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Účasť záujmového združenia v trestnom konaní
Participation of a citizens' interest association in criminal proceedings
JUDr. Martin Baločko
Abstrakt
Orgány činné v trestnom konaní a súd v záujme výchovného pôsobenia trestného
konania, zamedzovania a predchádzania trestnej činnosti môžu, ak to považujú za
vhodné a účelné, spolupracovať aj so záujmovými združeniami občanov. Autor sa
v článku zaoberá definíciou, postavením a úlohami záujmového združenia
v trestnom konaní. V prvej časti prináša všeobecnú charakteristiku záujmového
združenia. Druhá časť sa zaoberá pozíciou záujmového združenia pri ukladaní
trestov. Následne sa skúma záujmové združenie pri dovŕšení nápravy a pri nahradení
väzby.
Kľúčové slová:
trestné konanie, záujmové združenie, dôveryhodná osoba, náprava
Abstract
Police organs and the court may, in the interest of educating ifluence of criminal
proceedings, preventing criminal activity, also cooperate with citizens' interest
associations if they deem it appropriate and expedient. The author deals with the
definition, position and roles of an citizens' interest associations in criminal
proceedings. The first, he brings the general characteristics of the interest group. The
second, he deals with the position of citizens' interest associations by imposing
sentences. Subsequently, he examines citizens' interest associations at the
completion of the remedy and at the replacement of the bond.
Key words:
criminal proceeding, citizens' interest associations, trustworthy person, remedy
ÚVOD
Trestný poriadok z roku 19611 ovplyvnený spoločenskou situáciou v čase
svojho vzniku zakotvil možnosť vstupu spoločenských organizácií do trestného
konania, pričom umožnil, aby spoločenské organizácie vysielali na súd
spoločenských obhajcov alebo obžalobcov, prípadne aby prevzali záruku za
prevýchovu páchateľov. Touto formou sa spoločenské organizácie zapojili do
riešenia spoločenských problémov, najmä v záujme prevencie kriminality.
Spoluprácou so záujmovými združeniami občanov sa sleduje posilnenie výchovného
pôsobenia trestného konania i predchádzanie trestnej činnosti. Ide o jednu z ciest,
ktorá umožňuje aktívnu účasť širokých vrstiev občanov na boji s protispoločenskými
1

Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok).
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javmi, a ktorá môže prispieť k tomu, aby upevňovanie zákonnosti sa stávalo stále
viac vlastnou záležitosťou občanov.
1 ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE V TRESTNOM KONANÍ (ust. § 4 – ust.
§ 5 TRESTNÉHO PORIADKU)
Orgány činné v trestnom konaní a súd v záujme výchovného pôsobenia
trestného konania, zamedzovania a predchádzania trestnej činnosti môžu, ak to
považujú za vhodné a účelné, spolupracovať aj so záujmovými združeniami
občanov.
Trestný poriadok2 pri úprave spolupráce so záujmovými združeniami občanov
a dôveryhodnou osobou vychádza z predpokladu, že tieto subjekty môžu mať
pozitívny vplyv na jednotlivcov, ktorí porušujú ustanovenia Trestného poriadku,
resp. voči ktorým sa vedie trestné konanie. Zásada spolupráce orgánov činných
v trestnom konaní a súdu so záujmovými združeniami občanov je upravená v ust. §
4 ods. 1 Trestného poriadku. Táto zásada je formulovaná ako možnosť orgánov
činných v trestnom konaní a súdu v prípade, že to považujú za vhodné a účelné.3
V trestnom konaní a jeho úprave v Trestnom poriadku nie je automaticky stanovená
spolupráca orgánov činných v trestnom konaní a súdov so záujmovými združeniami
občanov v každom jednom prípade. Takáto spolupráca orgánov činných v trestnom
konaní a súdov so záujmovými združeniami občanov je vyjadrená v Trestnom
poriadku vhodnosťou a účelnosťou takejto spolupráce. To znamená, že orgány činné
v trestnom konaní a súd musia vždy posúdiť, či v danom konkrétnom prípade
poskytuje záujmové združenie občanov záruky výchovného pôsobenia a či taká
spolupráca je vhodná vzhľadom na osobu páchateľa a na okolnosti prejednávanej
trestnej veci.4
Záujmovými združeniami občanov sa na účely zákona rozumejú najmä
občianske združenia, odborové organizácie, kolektív spolupracovníkov a štátom
uznané cirkvi a náboženské spoločnosti; za záujmové združenia občanov sa
nepovažujú politické strany a hnutia.
Ide o pozitívne i negatívne vymedzený pojem záujmové združenie občanov.
Treba upozorniť na to, že v prípade pozitívneho vymedzenia ide len o výpočet
demonštratívny.5

2
3

4
5

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
Pozri PALKOVIČ, J. Komentár k ust. § 4 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol.
Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX,
2019, s. 17.
Pozri ŠTIFT, P. Komentár k ust. § 4 Trestného poriadku. In MINÁRIK, Š. a kol. Trestný
poriadok. Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 64.
Pozri PALKOVIČ, J. Komentár k ust. § 4 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol.
Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX,
2019, s. 17.
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Pojmovo je vylúčené, aby záujmovým združením občanov bola fyzická
osoba.6
V súvislosti so záujmovými združeniami občanov je relevantná aj ústavnoprávna úprava. právo slobodne sa združovať sa zaručuje aj Ústavou Slovenskej
republiky7 v článku 29 ods. 1. Každý má právo spolu s inými sa združovať v
spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach. Na základe zákona o združovaní
občanov8 na výkon tohto práva nie je potrebné povolenie štátneho orgánu.
Kolektívom spolupracovníkov sa rozumie neformálne združenie fyzických osôb,
ktoré nemá právnu subjektivitu.9
Pokiaľ ide o cirkvi a náboženské spoločnosti, cirkvou alebo náboženskou
spoločnosťou sa podľa zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví
a náboženských spoločností10 rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej
náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na
základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie.
Cirkvi a náboženské spoločnosti sú právnické osoby. Môžu sa vzájomne združovať,
utvárať komunity, rehole, spoločnosti a obdobné spoločenstvá. Štát uznáva len tie
cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované. Štát môže s cirkvami a
náboženskými spoločnosťami uzatvárať zmluvy o vzájomnej spolupráci.
Úprava cirkví a náboženských spoločností nadväzuje na čl. 24 Ústavy
Slovenskej republiky.11 Podľa tohto článku sloboda myslenia, svedomia,
náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť
náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania.
Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Každý má právo slobodne
prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne
alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo
zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje
záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných,
zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie
nezávisle od štátnych orgánov. Podmienky výkonu vyššie uvedených práv možno
obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti
na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.

6

7
8
9

10
11

Pozri PALKOVIČ, J. Komentár k ust. § 4 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol.
Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX,
2019, s. 17.
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov.
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Pozri PALKOVIČ, J. Komentár k ust. § 4 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol.
Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX,
2019, s. 17.
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských
spoločností v znení neskorších predpisov.
Pozri aj DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. 2. vydanie.
Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 583 a nasl.

9

Z čl. 29 Ústavy Slovenskej republiky12 vyplýva, že občania majú právo
zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich. Výkon práv
zakladať politické strany a politické hnutia ako aj slobodne sa združovať možno
obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej
spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku,
predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných. Politické
strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené
od štátu. Politické strany a politické hnutia sa však za záujmové združenia občanov
nepovažujú.
Obecné zastupiteľstvo je v zmysle ust. § 11 zákona o obecnom zriadení13
voleným zastupiteľským zborom obce. Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo nie je
záujmovým združením občanov v zmysle ust. § 4 ods. 2 Trestného poriadku a preto
nemôže ponúkať prevzatie záruky za nápravu obvineného (R 25/1999-I).
Dôveryhodná osoba je osoba, ktorá je schopná priaznivo ovplyvňovať
správanie obvineného. Dôveryhodnosť osoby posúdi súd a v prípravnom konaní
prokurátor.
Z definície pojmu dôveryhodná osoba jednoznačne nevyplýva, že
dôveryhodnou osobu môže byť len fyzická osoba. Dôveryhodnosť nie je ani pojem,
ktorý by právne predpisy spájali len s fyzickou osobou alebo len právnickou osobou,
ako je to napr. pri pojmoch meno a česť (fyzická osoba) a názov a dobrá povesť
(právnická osoba). Práve súdy a v prípravnom konaní prokurátor posudzujú
dôveryhodnosť osoby.14 Niektoré z oprávnení, ktoré Trestný poriadok poskytuje
záujmovému združeniu občanov, rovnako upravuje aj vo vzťahu k dôveryhodnej
osobe. Na rozdiel od záujmového združenia občanov, kde už z pojmu združenia
vyplýva, že ho tvorí viac osôb, v prípade dôveryhodnej osoby ide o jednu osobu.
Trestný poriadok požaduje, aby dôveryhodná osoba bola schopná priaznivo
ovplyvňovať správanie odsúdeného. Na rozdiel od záujmového združenia občanov,
v prípade ktorého vhodnosť a účelnosť spolupráce v prípravnom konaní môže
posúdiť aj policajt a vyšetrovateľ, pokiaľ ide o dôveryhodnú osobu, takéto posúdenie
patrí prokurátorovi.15
Prijatie záruky za nápravu obžalovaného na hlavnom pojednávaní môže mať
vplyv len na rozhodnutie o treste (R III/1965).

