch 2002 – 2004 z policajných radov. 
Súčasne sme zistili, že zo stúpajúcou početnosťou ekonomických trestných činov klesá miera 
ich objasnenosti, čo je zrejme dané dosiahnutím maxima možného výkonu orgánov činných 
v trestnom konaní pri relatívne ustálenom početnom stave. 

Z hľadiska hodnotenia efektivity práce polície pri objasňovaní ekonomickej trestnej čin-
nosti a boji proti kriminalite sme predstavili nový prístup spočívajúci vo využití ekonomického 
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konceptu elasticity. Uvedomujeme si, napriek našej kritike, že hodnotiť efektívnosť činnosti po-
lície v boji s ekonomickou kriminalitou výhradne na základe výsledkov objasnenosti a vývoja 
samotnej ekonomickej kriminality nie je úplne presné a dostatočné. Objasnenosť predstavuje 
len jeden z viacerých kriminogénnych faktorov, ktoré majú vplyv na úroveň ekonomickej kri-
minality. Cieľom nášho príspevku bolo najmä poukázať na význam objasnenosti ekonomickej 
kriminality a empiricky zhodnotiť jej stav, dynamiku a úroveň, a súčasne jej vzťah k samotnej 
úrovni registrovanej ekonomickej kriminality. Poukazovali sme aj na to, že miera objasnenosti 
trestnej činnosti zrejme nie je vhodným ukazovateľom efektívnosti boja voči kriminalite, a to 
najmä z hľadiska efektivity či neefektivity polície pri objasňovaní trestnej činnosti.
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ZÁVER
V rámci plnenia grantovej úlohy projektu VEGA Právna ochrana účastníkov ekonomic-

ko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov (č. 1/0907/16) sme štyri 
roky skúmali právnu úpravu trestného činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 TZ, trestného 
činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 TZ, trestného činu porušovania povinnosti pri správe 
cudzieho majetku podľa § 237 a 238 TZ, trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a ob-
chodnej evidencie podľa § 259 a 260 TZ, trestného činu zneužívania informácií v obchodnom 
styku podľa § 265 TZ a trestného činu manipulácie s trhom podľa § 265a TZ, ich komparáciu so 
zahraničnými právnymi úpravami a ich fenomenológiu. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, 
že slovenská právna úprava je postačujúca pre ochranu veriteľa prostriedkami trestného práva 
a zodpovedá štandardom v demokratických právnych štátoch. Väčší problém je však s reálnou 
aplikáciou trestného práva v prípade týchto trestných činov, pretože ich uplatňovanie je v po-
rovnaní so slabou vymožiteľnosťou pohľadávok a celkovou slabou ochranou veriteľa v praxi 
v podstate zanedbateľné. Preto považujeme za dôležité, aby sa orgány činné v trestnom konaní 
a súdy omnoho viacej zaoberali skutkami, ktoré sú potenciálne spôsobilé naplniť skutkové pod-
staty predmetných trestných činov a aby zásadu subsidiarity trestnej represie uplatňovali len 
v takých prípadoch, kde je to vhodné a spravodlivé a nie v takých prípadoch, kedy je to lepšie 
z hľadiska zníženia ich pracovnej vyťaženosti.  

Záver k trestným činom poškodzovania veriteľa podľa § 239 TZ 
a zvýhodňovania veriteľa podľa § 240

V rámci výskumu sme vykonali detailnú právnu analýzu skutkových podstát trestných či-
nov poškodzovania veriteľa podľa § 239 TZ a zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 a túto sme 
porovnali s právnou úpravou v štyroch štátoch: Nemeckej spolkovej republike, Ruskej federácií, 
Poľskej republike a Českej republike. 

Prišli sme len s jedným návrhom de lege ferenda a to do znenia § 240 TZ doplniť do druhé-
ho odseku základnú skutkovú podstatu v znení: „Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto 
spácha trestný čin uvedený v odseku 1 ako osoba poverená dlžníkom právne nakladať s majet-
kom dlžníka alebo jeho časťou.“  

Viacej návrhov de lege ferenda nemáme nie preto, že by sa nám ich nechcelo formulovať, 
naopak, predpokladali sme, že objavíme viacej legislatívnych nedostatkov slovenskej právnej 
úpravy. Avšak aj z komparácie s právnou úpravou uvedených štyroch štátov vyplýva, že sloven-
ská právna úprava ochrany veriteľa pred dlžníkovým nekalým konaním je na vysokej úrovni, 
spĺňa všetky medzinárodné štandardy a preto je plne spôsobilá plniť ochrannú funkciu trestné-
ho práva vo vzťahu k ochrane veriteľsko-dlžníckych vzťahov. 