12
13

14

15

Pozri bližšie PALÚŠ, I. Komentár k čl. 29 Ústavy Slovenskej republiky. In ČIČ, M. a kol.
Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012, s. 215 a nasl.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov; Pozri bližšie TOMAŠ, L. Charakter pôsobností slovenskej územnej
samosprávy (1. časť). In Justičná revue, roč. 71, 2019, č. 6-7, s. 750 a nasl.; TOMAŠ, L.
Charakter pôsobností slovenskej územnej samosprávy (2. časť). In Justičná revue, roč.
71, 2019, č. 8-9, s. 919 a nasl.
PALKOVIČ, J. Komentár k ust. § 4 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný
poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2019,
s. 17.
ŠTIFT, P. Komentár k ust. § 4 Trestného poriadku. In MINÁRIK, Š. a kol. Trestný
poriadok. Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 65.
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Súd po prijatí záruky ponúknutej záujmovým združením za nápravu páchateľa
vezme do úvahy tiež výchovnú silu kolektívu a ukladá trest so zreteľom na túto
okolnosť. Pri ukladaní trestu obžalovanému, u ktorého súd prijal záruku záujmového
združenia za jeho nápravu, je nevyhnutné túto záruku sťahovať na celé potrestanie
a nielen na niektorý druh trestu (R 42/1963).
Záujmové združenie občanov môže ponúknuť prevzatie záruky za nápravu
obvineného, ak sú predpoklady, že obvinený sa jeho pôsobením napraví; v návrhu
na prevzatie záruky treba vždy uviesť aj konkrétne spôsoby pôsobenia na
obvineného. Súd, ktorému bol podaný taký návrh, môže prejednať vec na hlavnom
pojednávaní pred zástupcami záujmového združenia občanov, a ak sa rozhodne
záruku prijať, berie na ňu zreteľ pri rozhodovaní o treste. Môže, najmä pokiaľ to
Trestný zákon pripúšťa, povoliť podmienečný odklad výkonu trestu alebo uložiť
taký druh trestu, ktorý nie je spojený s odňatím slobody, alebo môže upustiť od
potrestania.
V rámci kontaktu záujmového združenia občanov s orgánmi činnými
v trestnom konaní ako aj súdmi sú stanovené podmienky, za ktorých môže záujmové
združenie občanov ponúknuť prevzatie záruky za nápravu obvineného a taktiež
spôsob, akým treba ponuku urobiť.16 Záujmové združenie občanov je oprávnené
ponúknuť prevzatie záruky za nápravu obvineného. Prevzatie tejto záruky je možné
len v konaní, v ktorom sa rozhoduje o vine a treste. To znamená, že prevzatie záruky
neprichádza do úvahy v prípadoch, ak súd rozhoduje o tom, či sa vykoná
podmienečne odložený trest odňatia slobody alebo zvyšok trestu odňatia slobody
odsúdeného podmienečne prepusteného z jeho výkonu.17
Návrh na prevzatie záruky za nápravu obvineného môže ponúknuť záujmové
združenie občanov. Aby bolo možné takéto prevzatie záruky ponúknuť, musia
objektívne existovať predpoklady, že obvinený sa pôsobením záujmového združenia
občanov napraví. Je povinnosťou súdu skúmať, či takéto predpoklady skutočne
existujú. Aj keď súd zistí, že takéto predpoklady existujú, nie je jeho povinnosťou
prevzatie záruky prijať. Ak ho však prijme, musí na ňu prihliadať pri rozhodovaní
o treste.18 Ponúknuť prevzatie záruky nemôže dôveryhodná osoba. Podnet na
prevzatie záruky však tomuto združeniu môže dať aj orgán činný v trestnom konaní
alebo súd. Vyplýva to zo zásady spolupráce so záujmovými združeniami občanov
podľa ust. § 2 ods. 13 Trestného poriadku. Záujmové združenie občanov musí v
návrhu na prevzatie záruky za nápravu obvineného vždy uviesť konkrétne spôsoby
pôsobenia na obvineného. Bude vhodné, aby uviedlo aj zameranie, resp. obsah
činnosti záujmového združenia, tiež ako hodnotí osobu obvineného z hľadiska tejto
činnosti, prípadne vo vzťahu k trestnému činu, ktorý je predmetom trestného
stíhania. Záruka za nápravu obvineného môže byť účinná až vtedy, keď ju súd
16

17
18

PALKOVIČ, J. Komentár k ust. § 4 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný
poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2019,
s. 17.
ŠTIFT, P. Komentár k ust. § 4 Trestného poriadku. In MINÁRIK, Š. a kol. Trestný
poriadok. Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 65.
Pozri aj IVOR, J. Základné zásady trestného konania. In IVOR, J. – POLÁK, P. –
ZÁHORA, J. Trestné právo procesné I. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 69 a nasl.
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prijme. Súd pritom posudzuje, či ponúknutá záruka dáva predpoklady pre nápravu
obvineného pôsobením záujmového združenia občanov. Súd po prijatí záruky pri
rozhodovaní o treste (nie pri rozhodovaní o vine) berie na ňu zreteľ, a to tým
spôsobom, že
- upustí od potrestania,
- uloží taký druh trestu, ktorý nie je spojený s odňatím slobody,
- uloží trest odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu.19
Rozhodnutie o prijatí záruky za nápravu obvineného uskutoční súd v
rozsudku, vo výroku o treste, resp. vo výroku o upustení od potrestania. Ak súd
záruku neprijme, nerozhoduje o tom vo výroku rozsudku, ale len v odôvodnení
uvedie dôvody neprijatia záruky.20
Hlavným cieľom záruky záujmového združenia za nápravu obvineného je
výchovným pôsobením kolektívu prispieť k náprave a prevýchove obvineného. Je
preto povinnosťou súdu, aby si pred prijatím ponúknutej záruky riadnym spôsobom
objasnil otázku, či sú tu predpoklady, aby sa obvinený napravil výchovným
pôsobením kolektívu, najmä či záujmové združenie, ktoré ponúklo prevzatie záruky,
je vôbec schopné úlohu nápravy obvineného úspešne splniť (R 67/1972).
Záujmové združenie občanov má právo vyslať na prejednanie veci pred
okresným súdom alebo krajským súdom zástupcu, ktorý sa na základe rozhodnutia
súdu zúčastní pojednávania, na ktorom podľa tohto zákona oznámi súdu stanovisko
záujmového združenia občanov k prejednávanej trestnej veci, k osobe páchateľa a k
možnostiam jeho nápravy.
Záujmové združenie občanov má možnosť vyslať svojho zástupcu na
prejednanie veci pred okresným súdom alebo krajským súdom. O tom, či sa zástupca
môže zúčastniť pojednávania, rozhoduje súd. Ak súd rozhodne, že sa zástupca
záujmového združenia môže zúčastniť pojednávania, tak tento zástupca záujmového
združenia má rovnaké postavenie ako strana, je viazaný príkazmi svojej organizácie.
Z jeho postavenia mu plynú isté práva, ako napr. možnosť nahliadať do spisu (ust. §
69 Trestného poriadku), možnosť robiť dôkazné návrhy (ust. § 240 ods. 4 Trestného
poriadku) a právo prednášať záverečnú reč (ust. § 274 Trestného poriadku). Nemá
však právo podávať opravné prostriedky.21
Záujmové združenie občanov môže ponúknuť prevzatie záruky za dovŕšenie
nápravy odsúdeného a žiadať o jeho podmienečné prepustenie z výkonu trestu
odňatia slobody alebo o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu
činnosti alebo zákazu pobytu; v návrhu na prevzatie záruky treba vždy uviesť aj
konkrétne spôsoby pôsobenia na obvineného. Na získanie podkladov na takú žiadosť
sa môže informovať o stave prevýchovy odsúdeného.

19
20
21

ŠTIFT, P. Komentár k ust. § 4 Trestného poriadku. In MINÁRIK, Š. a kol. Trestný
poriadok. Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 65.
ŠTIFT, P. Komentár k ust. § 4 Trestného poriadku. In MINÁRIK, Š. a kol. Trestný
poriadok. Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 65.
PALKOVIČ, J. Komentár k ust. § 5 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný
poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2019,
s. 18.
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Tieto práva prislúchajú iba záujmovému združeniu občanov nie však
dôveryhodnej osobe. Zákonom č. 204/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
300/2005 Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, bola dôveryhodná osoba vylúčená z okruhu subjektov, ktoré môžu
ponúknuť súdu prevzatie záruky za dovŕšenie nápravy odsúdeného.22
Záujmové združenie občanov môže prevziať záruku za dovŕšenie nápravy
odsúdeného a požiadať:
- o jeho podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody,
- o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo
zákazu pobytu.
Na rozdiel od ponuky prevzatia záruky ustanovenej v ust. § 4 ods. 4 Trestného
poriadku, možno takúto ponuku urobiť až po právoplatnosti odsudzujúceho
rozsudku, keď odsúdený už časť trestu vykonal. Nutnosť, aby časť trestu bola
vykonaná, vyplýva zo slovného spojenia „za dovŕšenie nápravy odsúdeného“.23
Uplatnenie tohto práva záujmovým združením občanov je viazané na splnenie istých
podmienok a síce, že musia byť splnené podmienky na podmienečné prepustenie
z výkonu trestu odňatia slobody, resp. na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku
trestu zákazu činnosti, alebo trestu zákazu pobytu podľa Trestného zákona.24 Ak tieto
podmienky splnené nie sú, súd takúto ponuku nemôže prijať.25
Je povinnosťou záujmového združenia občanov, aby vo svojom návrhu na
prevzatie záruky uviedlo konkrétne spôsoby pôsobenia na obvineného.
V návrhu na prevzatie záruky musí záujmové združenie občanov vždy uviesť
aj konkrétne spôsoby pôsobenia na odsúdeného. Informovanie o stave prevýchovy
odsúdeného sa uskutočňuje v prípade podmienečného prepustenia z výkonu trestu
odňatia slobody u riaditeľa ústavu, v ktorom sa trest vykonáva, v ostatných
prípadoch na súde.26
Záujmové združenie občanov alebo dôveryhodná osoba môžu tiež navrhnúť,
aby väzba obvineného bola nahradená ich zárukou a podávať za odsúdeného žiadosť
o milosť alebo žiadosť o zahladenie odsúdenia.
Tieto práva prislúchajú nielen záujmovému združeniu občanov, ale aj
dôveryhodnej osobe, ktorí môžu:
- navrhnúť nahradenie väzby obvineného zárukou záujmového združenia
občanov alebo dôveryhodnej osoby,
22

23

24
25

26

PALKOVIČ, J. Komentár k ust. § 5 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný
poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2019,
s. 19.
PALKOVIČ, J. Komentár k ust. § 5 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný
poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2019,
s. 19.
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Pozri aj JALČ A. Základné zásady trestného konania. In ŠIMOVČEK, I. a kol. Trestné
právo procesné. 3. prepracované a doplnené vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 49
a nasl.
ŠTIFT, P. Komentár k ust. § 5 Trestného poriadku. In MINÁRIK, Š. a kol. Trestný
poriadok. Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 68.
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- podať za odsúdeného žiadosť o udelenie milosti,
- podať za odsúdeného žiadosť o zahladenie odsúdenia. 27
Záujmové združenie občanov alebo dôveryhodná osoba, ktorí prevzali
záruku za prevýchovu obvineného alebo odsúdeného, majú povinnosť pôsobiť na
osobu, za ktorú sa zaručili.
Záujmové združenie občanov a dôveryhodná osoba sú povinní pôsobiť na
obvineného a odsúdeného, za ktorého sa zaručili. Kontrolu tohto pôsobenia
vykonáva súd, ktorý záruku prijal.28 V prípade, že záujmové združenie občanov
alebo dôveryhodná osoba prevzali záruku za prevýchovu obvineného, resp.
odsúdeného, zákon im výslovne ukladá povinnosť pôsobiť na osobu, za ktorú sa
zaručili. Táto povinnosť je splnená už samotným konaním, ktorým sa pôsobí na
osobu obvineného, odsúdeného a to bez ohľadu na to, či toto konanie s prejaví na
obvinenom, resp. odsúdenom.29
2 ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE OBČANOV PRI UKLADANÍ TRESTOV
Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody
neprevyšujúceho dva roky, ak
- vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život
a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že
na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia
slobody nie je nevyhnutný, alebo
- prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv
toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je
nevyhnutný.30
Toto ustanovenie sa nepoužije, ak súd odsudzuje páchateľa za úmyselný
trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej
dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.
Za splnenia tých istých podmienok (ust. § 49 ods. 1 Trestného zákona) môže
súd podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho tri roky, ak
páchateľovi zároveň uloží probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe.
Podstata podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody spočíva v
tom, že súd vynesie odsudzujúci rozsudok, uloží trest odňatia slobody, ale jeho
výkon odloží (presnejšie výkon trestu odňatia slobody odpustí) pod podmienkou, že
odsúdený sa bude riadne správať v skúšobnej dobe a vyhovie uloženým

27
28
29

30

ŠTIFT, P. Komentár k ust. § 5 Trestného poriadku. In MINÁRIK, Š. a kol. Trestný
poriadok. Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 68.
ŠTIFT, P. Komentár k ust. § 5 Trestného poriadku. In MINÁRIK, Š. a kol. Trestný
poriadok. Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 68.
PALKOVIČ, J. Komentár k ust. § 5 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný
poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2019,
s. 19.
Pozri aj ŠTEFANKOVÁ, S. Ukladanie trestov. In MADLIAK, J. – MIHAĽOV, J. –
ŠTEFANKOVÁ, S. Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Košice: Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 410 a nasl.
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podmienkam.31
Rozhodnutie súdu o podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody je
fakultatívnej povahy.32 Podľa ust. § 49 ods. 1 Trestného zákona súd môže
podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak
- vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší
život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu má dôvodne
za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu
odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo
- prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv
toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je
nevyhnutný.33
Prijatím záruky za nápravu páchateľa zákon predpokladá možnosť
výchovného vplyvu toho, kto záruku ponúkol. Záujmové združenie občanov môže
ponúknuť prevzatie záruky za nápravu obvineného. Ak sa súd rozhodne záruku
prijať, berie na ňu zreteľ aj pri rozhodovaní o treste. Zákon výslovne uvádza, že súd
v takom prípade môže povoliť podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody
alebo uložiť taký druh trestu, ktorý nie je spojený s odňatím slobody, alebo môže
upustiť od potrestania.34
Zhodnotenie výchovného vplyvu záujmového združenia občanov a podmienok na prijatie záruky za nápravu páchateľa sa musí opierať o konkrétne
skutkové zistenia, ktoré sa týkajú reálnej možnosti pozitívne ovplyvňovať správanie
páchateľa, a tak zabezpečovať jeho prevýchovu a nápravu. Ak záujmové združenie
občanov takúto záruku prevzalo, má podľa ust. § 5 ods. 3 Trestného poriadku
povinnosť pôsobiť na osobu, za ktorú sa zaručilo. To znamená pôsobiť na odsúdeného, aby viedol riadny život, prípadne prijať potrebné opatrenia - dbať o to,
aby odsúdený nahradil škodu, ktorú trestným činom spôsobil a pod.35
Hlavným cieľom záruky záujmového združenia občanov za nápravu obvineného je výchovným pôsobením kolektívu prispieť k náprave a prevýchove
obvineného. Je preto povinnosťou súdu, aby si pred prijatím ponúknutej záruky
31