Naproti tomu z analýzy fenomenológie predmetných trestných činov vyplýva, že skutočný 
problém trestného práva pri ochrane veriteľov pred nekalými praktikami dlžníkov tkvie v realizá-
cií práva. Vychádzajúc z kriminologického výskumu, prvým veľkým problémom ochrany verite-
ľov prostriedkami trestného práva je nízka objasnenosť týchto trestných činov, maximálne do 20% 
prípadov, čo vzhľadom na to, že fakticky sa vždy vie, kto je dlžníkom, jasne svedčí o nedostatočnej 
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práci orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Druhým problémom sú veľmi nízke tresty, 
len v minimálnom počte prípadov je ukladaný nepodmienečný trest odňatia slobody, prevažuje 
podmienečný trest odňatia slobody, prípadne peňažný trest. Na páchateľov týchto trestných činov 
tak preventívna hrozba sankcie nemá prečo pôsobiť efektívne, veď za oklamanie svojho veriteľa 
hrozia v praxi naozaj len symbolické tresty. Preto apelujeme na orgány činné v trestnom konaní 
a súdy, aby prehodnotili túto svoju doterajšiu prax, a nezneužívali subsidiaritu trestnej represie na 
neriešenie trestnej činnosti, ktorú zákonodarca jasne vymedzil ako trestnú.

Záver k trestnému činu skresľovania údajov hospodárskej 
a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 TZ

Na záver predmetnej komparácie sa žiada vykonať syntézu a zhrnúť tak podobnosti a roz-
diely v slovenskej a českej právnej úprave. V prvom rade je potrebné zmieniť, že aj keď sú oba 
trestné činy v jednotlivých kódexoch trestného práva hmotného zaradené v hlave s rovnakým 
názvom (t.j. trestné činy hospodárske), tak nie sú samozrejme úplne totožné. Uvedené mož-
no vidieť napríklad už v rámci objektu ochrany trestných činov, kde je v rámci českej právnej 
úpravy kladený väčší záujem aj na pravdivosti zapísaných údajov do stanovených verejných 
registrov.

V rámci komparácie právnych úprav si môžeme všimnúť, že Trestní zákoník na rozdiel od 
Trestného zákona neobsahuje nedbanlivostnú formu daného trestného činu (viď § 260 Trest-
ného zákona). Ak pôjdeme v porovnávaní ďalej, tak už z vyššie uvedeného môžeme odvodiť, 
že trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění v zmysle § 254 odst. 1 a odst. 2 
alinea tri Trestního zákoníka je ohrozovacím trestným činom (logicky v zmysle odst. 2 alinea 
jedna a alinea dva ide o trestný čin poruchový). V rámci slovenskej právnej úpravy je trestný 
čin skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie považovaný vo všeobecnosti za 
trestný čin poruchový, pričom samotné ohrozenie nie je bez ďalšieho dostačujúce na vyvodenie 
trestnej zodpovednosti.

Ďalšou problematikou, ku ktorej by sme sa chceli v rámci vzájomného porovnania úprav 
v závere vyjadriť, je znenie § 254 odst. 1 Trestního zákoníku, a to „...ohrozí tak ...včasné a řádné 
vyměření daně...“. Už na prvé prečítanie vidíme, že slovenská právna úprava v rámci rozobe-
raného paragrafu neobsahuje takúto alebo obdobne znejúcu dikciu. Aj keď na prvý pohľad to 
môže vzbudiť obavy z absentujúcej precíznosti slovenského zákonodarcu, celkom tak to nebu-
de. V prvom rade je potrebné si povedať, že ide o súčasť ohrozovacieho trestného činu v rámci 
českej právnej úpravy, pričom ako sme si už povedali, tak daný trestný čin v slovenskej právnej 
úprave je trestným činom poruchovým. Pokiaľ ide o trestné činy daňové v slovenskej právnej 
úprave, tak tieto sú ustanovené v rámci piatej hlavy tretieho dielu Trestného zákona, a preto 
zastávame názor, že samostatné skutkové podstaty sú pre potreby ochrany dostačujúce. Nie 
je preto podľa nášho názoru potrebné a ani žiaduce, aby bola slovenská právna úprava v rám-
ci § 259 Trestného zákona doplnená v danom zmysle o obdobné ustanovenie, ako je tomu 
v rámci Trestního zákoníka.

Na koniec sa opätovne vrátime k objektu ochrany, pričom v rámci § 259 ods. 1 Trestné-
ho zákona písm. a) a b) vystupuje do popredia aj sekundárny objekt, a to ochrana veriteľa 
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(prostredníctvom ďalšej podmienky trestnej zodpovednosti viažucej sa na subjektívnu strán-
ku skutkovej podstaty trestného činu – cez pohnútku – máme na mysli znenie „...v úmysle 
zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody...“). V porovnaní s § 254 odst. 1 Trestního 
zákoníku ide o pomerne úzke vymedzenie ochrany majetku iného vzhľadom na fakt, že v celom 
danom ustanovení českej právnej úpravy sú chránené majetkové práva iných (okrem iného) 
už pred samotným ohrozením. Možno by stálo za úvahu, či by nemala byť vyššie spomenutá 
pohnútka súčasťou všetkých písmen odseku 1 slovenskej právnej úpravy. Eventuálne by mohla 
byť nahradená ohrozením majetkového práva iného rovnako ako v právnej úprave Českej re-
publiky. Otázne by bolo, ktorá voľba by v praxi mala žiadúci efekt, a síce by akcentovala princíp 
ultima ratio a nespôsobovala by nemožnosť trestného stíhania. V každom prípade s daným 
ustanovením je spojených mnoho ďalších súvislostí, na ktoré by bolo potrebné pri jeho po-
zmenení myslieť, možno však konštatovať, že aj česká právna úprava môže byť pre slovenského 
zákonodarcu v danom smere inšpiráciou.

Záver k trestnému činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho 
majetku podľa § 237 a 238 TZ

Záverom zostáva konštatovať, že otázky spojené s ochranou majetku osôb pri ich správe sú 
stále otázkami relevantnými, vedecky neuzavretými, a to nie len z pohľadu východísk trestného 
práva. Ide o nanajvýš interdisciplinárnu otázku, na ktorú je možné nahliadať priezorom viace-
rých právnych odvetví, určitý náčrt sme v rámci predkladaného príspevku preukázali prostred-
níctvom výkladu pojmu konania s odbornou starostlivosťou.

Domnievame sa, že v rovine generálnej je otázka ochrany osôb pri správe ich majetku pro-
stredníctvom trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku nanajvýš 
dostatočná. Problémy vznikajú skôr v parciálnych interpretačných otázkach, v rámci ktorých 
je potrebné často rozpory odstraňovať až činnosťou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Na 
strane druhej, v texte sme poukázali na niekoľko možností, prostredníctvom ktorých by bolo 
možné novelizovať pre nastolenú otázku predmetné ustanovenia Trestného zákona. Ich výz-
nam však netkvie v otázke výkladovej, skôr v otázke aplikačnej s dôrazom na prísnu akceptáciu 
princípu ultima ratio.

Trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku bol prezentovaný z po-
hľadu niekoľkých európskych štátov (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ruská federácia, Ra-
kúsko, Nemecko a Švajčiarsko). Ide o trestný čin, ktorý súvisí s úpadkovými trestnými činmi 
a spadá do skupiny majetkových trestných činov. Právne úpravy predmetného trestného činu 
Rakúska, Nemecka a Švajčiarska nepripúšťajú nedbanlivostnú formu zavinenia na rozdiel od 
slovenskej právnej úpravy, ktorá je obsiahnutá v samostatnom ustanovení § 238 TZ. Právne 
úpravy týchto troch štátov nekonkretizujú ani výšku škody s výnimkou Rakúska, ale len vo 
vzťahu ku kvalifikovanej skutkovej podstaty.