32
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TOBIÁŠOVÁ, L. Komentár k ust. § 49 Trestného zákona. In BURDA, E. – ČENTÉŠ, J.
– KOLESÁR, J. – ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár – I. diel.
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 351. Pozri k tomu aj NOVOCKÝ, J. Komentár k ust. § 49
Trestného zákona. In ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný zákon. Veľký komentár. 5. aktualizované
vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2020, s. 108 a nasl.
TOBIÁŠOVÁ, L. Komentár k ust. § 49 Trestného zákona. In BURDA, E. – ČENTÉŠ, J.
– KOLESÁR, J. – ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár – I. diel.
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 352.
Pozri aj ZÁHORA, J. Jednotlivé druhy trestov pre fyzické osoby. In IVOR, J. – POLÁK,
P. – ZÁHORA, J. Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Bratislava: Wolters Kluwer,
2017, s. 384 a nasl.
TOBIÁŠOVÁ, L. Komentár k ust. § 49 Trestného zákona. In BURDA, E. – ČENTÉŠ, J.
– KOLESÁR, J. – ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár – I. diel.
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 356.
TOBIÁŠOVÁ, L. Komentár k ust. § 49 Trestného zákona. In BURDA, E. – ČENTÉŠ, J.
– KOLESÁR, J. – ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár – I. diel.
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 356.
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riadnym spôsobom objasnil otázku, či tu sú predpoklady, aby sa obvinený napravil
výchovným pôsobením kolektívu, najmä či záujmové združenie občanov, ktoré
ponúklo prevzatie zániky, je vôbec schopné úlohu nápravy obvineného úspešne
splniť. Pokiaľ ide o posúdenie osoby dôležité pre rozhodnutie, aby bolo možné u nej
podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody na záruku záujmového združenia
občanov, zákon neustanovuje, aké vlastnosti musí mať páchateľ. To však nezbavuje
súd povinnosti, aby osobné vlastnosti páchateľa zisťoval, lebo z inštitúcie záruk
záujmových združení občanov za nápravu páchateľa vyplýva, že túto je možné
uplatňovať v súdnej praxi iba u takých páchateľov, u ktorých ide len o také celkové
narušenie, ktoré je ešte možné odstrániť pomocou toho záujmového združenia
občanov, ktoré záruku ponúklo (R 5/1964).36
Zreteľ na výchovný vplyv záujmového združenia občanov, ktoré ponúklo
prevzatie záruky za nápravu páchateľa, môže odôvodniť podmienečný odklad
výkonu trestu odňatia slobody aj vtedy, ak tu nie sú splnené podmienky uvedené
v ust. § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona a súd by inak nepovažoval takéto
opatrenie za postačujúce. To však na druhej strane nevylučuje, aby podmienečný
odklad výkonu trestu odňatia slobody nemohol byť povolený z oboch dôvodov, ak
sú zároveň splnené podmienky podľa ustanovenia ust. § 49 ods. 1 písm. a) aj b)
Trestného zákona.37
3 ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE OBČANOV PRI DOVŔŠENÍ NÁPRAVY
ODSÚDENÉHO
Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody je trestnoprávny
inštitút, ktorý je upravený v Trestnom zákone v ust. § 66 až ust. § 68 a taktiež
v Trestnom poriadku v ust. § 415 až ust. § 417. Samotný inštitút slúži nato, aby
odsúdený na trest odňatia slobody mohol byť po splnení zákonom ustanovených
podmienok prepustený na slobodu skôr, ako uplynie trest, ktorý mu súd uložil za
spáchaný trestný čin v odsudzujúcom rozsudku. Odsúdený má právo podať návrh na
podmienečné prepustenie, avšak nemá právo byť podmienečné prepustený. Takéto
právo negarantuje ani Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ani
iné medzinárodné dokumenty, ktorými je Slovenská republika viazaná.38
Na to, aby súd vyhovel návrhu na podmienečné prepustenie, musí zvážiť, či
sú splnené zákonom ustanovené podmienky. Tieto podmienky rozdeľujeme na dve
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TOBIÁŠOVÁ, L. Komentár k ust. § 49 Trestného zákona. In BURDA, E. – ČENTÉŠ, J.
– KOLESÁR, J. – ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár – I. diel.
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 357.
TOBIÁŠOVÁ, L. Komentár k ust. § 49 Trestného zákona. In BURDA, E. – ČENTÉŠ, J.
– KOLESÁR, J. – ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár – I. diel.
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 357.
Podobne TOBIÁŠOVÁ, L. Komentár k ust. § 66 Trestného zákona. In BURDA, E. –
ČENTÉŠ, J. – KOLESÁR, J. – ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť.
Komentár – I. diel. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 490. Pozri aj TOMAN, P. Komentár k ust.
§ 66 Trestného zákona. In SAMAŠ, O. – STIFFEL, H. – TOMAN, P. Trestný zákon.
Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 165 a nasl.
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kategórie: na formálne a materiálne.39 Je potrebné hneď na začiatok zdôrazniť, že
tieto podmienky musia byť splnené súčasne, ak nie je splnená čo i len jedna, súd
návrh na podmienečné prepustenie zamietne.
Formálne podmienky pri inštitúte podmienečného prepustenia sú striktne dané
zákonom. Materiálne podmienky sú viazané na to, že odsúdený vo výkone trestu
plnením svojich povinností preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že
v budúcnosti povedie riadny život. Na rozdiel od formálnej podmienky, kde sa
jednoznačne dá zistiť, či je splnená, pri materiálnych podmienkach je to zložitejšie.
Súd musí splnenie týchto podmienok posúdiť a potom, ak sú splnené a odsúdený
vykonal zákonom ustanovenú dĺžku trestu (formálna podmienka), kladne rozhodne
o podmienečnom prepustení.
Súd o podmienečnom prepustení odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody
rozhoduje vždy na návrh oprávnenej osoby. Týmito oprávnenými osobami sú:
- odsúdený,
- prokurátor,
- riaditeľ ústavu na výkon väzby alebo riaditeľ ústavu na výkon trestu
odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva,
- záujmové združenie občanov (najmä občianske združenia, odborové
organizácie, kolektív spolupracovníkov, a štátom uznané cirkvi a náboženské
spoločnosti.
Záujmové združenie občanov musí ponúknuť záruku za dovŕšenie nápravy
odsúdeného. Ak takúto záruku za prevýchovu odsúdeného prevzalo, ma povinnosť
pôsobiť na osobu, za ktorú sa zaručilo.
Návrh záujmového združenia občanov musí byť spojený s ponukou
prevzatia záruky za dovŕšenie nápravy odsúdeného. Inak by bol takýto návrh
záujmového združenia občanov posudzovaný len ako podnet, aby súd rozhodol
o podmienečnom prepustení (R 1/1964).
Ak podá odsúdený žiadosť o podmienečné prepustenie z výkonu trestu
odňatia slobody a ak podá zároveň žiadosť o podmienečné prepustenie záujmové
združenie občanov, ktoré ponúkne prevzatie záruky za nápravu odsúdeného, musí
súd rozhodnúť o žiadosti odsúdeného i o návrhu záujmového združenia občanov.
Súd nemôže rozhodnúť iba, že neprijíma záruku za nápravu odsúdeného ponúknutú
záujmovým združením občanov, ak súčasne nerozhodne o návrhu tohto záujmového
združenia na podmienečné prepustenie odsúdeného v zmysle ust. § 415 ods. 1
Trestného poriadku (B1/1970-10).
4 ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE OBČANOV A JEHO ZÁRUKA PRI
NAHRADENÍ VÄZBY OBVINENÉHO
Rozhodnutie súdu o vzatí obvineného do väzby je takým rozhodnutím, kde
dochádza k dočasnému obmedzeniu niektorých občianskych práv a slobôd, ktoré sú
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Pozri k tomu TOBIÁŠOVÁ, L. Trest odňatia slobody. In MENCEROVÁ, I. –
TOBIÁŠOVÁ, L. – TURAYOVÁ, Y. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Šamorín:
Heuréka, 2013, s. 305 a nasl.
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okrem iného zaručené Ústavou Slovenskej republiky,40 a súčasne je to rozhodnutie,
ktoré predstavuje najzávažnejší zásah do výkonu týchto práv, vrátane práva na
osobnú slobodu, okrem výkonu trestu odňatia slobody. Práve na základe vyššie
uvedeného a vzhľadom na uvedené skutočnosti, trvanie väzby môže byť len
v nevyhnutnej potrebnej dobe a v zásade spadá pod urýchlené vybavovanie tzv.
väzobných trestných vecí. To znamená, takéto rozhodovanie musí mať prednosť
pred ostatnými trestnými vecami. Aj keď sa predpokladá pravdepodobnosť uloženia
trestu obvinenému, v žiadnom prípade by väzba nemala nahrádzať trest odňatia
slobody. Osoba obvineného, na ktorú bol podaný návrh na vzatie do väzby, nemusí
byť vzatá do väzby, nakoľko rozhodnutie súdov o väzbe má vždy len fakultatívnu
povahu.41 To znamená, že aj keď existujú dôvody väzby, osoba vzatá do väzby
nemusí byť. Rozhodnutia súdov o väzbe sa musia spoliehať na dôsledné zváženie
súdu o existencii dôvodov väzby, ale aj na skutočnosť, či takýto zásah do práv
obvineného je nevyhnutný a či ohľadom na závažnosť trestného činu, pre ktorý je
stíhaný, okolnosti za akých bol pravdepodobne spáchaný, podmienky trestného
stíhania a iné okolnosti, je takýto zásah primeraný. Súd pri rozhodovaní o väzbe
dôsledne zvažuje, či účel väzby nie je možné dosiahnuť inými zákonom
predpokladanými opatreniami a síce inštitútom nahradenia väzby v zmysle ust. § 80
a nasl. Trestného poriadku.
Rozhodnutím o väzbe sa v zmysle ust. § 72 Trestného poriadku rozumie
rozhodnutie o
- vzatí alebo nevzatí obvineného do väzby; za rozhodnutie o nevzatí do
väzby sa považuje aj rozhodnutie o ponechaní obvineného na slobode pri nahradení
väzby,
- prepustení z väzby a o zamietnutí žiadosti o prepustenie obvineného z
väzby; za takúto žiadosť sa považuje aj žiadosť o nahradenie väzby,
- zmene dôvodov väzby obvineného,
- návrhu na predĺženie lehoty väzby obvineného,
- ponechaní obvineného vo väzbe, alebo predĺžení celkovej lehoty väzby v
trestnom konaní,
- prepustení zatknutého obvineného na slobodu; za takéto rozhodnutie sa
považuje aj rozhodnutie o ponechaní obvineného na slobode pri nahradení väzby.
Konať a rozhodovať možno len o väzbe osoby, proti ktorej bolo vznesené
obvinenie. Odôvodnenie rozhodnutia o väzbe obsahuje aj uvedenie skutkových
okolností, o ktoré sa výrok rozhodnutia o väzbe opiera. O väzbe koná a rozhoduje
súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie, ktorý
nie je pri vymedzení dôvodov väzby návrhom prokurátora viazaný. O sťažnosti proti
rozhodnutiu súdu alebo sudcu pre prípravné konanie o väzbe koná a rozhoduje
nadriadený súd. Pred rozhodnutím o väzbe musí byť obvinený vypočutý; o čase a
mieste výsluchu sa vhodným spôsobom upovedomí prokurátor, obvinený a jeho
40
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Pozri OLEJ, J. Zaistenie osôb. In OLEJ, J. – ROMŽA, S. – ČOPKO, P. – PUCHALLA,
M. Trestné právo procesné. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2012,
s. 77.
Podrobnejšie BARGEL, M. Zaistenie osôb. In ČENTÉŠ, J. a kol. Trestné právo procesné.
Všeobecná a osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2012, s. 232.
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obhajca, ak je dosiahnuteľný. Predseda senátu alebo sudca pre prípravné konanie
vypočuje obvineného a potom umožní prísediacim alebo sudcom, prokurátorovi a
obhajcovi položiť obvinenému otázky týkajúce sa rozhodnutia o väzbe; bez výsluchu
obvineného možno rozhodnúť o väzbe len vtedy, ak obvinený výslovne požiadal,
aby sa konalo v jeho neprítomnosti alebo ak zdravotný stav obvineného neumožňuje
jeho výsluch. Zástupca záujmového združenia alebo iná osoba ponúkajúca
záruku alebo peňažnú záruku sa upovedomí o výsluchu, ak je to potrebné. Návrhy
a žiadosti prokurátora sa bezodkladne doručia obvinenému a žiadosti obvineného
alebo iných osôb, podané v jeho prospech prokurátorovi tak, aby sa k nim prokurátor
a obvinený mali možnosť pred rozhodnutím o väzbe vyjadriť; to platí aj o dôvodoch,
pre ktoré má súd rozhodnúť o predĺžení celkovej lehoty väzby podľa ust. § 76a
Trestného poriadku.
Ak je daný dôvod väzby podľa ust. § 71 ods. 1 písm. a) alebo c) Trestného
poriadku, môže súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie ponechať
obvineného na slobode alebo prepustiť ho na slobodu, ak
- záujmové združenie občanov alebo dôveryhodná osoba ponúkne
prevzatie záruky za ďalšie správanie obvineného a za to, že obvinený sa na
vyzvanie dostaví k policajtovi, prokurátorovi alebo na súd a že vždy vopred
oznámi policajtovi, prokurátorovi alebo súdu vzdialenie sa z miesta pobytu, a
súd alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie považuje záruku
vzhľadom na osobu obvineného a na povahu prejednávaného prípadu za
dostatočnú a prijme ju,
- obvinený dá písomný sľub, že povedie riadny život, najmä že sa nedopustí
trestnej činnosti a že splní povinnosti a dodrží obmedzenia, ktoré sa mu uložia, a súd
alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie považuje sľub vzhľadom na
osobu obvineného a na povahu prejednávaného prípadu za dostatočný a prijme ho,
alebo
- s ohľadom na osobu obvineného a povahu prejednávaného prípadu možno
účel väzby dosiahnuť dohľadom probačného a mediačného úradníka nad obvineným
alebo odovzdaním dohľadu nad obvineným do iného členského štátu Európskej únie
podľa osobitného predpisu.
V zmysle citácie zákona ak je podaný návrh na vzatie obvineného do väzby,
ktorý bol ponechaný na slobode alebo prepustený na slobodu po prevzatí záruky
záujmového združenia občanov alebo dôveryhodnej osoby a takáto záruka padne, t.
z., že záujmové združenie občanov alebo dôveryhodná osoba dôvodne odstúpi od
záruky, obvinený poruší daný sľub, alebo nesplní povinnosti, alebo poruší
obmedzenia, ktoré mu boli v rámci rozhodnutia o väzbe súdom uložené, alebo
probačný a mediačný úradník príslušného súdu oznámi, že dohľad neplní svoj účel,
súd zvažuje, (t. z. ide o fakultatívne ustanovenie), či je daný dôvod väzby v tomto
štádiu podľa ust. § 71 Trestného poriadku. Ak áno, môže obvineného vziať do väzby.
Ponuka na prevzatie záruky záujmového združenia občanov alebo
dôveryhodnou osobou je akýsi prejav spolupráce týchto subjektov so súdom alebo
so sudcom pre prípravné konanie v záujme pôsobiť na obvineného, aby sa zdržal
konania, ktoré by inak viedlo k jeho vzatiu do väzby. V rámci rozhodnutia súdu
alebo sudcu pre prípravné konanie o nahradení väzby takouto zárukou záujmového
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združenia občanov je povinnosť skúmať skutočnosť, či tieto subjekty, t. z. záujmové
združenie občanov alebo dôveryhodná osoba, sú schopné pozitívne ovplyvňovať
správanie obvineného do takej miery, aby nedochádzalo ku konaniu, ktoré by viedli
k rozhodnutiu súdu o jeho vzatí do väzby.42
Samotné uznesenie vydané súdom musí vo výrokovej časti obsahovať presnú
citáciu a konštatovanie, že záruka ponúknutá záujmovým združením občanov alebo
dôveryhodnou osobou je dostatočná a preto sa prijíma a zároveň obvinený sa
ponecháva na slobode, alebo prepúšťa z väzby na slobodu.43 V rámci tohto
rozhodnutia súd prihliada na osobu obvineného a takisto povahu prejednávaného
prípadu.
Nahradenie väzby obvineného zárukou záujmového združenia občanov alebo
dôveryhodnou osobou je v zásade možné uplatňovať pri všetkých trestných činoch.
Ak obvinenému bolo vznesené obvinenie pre obzvlášť závažný zločin a následne je
podaný návrh na jeho vzatie do väzby, resp. ide o rozhodnutie súdu o prepustenie
takéhoto obvineného na slobodu, tak nahradenie jeho väzby zárukou záujmového
združenia občanov alebo dôveryhodnej osoby je možné len vtedy, ak to odôvodňujú
výnimočné okolnosti prípadu.44
ZÁVER
Záverom autor poukazuje na modelovú situáciu účasti záujmového združenia
občanov na nahradenie väzby u obvineného.
Prokurátor podal návrh na vzatie do väzby obvineného, ktorý v rámci
výsluchu pred sudcom pre prípravné konanie žiadal o nahradenie väzby písomným
sľubom a zárukou záujmového združenia občanov a takisto dohľadom probačného
a mediačného úradníka.
Záujmové združenie občanov, konkrétne náboženská spoločnosť, sa vo
všeobecnosti vyjadrila, že dáva za obvineného záruku. Išlo však o podanie
všeobecného charakteru bez udania konkrétnej možnosti vplyvu na správanie
obvineného ako záruku, že nebude vplyvom záujmového združenia občanov
pokračovať v trestnej činnosti.
Išlo však o obvineného s bohatou trestnou minulosťou, ktorý bol doposiaľ 6
krát súdne trestaný za majetkovú trestnú činnosť a 13 krát priestupkovo postihnutý,
z toho 6 krát takisto majetkovej povahy. Dokonca prejednávaného trestného činu sa
obvinený mal dopustiť v čase plynutia skúšobnej doby iného odsúdenia.
Sudca pre prípravné konanie po vykonanom výsluchu ako aj preštudovaní
spisového materiálu konštatoval, že v žiadnom prípade obvinený sa nemôže
42
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Porovnaj NOVOCKÝ, J. Komentár k ust. § 80 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol.
Trestný poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX,
2019, s. 278.
NOVOCKÝ, J. Komentár k ust. § 80 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný
poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2019,
s. 278.
NOVOCKÝ, J. Komentár k ust. § 80 Trestného poriadku. In ČENTÉŠ, J. a kol. Trestný
poriadok. Veľký komentár. 4. aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2019,
s. 279.
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považovať za osobu bezúhonnú, práve naopak, ide o osobu náchylnú na páchanie
trestnej činnosti majetkového charakteru. Uvedené dôvody boli presne
dokumentované v návrhu prokurátora na jeho vzatie do väzby, kde sa konštatuje, že
obvinený bol doposiaľ 6 krát súdom trestaný a predmetného skutku sa dopustil
v čase plynutia podmienečného odsúdenia v inej trestnej veci. Sudca pre prípravné
konanie poukázal na skutočnosť, že dňa 31.03.2021 bola obvinenému uložená
okresným súdom podmienka (podmienečné odsúdenie) a predmetného skutku sa
dopustil dňa 21.04.2021, teda tri týždne po tom, čo bol právoplatne odsúdený
k podmienečnému trestu odňatia slobody. Takáto osoba absolútne nedáva záruku za
svoje správanie v prípade prepustenia z väzby na slobodu, či už nahradením
písomným sľubom alebo zárukou záujmového združenia občanov vzhľadom na
osobu obvineného. Vyššie uvedené dokumentujú aj spáchané priestupky v počte 13,
z ktorých 6 majú majetkovú povahu.
V prípade, ak je daný dôvod väzby podľa ust. § 71 ods. 1 písm. c) Trestného
poriadku, súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie má podľa
Trestného poriadku k dispozícii viaceré prostriedky na ponechanie obvineného na
slobode alebo prepustenie z väzby na slobodu, a to záruku, sľub, dohľad (ust. § 80
ods. 1 Trestného poriadku). Tieto prostriedky nahrádzajúce väzbu sú len
možnosťami a nie oprávnením osoby pozbavenej osobnej slobody.
V prípade záruky alebo sľubu musí byť splnená spoločná podmienka, že
príslušný orgán (súd alebo v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie)
považuje záruku alebo sľub za dostatočný, a to vzhľadom na osobu obvineného a na
povahu prejednávaného prípadu, a sľub alebo záruku prijme.
Pokiaľ ide o nahradenie väzby písomným sľubom alebo zárukou, tieto
nepovažoval sudca pre prípravné konanie vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti,
predovšetkým s poukazom na osobu obvineného, za dostatočné a preto ich v súlade
s ust. § 80 ods. 1 písm. a), písm. b) Trestného poriadku neprijal, nakoľko podľa
názoru súdu neexistujú v súčasnom štádiu trestného konania výnimočné okolnosti
prípadu, ktoré by ich prijatie odôvodňovali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Právo na dobrú správu vecí verejných v korelácii so súkromnoprávnou
autonómiou osôb
The right to good governance in contrast with the private autonomy of
subjects
Mgr. Ján Ivančík
Anotácia:
Rimania zväzovali verejné právo s úžitkom štátu, moderná právna veda využíva pre
dichotómiu práva aj početné ďalšie rozlišovacie kritériá. Či už ide o subordináciu
subjektov, charakter využívaných noriem alebo o vôľu zákonodarcu. Kde však končí
verejné a začína súkromné právo pri stále sa rozvíjajúcom práve na dobrú správu
vecí verejných?
Kľúčové slová:
dobrá správa vecí verejných, transparentnosť, prístup k informáciám, deľba práva,
súkromné a verejné právo
Annotation:
The Romans bound public law with the benefit of the state, modern legal science
also uses numerous other distinguishing criteria to describe division of law. One can
point on the subordination of entities, the nature of the legal regulations or the will
of the legislator. But where does public law end and private law begin within the
evolving right to good governance?
Keywords:
good governance, good administration, transparency, access to information, division
of law, public and private law
ÚVOD
Historický vývoj práva na európskom kontinente je dlhodobo previazaný s
deľbou práva na súkromné a verejné. Dichotómiu práva nachádzame už v antickom
Ríme, kde bola koncipovaná Ulpiánom, ktorý ako rozlišovacie kritérium videl
štátny, resp. súkromný úžitok (záujem).45 Keďže toto deliace kritérium má
nepochybne vysokú mieru abstrakcie46 a tiež naviazanosti na kazuistický charakter

45

46

Ulp. D. 1,1,1,2: Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad
singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. (Verejné
právo sa vzťahuje na záležitosti rímskeho štátu, právo súkromné sa týka záujmu (úžitku)
jednotlivcov: lebo niečo sa týka verejného úžitku, niečo súkromného.)
Pre viac pozri aj: IVANČÍK, J. Niekoľko poznámok k Ulpiánovej “záujmovej” teórií
deľby práva a jej relevancii pre súčasný slovenský právny poriadok. In: Studia Iuridica
Cassoviensia, roč. 8, č. 1, 2020, str. 29-37
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rímskeho práva, v priebehu historického vývoja sa do popredia dostali aj ďalšie
určenia hraníc medzi súkromným a verejným prvkom.
Spomenúť je nepochybne potrebné najmä subordinačnú (mocenskú) teóriu,
ktorá skúma charakter právnych vzťahov, podľa toho, či sú založené na rovnosti.
Savigny zas akcentoval pri delení práva predmet právnej regulácie, nakoľko verejné
právo podľa neho považuje za svoj predmet štát a súkromné súhrn právnych vzťahov
obklopujúcich jednotlivca.47 Pre účely tohto príspevku je azda ešte vhodnejším
prístupom k bipartipácii práva jeho rozlišovanie na verejné a súkromné podľa toho,
či niektorý zo subjektov disponuje rozhodovacou právomocou. Tento postup
nachádzame v teórii záujmov (organickej teórii).48
Ani jedna z uvedených teórií však z nášho pohľadu plnohodnotne nereflektuje
prípad, kedy fyzická osoba participujúca na výkone verejnej moci podlieha regulácii
slúžiacej k naplneniu práva na dobrú správu vecí verejných. Ako sa budeme snažiť
poukázať v tomto krátkom príspevku, práve v týchto prípadoch ide o celý rad
princípov a pravidiel, ktoré korelujú so súkromnou autonómiou jednotlivca a je pri
nich potrebné nájsť vyváženosť. Ide v týchto prípadoch o výkon verejného práva na
úkor súkromného a ak áno je potrebné posilniť súkromnoprávnu autonómiu
jednotlivca?
1. VÝZNAM PRÁVA NA DOBRÚ SPRÁVU VECÍ VEREJNÝCH
Princípy tvoriace právo na dobrú správu vecí verejných je možné považovať
za integrálnu súčasť slovenského a európskeho správneho práva,49 avšak dá sa na ne
hľadieť aj zo širšej perspektívy. Odborná verejnosť totiž dlhodobo poukazuje na
skutočnosť, že je potrebné rozlišovať medzi pojmami right to good administration a
right to good governance, ktoré sa síce do slovenčiny niekedy prekladajú obdobne,
avšak ich rozsah nie je totožný.
Pojem good governance (doslovne dobré vládnutie) je totiž širší a vo svojom
rozsahu pokrýva aj termín good administration (dobrá správa)50, ktorý je zložený z
jasne stanovených procesných pravidiel, ktorých porušenie je možné súdne
vymáhať. Samotná podstata dobrej správy (good administration) sa teda odráža
predovšetkým v administratívnoprávnych vzťahoch, v politickom a tiež
makroekonomickom kontexte, pričom sa v rámci good governance snaží o účinné
47

48

49

50

FÁBRY, B.; KROŠLÁK, D. Verejné a súkromné právo – nové výzvy v systematike práva,
In:. Acta Facultatis Iuridicae, Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave, 2007, str. 48-49 s odkazom na: SAVIGNY, F. C. System des heutigen
Römischen Rechts . Band I. Berlin: Veit und Comp., 1840, str. 22
Pre viac pozri: ILLYOVÁ, Z.: Právo súkromné a verejné. In: Comenius. Blog. [online,
navštívené
dňa
12.6.2021],
dostupné
na:
https://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/pravne-dejiny-filozofia/31-pravosukromne-a-verejne
KOŠIČIAROVÁ, S. Ústavnoprávne aspekty princípov dobrej verejnej správy, súdna
judikatúra a ochrana prírody. In: Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno:
Masarykova Univerzita, 2010. str. 1852
Porovnaj s: JANDEROVÁ, J. Principy dobré správy a přínos Rady Evropy a Evropské
unie k jejich prosazování. In: Acta Iuridica Olomucensia, roč. 12, č. 1, 2017, str. 212-215
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vykonávanie verejných politík a verejného záujmu.51 Pri definovaní dobrej správy
vecí verejných (good administration) je preto možné vychádzať jednak z početného
radu medzinárodných dokumentov, ale dlhodobo zavedený je tento koncept tiež na
národnej úrovni.52
V prvom rade je potrebné poukázať na čl. 41 Charty základných práv
Európskej únie,53 ktorý stanovuje základné penzum princípov dobrej správy. Rozsah
skúmaného práva bližšie špecifikuje odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy
členským štátom CM/Rec (2007) 7 o dobrej verejnej správe,54 ale tiež relevantná
rozhodovacia prax najvyšších národných súdnych autorít.55 Ako už bolo naznačené,
dobrú správu je potrebné vnímať skôr ako penzum princípov, ktoré majú platiť v
správnom práve, resp. v prípade individuálnych prípadov ako jednotlivé subjektívne
práva, ktoré tvoria jej súčasť.56
Na účely tohto príspevku preto budeme pracovať iba s istým penzom práv a
povinností, ktoré z nej vyplývajú. Predmetom nášho záujmu bude najmä
transparentnosť postupov, prístup k informáciám a predchádzanie konfliktu
záujmov, ktoré sú v najväčšej miere konfrontované s osobnou autonómiou
jednotlivcov. S pojmom dobrej správy vecí verejných ale budeme pracovať v
51

52

53

54

55
56

KOVAČ, P. (et al.) Reforming public administration in Slovenia: between theory and
practice of good governance and good administration. In: International journal of public
policy, roč. 12, č. 3-6, 2016, str. 136
Porovnaj so Štúdiou Benátskej komisie STOCKTAKING ON THE NOTIONS OF
“GOOD GOVERNANCE” AND “GOOD ADMINISTRATION” No. CDL(2011)006.
Štrasburg:
2011,
Dostupné
na:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL(2011)006-e
Čl. 41 Charty základných práv EÚ:
1. Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho
záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote.
2. Toto právo zahŕňa najmä:
a) právo každého na vypočutie pred prijatím akéhokoľvek individuálneho opatrenia, ktoré
by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať;
b) právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania
oprávnených záujmov dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva;
c) povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia.
Pre viac pozri aj: SČENSNÁ, A. Právo na dobrú správu vecí verejných podľa čl. 41
Charty základných práv Európskej únie. In: Verejná správa a spoločnosť, roč. 18, č. 1,
2017, str. 105-119.
Medzi najdôležitejšie zásady vyplývajúce z odporúčania možno radiť zásadu zákonnosti,
rovnosti, nestrannosti pri rozhodovaní, právnej istoty, participácie a transparentnosti. V
takto širokom poňatí teda už nejde iba o oblasť správneho práva s ohľadom na
rozhodovanie v individualizovaných prípadoch, ale skôr o principiálne konceptuálne
nastavenie správy vecí verejných. Pre viac pozri aj: DOSTÁL, O; SLOBODA, D.,
KUHN, I. Uplatňovanie práva na dobrú správu vecí verejných v samospráve. Bratislava:
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2013, str. 5
Napríklad rozsudky Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Sžo 12/2009 zo 17. decembra 2009,
sp. zn. 8 Sžo 440/2009 z 18. marca 2010, alebo sp. zn. 1 Sžr 54/2013 z 19. marca 2013.
Pozri aj: uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 512/2018 zo 14.
novembra 2018
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širokom rozsahu (good governance),57 a to najmä s jej prepojením na princípy
právneho štátu a ochranu verejného záujmu. Práve na takto široko koncipované
poňatie, ktoré zahŕňa hľadiská právnej i neprávnej povahy, sa neraz odvolávajú i
legislatívne regulácie, zasahujúce do individuálnej autonómie jednotlivcov
participujúcich sa na výkone verejnej správy, a to za účelom naplnenia vyššie
uvedených princípov.58
V legislatívnej rovine sa stanovené požiadavky premietajú do početných
regulačných opatrení, ktoré majú vysokú mieru korelácie práve s požiadavkou
transparentnosti, resp. predchádzania konfliktu záujmov. Ilustratívne možno
poukázať na aplikáciu oprávnení vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktorý je premietnutím ústavného
práva občanov na informácie v zmysle čl. 26 ods. 1 Ústavy SR. Uvedený predpis v
§9 ods. 3 obsahuje explicitnú enumeráciu osobných údajov fyzických osôb
participujúcich na správe vecí verejných,59 ktoré sa na žiadosť sprístupňujú tretím
osobám.60
Obdobným príkladom je povinné zverejňovanie majetkových pomerov a
ďalších informácií o verejných funkcionároch podľa čl. 7 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších zákonov alebo zásahy do individuálnej sféry
jednotlivca pri judikatúrou garantovanom práve občanov na kontrolu výkonu