V súvislosti so štatistickými ukazovateľmi v prípade trestného činu porušovania povinnos-
ti pri správne cudzieho majetku si dovolíme uviesť, že hodnoty početnosti kriminality sa vý-
razne líšia v porovnaní s úmyselnou formou zavinenia (v zmysle § 237 TZ) a nedbanlivostnou 
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formou zavinenia (v zmysle § 238 TZ). Dovolíme si tvrdiť, že uvedené je v spojitosti s nedban-
livostnou formou závislé od toho, že táto predstavuje v zmysle princípu ultima ratio záujem 
zákonodarcu na prevencii takéhoto konania, ktoré by mohlo zakladať trestnoprávnu zodpo-
vednosť. Zákonodarca správne predpokladá možnosť toho, že do úvahy prichádza porušenie 
povinnosti pri správe cudzieho majetku aj z nedbanlivosti, uvedené však kompenzuje mini-
málnou výškou škody (značná škoda), ktorá musí byť takým skutkom spôsobená. Úmyselná 
forma zavinenia predstavuje pomerne štandardný trestný čin, ktorého početnosť páchania 
sa ročne pohybuje na hodnote približne 100 (v primárne sledovanom období rokov 2014-
2019), s uvedeným sa spája objasnenosť niekde nad úrovňou 20 %, čo je dosť nízka hodnota. 
Hoci chválime záujem na dodatočnom objasňovaní danej trestnej činnosti, čo sa odráža aj 
v štatistikách kriminality, v rámci objasnenosti nie je viditeľný progres, ktorý by ukazoval, že 
hodnoty v prípade daného druhu kriminality sa zvyšujú (objasnenosť teda prakticky zostáva 
na rovnakej úrovni). Početnosť páchaných trestných činov sa odvíja aj od toho, že hoci záko-
nodarca odstraňuje medzery právnej úpravy, ktoré by túto trestnú činnosť prípadne uľahčo-
vali, spôsoby páchania trestnej činnosti sa stále vyvíjajú, čo nie je problémom len v spojitosti 
s predmetným trestným činom.

Záver k trestnému činu zneužívanie informácií v obchodnom styku 
podľa § 265 TZ a k trestnému činu manipulácie s trhom podľa 
§ 265a TZ

Trestné činy súvisiace so zneužívaním dôverných informácií a manipuláciou trhu nepat-
ria v podmienkach Sloven¬skej republiky medzi často sa vyskytujúce. Za sledované obdobie 
10 rokov bola konkrétna fyzická osoba obvinená iba v jedenástich prípadoch z trestného činu 
Zneužívania informácii v obchodnom styku podľa § 265 nasledovne:

Kvalifikácia v zákl. 
skutkovej podstate

Škoda
(v tisíc. €)

Nápad 
(zistené)

Vznesené 
obvinenie

Obžaloba Odsúdenie

2009 §265 ods.1 neevidované 12 4 4 0

2010 §265 ods.1 2 043 4 1 1 0

2011 §265 ods.1 132 3 1 1 0

2012 §265 ods.1 590 6 0 0 0

2013 §265 ods.1 62 2 0 0 0

2014 neevidované 0 0 1 1 1

2015 §265 ods.1 4 333 6 1 1 0

2016 §265 ods.1 5 4 2 1 1

2017 §265 ods.1 625 3 1 1 1 

2018 §265 ods.1 0 2 0 0 0

Škoda sa pohybuje v rozmedzí od 5 tis. EUR v roku 2016 až po 4 333 tis. EUR v roku 2015.
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Zo štatistík vyplýva, že všetky prípady sa týkali iba § 265 ods. 1 TZ, tzv. „insiderdealing“, 
prípad tzv. „self-trading“ (§ 265 ods. 2 TZ) nebol v sledovanom období zistený. V sledovanom 
období taktiež nebolo začaté ani jedno trestné stíhanie pre trestný čin Manipulácie s trhom 
podľa §265a TZ. Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že v prípade uvedených trestných činov platí 
všeobecný záver, a to, že slovenská právna úprava je zrejme postačujúca pre ochranu veriteľa 
prostriedkami trestného práva a zodpovedá štandardom v demokratických právnych štátoch. 
Zo štatistických ukazovateľov jasne vyplýva, že ide o trestný čin, ktorý je páchaný v minimálnej 
miere.

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
v mene riešiteľského kolektívu
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