57

58
59

60

V takto širokom poňatí zahŕňa dobrá správa vecí verejných napr. aj požiadavky
zodpovednosti orgánov verejnej moci voči verejnosti (resp. jej predstaviteľov),
efektívnosti a schopnosti reagovať na podnety verejnosti. Pre viac pozri: GRAHAM, J.;
PLUMPTRE, T. W.; AMOS, B. Principles for good governance in the 21st century.
Ontario: Institute On Governance, 2003, str. 3-4
HAMUĽÁKOVÁ, Z. Verejný ochranca práv (ombudsman) a dobrá verejná správa. In:
Dny práva 2019. Brno: Masarykova Univerzita, 2019, str. 86
V zmysle § 9 ods. 3 zákona o slobode informácií ide osobné údaje fyzickej osoby, ktoré
sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom
o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom, poslancom obecného zastupiteľstva,
predstaveným v štátnej službe, odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej
republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, vedúcim
zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, vedúcim zamestnancom
zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci, nadriadeným v služobnom pomere alebo
členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na
procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov.
Osobné údaje sa v zmysle uvedenej regulácie sprístupňujú v rozsahu: a) titul, b) meno, c)
priezvisko, d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, e) pracovné
zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, f) miesto výkonu funkcie alebo
pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva, g) mzda, plat
alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za
výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného
rozpočtu.
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verejnej moci formou vyhotovovania obrazovo-zvukových záznamov verejných
činiteľov.61
Uvedený výpočet je, samozrejme, iba deklaratórny, a to na účely načrtnutia
našich myšlienok. Do úvahy totiž prichádza celé ďalšie penzum zásahov do
individuálnej sféry osôb participujúcich na správe verejných vecí vo verejnom
záujme, ktoré pre limitovaný rozsah príspevku a šírku problematiky nemožno
pokryť.62
2. TRANSPARENTNOSŤ VEREJNEJ SPRÁVY A OCHRANA
SÚKROMNEJ AUTONÓMIE JEDNOTLIVCA
Ako už bolo naznačené v úvode tohto príspevku, bipartipácia práva na
súkromné a verejné má v kontinentálnej Európe dlhú tradíciu, aj keď moderná
právna veda často pristupuje k odlišným hodnotiacim kritériám, než tomu bolo v
minulosti. Svoje premietnutie deľba práva nachádza aj v ústavných princípoch.63
Ústavou a početnými medzinárodnými zmluvami a dohovormi je tiež garantovaná
ochrana súkromia, slobody a rovnosti občanov pred zákonom. Ako už ale vyplýva z
už načrtnutého, požiadavky na dobrú správu vecí verejných, spojené s
transparentnosťou a predchádzaním potenciálnych konfliktov záujmov čoraz viac
zasahujú do súkromnej sféry niektorých osôb. Uvedené v ostatnom období
znásobuje rastúca nedôvera občanov voči zložkám verejnej moci.64
Otázka primeranosti a proporcionality predmetných zásahov si, samozrejme,
vyžaduje ad hoc posúdenie konkrétnych okolností.65 Pre účely tohto krátkeho
zamyslenia je skôr relevantné systematické a vývojové posúdenie v odbornej teórii
a aplikačnej praxi.
Pri posudzovaní prepojení medzi verejným a súkromným prvkom v skúmanej
problematike poskytuje vhodný východiskový bod nález Ústavného súdu SR sp. zn.
II.ÚS 44/00 z 5. januára 2001. V ňom ústavný súd konštatoval, že „zatiaľ čo do
súkromia osôb, a teda aj do predmetu ochrany osobnosti patria zásadne otázky
týkajúce sa ich intímnej sféry (písomnosti osobnej povahy, zvukové záznamy
prejavov osobnej povahy), v prípade výkonu ústavnej alebo zákonnej právomoci
verejných činiteľov na verejnosti ide o diametrálne odlišné otázky verejnej, a nie

61
62

63

64
65

Viď napr. nález Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 44/00 z 5. januára 2001 alebo obsahovo
príbuzný nález Ústavného súdu SR sp. zn. III.ÚS 1/2018 z 22. mája 2018
Napr. povinné zverejňovanie životopisov už pri uchádzaní sa o niektoré pozície vo
verejnej sfére, povinnosť oznamovania majetkových pomerov štátnych zamestnancov, či
vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme a ďalšie povinnosti
vykonávané za účelom zvýšenia transparentnosti a predchádzaniu konfliktu záujmov.
Viď. čl. 2 ods. 2 a 3 Ústavy SR, ktoré umožňujú štátnym orgánom konať iba v rozsahu
zákonných oprávnení, zatiaľ čo jednotlivec je oprávnený konať všetko, čo mu zákon
nezakazuje.
Pre viac pozri: Štandardný Eurobarometer 94, Slovenská Republika Zima 2020 - 2021,
str. 11-12
Pre viac ohľadom testu proporcionality pozri napr.: MACEJKOVÁ, I. Sloboda prejavu a
súdna moc. In: MAJERČÁK, T. (ed.): Sloboda prejavu a jej limity - IV. ústavné dni.
Košice UPJŠ 2016. str. 33 a nasl.
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súkromnej sféry, ktoré nemožno v žiadnom prípade považovať za súčasť ich
základného práva na súkromie.”
Ústavný súd teda jednoznačne stanovil, že pri každom verejnom činiteľovi je
potrebné vnímať dve roviny jeho prejavov, pričom tie, ktoré sú realizované pri
výkone jeho verejnoprávnych právomocí nepodliehajú ochrane, napriek tomu, že sú
realizované fyzickou osobou. Ústavný súd tak subsumoval potrebu možnosti
kontroly verejných činiteľov pod verejný záujem, ktorý nemôže podliehať ochrane
v zmysle základných ľudských práv.66 Za verejne činné osoby, ktoré musia strpieť
vyššiu mieru zásahov do svojej súkromnej autonómie, patria podľa rozhodovacej
praxe ESĽP osoby, ktoré sa podieľajú na výkone verejnej moci, na chode štátu a
správe vecí verejných. Okrem najvyšších politických a vládnych predstaviteľov ide
aj o úradníkov vo verejnej správe, sudcov, či predstaviteľov ozbrojených zložiek,
ktorí sa majú verejnosti za svoju činnosť zodpovedať.67
Ak teda osoba činná vo verejnej sfére vykonáva svoje kompetencie, čiže
zastupuje štátnu, či verejnú autoritu navonok voči tretím osobám, jej prejavy nie sú
súkromného, ale verejného charakteru.68 Napriek tomu nemožno za účelom
dosiahnutia dobrej, či otvorenej správy vecí verejných opomínať prvok ochrany
súkromnej autonómie jednotlivcov, pretože by hrozil neprimeraný presah
verejnoprávneho prvku do života dotknutých jednotlivcov. Práve snaha o
determináciu deliacej čiary medzi prejavmi súkromnej a verejnej povahy môže byť
vhodným nástrojom pre zachovanie rovnováhy protichodných záujmov.69
Odlišná situácia však nastáva pri už zmienenom prístupe k informáciám o
verejne činných osobách a ich osobných údajoch. Penzum informácií
sprístupňovaných v zmysle §9 ods. 3 zákona o slobode informácií nepochybne
predstavuje podstatný zásah do sféry jednotlivca, ktorú nemožno hodnotiť inak ako
súkromnú. Konštatuje to aj Ústavný súd SR, ktorý v tomto ohľade vidí dôvod na
zúženie súkromnej sféry osôb verejného záujmu, čím sa primerane znižuje aj úroveň
ochrany ich osobnostných práv.70 Uvedené však neplatí voči všetkým osobám, ktoré
poberajú plat z verejných rozpočtov, “ale len na taxatívne vymenovaných verejných
funkcionárov ustanovených zákonom (vysokých štátnych úradníkov), ktorí sú buď
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Nález Ústavného súdu SR sp. zn. II.ÚS 44/00 z 5. januára 2001: “Otázkou verejného
záujmu je (a v dôsledku uvedeného) preto slobodné získavanie informácií o spôsoboch,
akým verejní činitelia vykonávajú na verejnosti svoje ústavné alebo zákonné právomoci.”
Porovnaj s: WILFLING, P.; KOVAČECHOVÁ, E.: Sloboda prejavu a žaloby na ochranu
dobrej povesti. Porovnanie prístupu súdov na Slovensku, v USA a Európskeho súdu pre
ľudské práva k žalobám verejných činiteľov. Pezinok: Via Iuris, 2011, str. 18
GOEDE, M.; NEUWIRTH, R. J. Good governance and confidentiality: a matter of the
preservation of the public sphere. In: Corporate Governance, roč.14, č. 4, 2014, str. 546
Dôsledkom takéhoto stavu by mohol byť aj nezáujem jednotlivcov o pôsobenie vo
verejnej sfére. Porovnaj s: GOEDE, M.; NEUWIRTH, R. J. Good governance and
confidentiality: a matter of the preservation of the public sphere, str. 551
Ústavný súd SR sa vo svojom rozhodnutí odvolal aj na rezolúciu Parlamentného
zhromaždenia Rady Európy č. 1165 z 26. júna 1998, venovanú právu na súkromie. Pre
viac viď. nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 44/00 z 5. januára 2001

28

riadiacimi pracovníkmi, alebo majú špecifické postavenie odôvodňujúce väčšiu
intenzitu zásahu do svojho práva na súkromie.”71
Pri práve na informácie sa tak do popredia dostáva potreba informovanosti
občanov a ich participácia na kontrole verejnej moci, ktorá má viesť k dobrej správe
vecí verejných.72 Súkromnoprávna autonómia jednotlivcov participujúcich na správe
vecí verejných je preto v proporcionálnej miere parciálne potlačená do úzadia, za
účelom naplnenia prevažujúceho záujmu. Integrálnou súčasťou tohto záujmu je aj
možnosť ďalšieho šírenia informácií.73
Z už uvedených príkladov teda sumárne vyplýva, že hľadanie deliacej čiary
medzi súkromným a verejným právom je pri posúdení zásahov do autonómie osôb
pôsobiacich vo verejnej sfére veľmi dôležité. Keďže podľa ustálenej judikatúry v
týchto prípadoch dochádza ku kumulácii súkromného a verejného prvku v jednej
osobe, je v prvom rade potrebné posúdiť, o aký prejav sa jedná v ad hoc prípade. Iba
prejavy súkromnoprávneho charakteru totiž požívajú ochranu pod rámcom ústavou
garantovaných základných práv a slobôd. Následne však môže byť nevyhnutné
vykonať test proporcionality, pretože aj v týchto prípadoch môže prísť k
prevažujúcemu verejnému záujmu.
Z nášho pohľadu zostáva otázne, či všetky v súčasnosti platné legislatívne
zásahy do individuálnej sféry jednotlivcov spĺňajú kritériá požadované pri teste
proporcionality. Vhodným prípadom je dlhodobé, či neohraničené zverejňovanie
životopisov a ďalších osobných údajov neúspešných kandidátov na verejnú
funkciu.74 Hoci takéto zverejňovanie má svoje opodstatnenie po realizácii
výberového konania za účelom posúdenia možného konfliktu záujmov, či
efektívneho obsadzovania pozícii vo verejnej sfére, po racionálne stanovenom
časovom limite tento účel nepochybne slabne. Aj v ďalekej budúcnosti síce môže
vyvstať potreba realizácie rôznych analýz alebo odborných posúdení výberových
procesov, avšak nutnosť ochrany súkromnej sféry neúspešných uchádzačov za
takýchto okolností zrejme prevažuje.
Rovnaké otázky sa vynárajú aj s potrebou deklarovania majetkových
pomerov všetkých štátnych zamestnancov v zmysle §114 zákona č. 55/2017 Z. z. o
štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, resp. vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
podľa §10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov. Efektívnosť a účelnosť takýchto opatrení je prinajmenšom
otázna.
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Pre viac pozri: nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 1/09 z 19. januára 2011
Porovnaj s: rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sži 1/2011 z 15. decembra 2011
Pre viac pozri: WILFLING, P. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár.
Problémy z praxe. Rozhodnutia súdov. Pezinok: Via Iuris, 2012, str. 87
Ilustratívne možno poukázať na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 385/2000 Z. z. o
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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ZÁVER
Cieľom tohto krátkeho príspevku bolo poukázať na vzájomné presahy medzi
súkromným a verejným právom, ktoré sa stretávajú pri aplikácii princípov
prameniacich z práva na dobrú správu vecí verejných, a to s ohľadom na osoby
participujúce na výkone verejnej moci. Táto otázka často uniká záujmu odbornej
verejnosti, a to najmä pri hľadaní potrebnej miery transparentnosti orgánov verejnej
moci, prístupu k informáciám zo strany verejnosti či zodpovednosti orgánov verejnej
moci voči občanom.
Hľadanie hraníc pre určenie osobnej a verejnej sféry, či proporcionálnej
limitácie práv jednotlivcov pritom nie je jednoduché. Ako sme sa snažili naznačiť,
ide o ďalšiu neľahkú výzvu pre teóriu práva i aplikačnú prax pri snahách o
nachádzanie balansu medzi jednotlivými zložkami v dichotómii práva. Tento
problém navyše znásobuje stále vysoká nedôvera občanov k zložkám verejnej moci,
ktorá oprávnene volá po rýchlych riešeniach. Neprimerané zásahy do súkromnej
autonómie jednotlivcov ale môžu v konečnom zúčtovaní pôsobiť úplne opačne, než
je zamýšľaný zámer (odradením vhodných uchádzačov, či iba predstieranou
účelnosťou opatrení), preto je potrebné každú individuálnu situáciu citlivo
vyhodnocovať.
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Zásada „ultima ratio“ z pohľadu najnovšej judikatúry Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky
The principle of „ultima ratio“ from the perspective of Supreme Court
of the Slovak Republic
Mgr. Katarína Koromházová
Abstrakt
Autorka sa v príspevku zaoberá zásadou „ultima ratio“, podľa ktorej sa prostriedky
trestného práva majú použiť až ako krajný prostriedok štátu, pričom poukazuje
najmä na rozhodovaciu činnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý túto
zásadu v súčasnosti uplatňuje prostredníctvom materiálneho korektívu, teda v
zmysle platnej a účinnej právnej úpravy, len pri prečinoch. Príspevok sa preto venuje
aj odlišnostiam medzi zásadou „ultima ratio“ a materiálnym korektívom. V závere
taktiež upozorňujeme aj na nedávne rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej
republiky. Cieľom príspevku je priblížiť súčasnú judikatúru Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky v uvedenej problematiky a zhodnotiť jej smerovanie.
Kľúčové slová:
zásada „ultima ratio“, Najvyšší súd Slovenskej republiky, materiálny korektív,
rozhodnutie, trestné konanie
Abstract
The author deals with the principle of "ultima ratio", according to which the means
of criminal law should be used only as a last resort, pointing out the decision-making
activity of the Supreme Court of the Slovak Republic, which currently applies this
principle through substantive correction, ie in accordance with and effective
regulation, only for misdemeanors. The article therefore also deals with the
differences between the principle of "ultima ratio" and material corrective. Finally,
we also draw attention to recent decisions of the Constitutional Court of the Slovak
Republic. The aim of the paper is to approach the current case law of the Supreme
Court of the Slovak Republic in this area and to evaluate its direction.
Key words:
the principle of „ultima ratio“, Supreme Court of Slovak republic, material
corrective, decision, criminal proceedings
ÚVOD
Zásada „ultima ratio“ nachádza svoje uplatnenie nie len v trestnom práve, ale
aj v iných právnych odvetviach. Napríklad Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej
len „Ústavný súd SR“), vo svojej judikatúre konštantne upozorňuje, že jeho činnosť
predstavuje ultima ratio inštitucionálny mechanizmus, ktorý sa uplatní až v prípade
nefunkčnosti všetkých ostatných orgánov verejnej moci, ktoré sa na ochrane
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ústavnosti podieľajú.75 Zásada „ultima ratio“ sa uplatňuje aj v trestnom práve, a to
napríklad pri ukladaní trestu odňatia slobody, ktorý by sa v súlade s touto zásadou
mal ukladať len v prípadoch, ak účel trestu nie je možné dosiahnuť miernejšími
druhmi trestov, resp. ak sa jedná o typovo najzávažnejšie trestné činy.76 V zmysle
zásady „ultima ratio“ by trestné právo a jeho sankcie mali byť až posledným
možným spôsobom šetrenia a trestania, ak vzhľadom na okolnosti iné prostriedky
nemôžu byť použité.
1 VŠEOBECNE O ZÁSADE „ULTIMA RATIO“
Na rozdiel od právnej úpravy v Českej republiky, zásada „ultima ratio“ nie je
v právnom poriadku Slovenskej republiky explicitne zakotvená. Aj napriek tomu,
nie je možné automaticky konštatovať, že táto zásada neexistuje. Práve naopak, jej
existenciu môžeme vyvodiť z výkladu čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky,
ktorý okrem iného hovorí, že Slovenská republika je právnym štátom. O potrebe
aplikovať zásadu „ultima ratio“ aj napriek tomu, že nie je výslovne zakotvená v
našom právnom poriadku poukázal aj JUDr. Šamko, ktorý okrem iného uviedol, že
„právny poriadok SR je založený na právnom pozitivizme a nie na právnom
formalizme, t. j. záväznosť zákona nespočíva v záväznosti jeho slovnej formulácie,
ale v záväznosti záujmov, kvôli ktorým bol prijatý a ktoré má chrániť. Záväzným je
preto obsah právnych pravidiel a nie slová použité na vyjadrenie právnych pravidiel.
Zákonodarca pritom neočakáva, že sa orgány aplikácie práva budú len slepo držať
slov zákona a ich gramatického výkladu, ale práve naopak, ponecháva orgánom
aplikácie práva voľnosť v tom, aby napríklad vymedzili svojou rozhodovacou
činnosťou aj obsah pojmu právny štát. Rozhodovať podľa zákona teda znamená
rozhodovať v rámci zákona.“77 Zásadu „ultima ratio“ teda možno považovať za
súčasť obsahu právneho štátu a nevyžaduje sa, aby bola vyslovene slovne
vymedzená v niektorej z právnych noriem. JUDr. Šamko správne poukázal na tú
skutočnosť, že ak by sme pripustili, že existovať môžu len zásady, princípy, či
pravidlá, ktoré sú vyslovene slovne vyjadrené v zákone, dospeli by sme k záveru, že
neexistuje napríklad ani zásada in dubio pro reo.78
Princíp „ultima ratio“ sa v prvom rade uplatňuje v normotvornej činnosti, t.j.
zákonodarca je povinný uprednostniť pri tvorbe trestnoprávnych noriem prijatie
mimotrestných opatrení a nekriminalizovať také konania, pri ktorých je závažnosť a
intenzita spoločenskej nebezpečnosti z hľadiska celospoločenských záujmov nízka.
Uvedený princíp spočíva v tom, že trestnoprávna represia má byť používaná výlučne
75
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77
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Pozri bližšie napríklad Nález Ústavného súdu, II. ÚS 156/2018-44.
Pozrie bližšie KLÁTIK, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Plzeň: Aleš
Čeněk, 2018, str. 232.
ŠAMKO, P.: Základné východiská princípu ultima ratio. In: Právne listy. Publikované
dňa 11.05.2014. dostupné online na: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a288-zakladnevychodiska-principu-ultima-ratio.
Pozrie bližšie ŠAMKO, P.: Základné východiská princípu ultima ratio. In: Právne listy.
Publikované
dňa
11.05.2014.
dostupné
online
na:
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a288-zakladne-vychodiska-principu-ultima-ratio.
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ako krajný prostriedok ochrany pred spoločensky najnebezpečnejšími protiprávnymi
deliktami.79 Zákonodarca by mal v nadväznosti na učenie o právnom štáte starostlivo
uvážiť, ktoré prípady (skutky) kriminalizovať, t. j. označiť ich za trestné, a kde
uplatňovať iba občianskoprávnu, obchodnoprávnu, pracovnoprávnu či inú právnu
zodpovednosť.80 Prihliadnuc na zásadu „ultima ratio“ by nie len zákonodarca, ale aj
orgány činné v trestnom konaní a súdy, mali aplikovať normy trestného práva len v
prípadoch, ak ostatné prostriedky neposkytujú dostatočnú ochranu práv a právom
chránených záujmov.
Základnou funkciou trestného práva je ochrana jednotlivcov, spoločnosti a jej
základných hodnôt pred trestnými činmi, pričom však trestné právo má chrániť
základné spoločenské vzťahy a hodnoty, ktorých ochrana je už upravená inými
právnymi odvetviami, avšak prostriedky ochrany, ktorými uvedené právne odvetvia
disponujú, nepostačujú na ich ochranu. Ak už nie je možné uplatňovať inú právnu
zodpovednosť (napríklad občianskoprávnu, obchodnoprávnu, pracovnoprávnu),
nastupuje v rámci kriminalizácie konaní trestné právo ako prostriedok ultima ratio,
t.j. posledná inštancia.81 Zásadu „ultima ratio“ preto mnohí považujú za vyjadrenie
zásady subsidiarity trestnej represie. Prostriedky trestného práva sa teda využívajú v
prípade, ak ochranu spoločenských záujmov a vzťahov nie je možné zabezpečiť
miernejšími prostriedkami.
Trestné stíhanie nie je na mieste, ak sa konanie obvineného pohybuje
výhradne v rovine vzťahov občianskoprávnych, resp. obchodnoprávnych. V
právnom štáte je neprípustné, aby prostriedky trestnej represie slúžili k
uspokojovaniu subjektívnych práv súkromnoprávnej povahy, ak nie sú vedľa toho
splnené všetky predpoklady vzniku trestnoprávnej zodpovednosti, resp. ak nie sú
tieto predpoklady úplne nespochybniteľne zistené. V takýchto prípadoch zásada
ultima ratio si vyžaduje podrobiť trestné konanie testu proporcionality, teda skúmať
spôsobilosť, nevyhnutnosť a adekvátnosť použitia trestnoprávneho prostriedku
ochrany.82
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2
ZÁSADA
„ULTIMA
RATIO“
AKO
NAJKRAJNEJŠÍ
PROSTRIEDOK NÁPRAVY V JUDIKATÚRE NAJVYŠŠIEHO SÚDU
SR
To, že trestné právo s ohľadom na princíp „ultima ratio“ treba považovať za
najkrajnejší prostriedok nápravy vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej
aj „NS SR“ alebo „Najvyšší súd SR“) vo svojom rozsudku, sp. zn.: 3 Tdo 9/2016 z
18. januára 2017, v ktorom uviedol, že pri hodnotení skutočnosti, je potrebné
zamerať sa aj na to, či tu vôbec o trestný čin ide. Právne posudzovanie z hľadiska
princípov spravodlivosti musí byť urobené tak, aby nešlo o posudzovanie arbitrárne.
V tejto súvislosti určenie trestnej zodpovednosti ako uzavretého systému je
prostriedkom ultima ratio (ide o poslednú a najkrajnejšiu možnosť), čo sa pri
aplikačnej činnosti súdnej praxe chápe aj ako zásada pomocnej úlohy trestnej
represie (zásada subsidiarity). Najvyšší súd SR v tomto rozhodnutí upozornil, že
trestné právo môže byť použité použité len ako najkrajnejší prostriedok, a len pri
typovo najzávažnejších porušeniach spoločenských vzťahov, záujmov, princípov a
hodnôt a vždy len tam, kde iné možnosti (prostriedky súkromného práva alebo
verejného práva – mimo trestného práva) nie sú dostatočné. Práve prostriedkom
ultima ratio musia byť v oblasti aplikácie a interpretácie trestného práva
akcentované tie právne princípy, ktoré primárne súvisia s posudzovaním trestnosti
činu. Preto je neprípustné, aby súd v rámci právneho posudzovania nemal jasno v
určení zodpovednosti a nerozlišoval trestnú zodpovednosť s prípadnou
občianskoprávnou zodpovednosťou.
Najvyšší súd SR, vo svojom uznesení, sp. zn.: 4Tdo/38/2018 z 24. apríla 2019
poukázal na zásadu subsidiarity trestnej represie keď uviedol, že v spojitosti s
dovolacou námietkou, podľa ktorej sa v predmetnej veci jedná len o
občianskoprávny nárok medzi obvineným a poškodeným dovolací súd poukazuje na
to, že podľa zásady pomocnej úlohy trestnej represie (zásada subsidiarity) má byť
trestné právo použité len ako najkrajnejší prostriedok a len pri typovo
najzávažnejších porušeniach spoločenských vzťahov, záujmov a hodnôt, teda len
tam, kde iné možnosti, hlavne prostriedky ostatných právnych odvetví nie sú
dostatočné, teda už boli vyčerpané, sú neúčinné alebo zjavne nie sú vhodné.
Konajúci súd navyše dospel k záveru o nedôvodnosti námietky týkajúcej sa chápania
trestnej represie ako prostriedku „ultima ratio", v zmysle ktorej ochrana
záväzkových vzťahov má byť uplatnená predovšetkým prostriedkami občianskeho a
obchodného práva. I keď vzájomný vzťah medzi dovolateľom a poškodeným bol
upravený ustanoveniami súkromného práva, konaním F. R. nepochybne došlo k
naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu sprenevery v zmysle § 213 ods.
1 Trestného zákona. Povinnosťou OČTK a súdu preto bolo vyvodiť trestnoprávnu
zodpovednosť a postupovať podľa Trestného poriadku.
K problematike, že princíp „ultima ratio“ treba rešpektovať aj napriek tomu,
že nie je výslovne upravený v našom právnom poriadku sa vyjadril aj Najvyšší súd
SR, vo svojom rozsudku, sp. zn.: 4Tdo/61/2016 z 27. októbra 2017, v ktorom
uviedol, že k uplatneniu princípu chápania trestnej represie ako prostriedku ultima
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ratio, ktorého sa obvinený vo svojom dovolaní domáhal, považuje najvyšší súd za
potrebné predovšetkým uviesť, že ustanovenie o zásade subsidiarity trestného
postihu nie je v trestnom práve Slovenskej republiky zakotvené, čo ale samozrejme,
neznamená, že by, vychádzajúc vo svojej podstate z ústavného zákona (čl. 4 ods. 4
Listiny základných práv a slobôd), nebolo rešpektované. Poňatie trestného práva
ako ultima ratio a zásadu subsidiarity trestnej represie však nemožno vykladať tak,
že je vylúčené spáchanie trestného činu a uloženie trestu zaň v prípade závažného
porušenia zmluvných povinností, k postihu ktorého slúžia aj niektoré mimotrestné
prostriedky, a to v súlade s právnou úpravou trestného práva hmotného. Normy
Trestného zákona totiž poskytujú ochranu aj súkromným záujmom a právam
fyzických a právnických osôb. Najvyšší súd SR navyše poukázal v tomto rozhodnutí
aj na dôležitosť rešpektovania zásady nullum crimen sine lege v zmysle ust. § 2 ods.
1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku.
3 ZÁSADA „ULTIMA RATIO“ A MATERIÁLNY KOREKTÍV
Materiálny korektív predstavuje určité špecifikum trestného práva, ktoré ma
okrem iného zabezpečiť dodržiavanie zásady „ultima ratio.“ V trestnom zákone,
ktorý bol účinný na území Slovenskej republiky do 01.01.2006, sa nachádzalo určité
vyjadrenie materiálneho korektívu v ust. § 3 zákona č. 140/1961 Z. z. Podľa tohto
ustanovenia, bol trestným činom čin, pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky
sú uvedené v zákone.83 Čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je
nepatrný, nie je trestným činom, aj keď ináč vykazuje znaky trestného činu. Stupeň
nebezpečnosti činu pre spoločnosť je určovaný najmä významom chráneného
záujmu, ktorý bol činom dotknutý, spôsobom vykonania činu a jeho následkami,
okolnosťami, za ktorých bol čin spáchaný, osobou páchateľa, mierou jeho zavinenia
a jeho pohnútkou.84
Pre trestnosť určitého činu teda nestačilo len naplnenie formálnych znakov
určitej skutkovej podstaty, ale bolo potrebné, aby skutok dosahoval aj vyšší stupeň
nebezpečnosti pre spoločnosť. Aplikovaním tohto ustanovenia sa malo zabrániť
prehnanému užívaniu trestného práva aj v prípadoch, ktoré síce napĺňali znaky
skutkovej podstaty určitého trestného činu, avšak nedosahovali potrebného stupňa
nebezpečnosti. K aplikácii tohto ustanovenia pritom dochádzalo tak pri prečinoch
ako aj pri zločinoch. Zákonné vyjadrenie materiálneho korektívu v novom Trestnom
zákone č. 300/2005 Z. z. (ďalej len „Trestný zákon“ alebo „TZ“), nájdeme v ust. §
10 ods. 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. V prípade mladistvých páchateľov sa
vyžaduje, aby závažnosť spáchaného prečinu bola malá.85 Nová právna úprava teda
spája využitie materiálneho korektívu len pri prečinoch, teda trestných činoch
spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselných trestných čin, za ktoré Trestný zákon
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ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou
päť rokov.86
Materiálny korektív je teda určený jednak spôsobom vykonania činu a jeho
následkami, taktiež okolnosťami, za ktorých bol čin spáchaný, ako aj mierou
zavinenia páchateľa. Tento stupeň závažnosti teda nemožno konkrétne vyjadriť a je
preto len na uvážení orgánov činných v trestnom konaní a súdu, ako budú všetky
tieto vymedzené okolnosti posudzovať a či na ich základe uznajú, že došlo k
spáchaniu prečinu alebo nie.87 V prípade ak sa v konkrétnej veci posúdi, že daný
skutok vzhľadom na uplatnenie § 10 ods. 2 Trestného zákona nie je prečin, môže
byť takýto skutok ešte stále vyhodnotený ako priestupok alebo iný administratívnoprávny delikt. Aj napriek tomu, že sme poukázali na zjavné odlišnosti medzi zásadou
„ultima ratio“ a materiálnym korektívom, Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej
len „Najvyšší súd SR“) vo svojej judikatúre v posledných rokoch konštantne
poukazuje na to, že zásadu „ultima ratio“ je možné uplatniť jedine prostredníctvom
materiálneho korektívu, čím túto zásadu zužuje len na prečiny a vylučuje jej
uplatnenie pri zločinoch.
4 UPLATNENIE ZÁSADY „ULTIMA RATIO“ PROSTREDNÍCTVOM
MATERIÁLNEHO KOREKTÍVU V JUDIKATÚRE NAJVYŠŠIEHO
SÚDU SR
Jedným z prvých rozhodnutí, kde Najvyšší súd SR konštatoval tento záver
bolo rozhodnutie R 96/2014, v ktorom okrem iného súd uviedol, že ak páchateľ
svojím konaním naplní zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu, je
povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní a súdu vyvodiť trestnoprávnu
zodpovednosť postupom podľa Trestného poriadku. Pravidlo ultima ratio možno
uplatniť jedine prostredníctvom materiálneho korektívu v rozsahu § 10 ods. 2 Tr.
zák., teda v zmysle platnej a účinnej zákonnej úpravy len pri prečinoch.
Najvyšší súd SR však tento názor bližšie špecifikoval až v rozsudku, sp. zn.:
1 TdoV 10/2015, v ktorom uviedol, že princíp „ultima ratio“ - pojmovo - je
použiteľný ako vodítko pre zákonodarcu pri legislatívnom postupe (uzákonenie
trestnoprávneho postihu len v nevyhnutných prípadoch) a v tomto smere je v
právnom štáte naozaj relevantný (aj keď legislatívna prax, vrátane implementácie
európskeho práva, tomu už dlhodobo príliš nezodpovedá). Aplikačne sa dá odvodiť
aj od zákonných princípov ukladania sankcií (uloženie trestu len v nevyhnutne
potrebnej miere represie, pri využití aj ochranných opatrení), a to podľa úpravy
Trestného zákona použitého na rozhodovanie v preskúmavanej veci, aj podľa
aktuálne účinného Trestného zákona (s tým súvisí aj ústavná zásada proporcionality
86
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pri zásahu do základných ľudských práv). Pri posudzovaní trestnosti činu zásadu
„ultima ratio“ možno uplatniť jedine prostredníctvom materiálneho korektívu v
rozsahu § 10 odsek 2 Trestného zákona - zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov (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), teda v zmysle platnej a účinnej zákonnej úpravy len pri
prečinoch. V tomto smere je nevyhnutné poukázať na aktuálne riešenie tejto otázky
v judikatúre najvyššieho súdu - R 96/2014 (čiastka 6/2014) a na zrejmý nesúlad
napadnutého rozhodnutia s takým riešením (jeho podstatou vo vzťahu k použitému
zákonu). Ako už bolo skôr uvedené, materiálny korektív sa v režime v preskúmavanej
veci kvalifikačne použitého Trestného zákona (v znení účinnom pred 1. januárom
2006) uplatňoval univerzálne (opäť však nejde o princíp „ultima ratio“ v podobe
vyjadrenej v súčasnej českej právnej úprave).
Najvyšší súd SR upozornil, že prvostupňový súd sa dostatočne nevenoval
spôsobu vykonania činu a jeho následok. V tejto súvislosti dal do pozornosti, že
nepochybne v prospech obvinenej svedčí, že išlo o úplatok relatívne malej finančnej
hotovosti, poskytnutý z vďaky, po úspešnom absolvovaní zdravotnej starostlivosti a
predovšetkým bez toho, aby zaň obvinenej bola poskytnutá akákoľvek
nadštandardná služba, resp. špeciálne zaobchádzanie. Na druhej strane, z
napadnutého uznesenia nevyplýva, ako sa samosudca vyrovnal s významom
chráneného záujmu, ktorý, samozrejme, čím je väčší, tým dosahuje väčšiu závažnosť
prečinu. Podľa mienky sťažnostného súdu (vychádzajúc tiež z 5 Tost 22/2017 z
mimoriadne citlivého vnímania spoločnosti na korupciu v zdravotníctve), existuje
eminentný záujem na riadnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a tak len ťažko
možno „bagatelizovať“ závažnosť skutku poukazom na (pravdepodobne aj u
obvinenej) zažité stereotypy o tom, že je normálne (dokonca slušné) čosi lekárovi
odovzdať za to, že „sa dobre postaral“. Podľa Najvyššieho súdu SR však v tomto,
ale aj v obdobných prípadoch (kedy sú podplácajúci častokrát v dôsledku svojej
choroby náchylnejší urobiť čokoľvek a ak je treba, aj korumpovať) je potrebné
mimoriadne citlivo zvažovať, do akej miery by aplikácia tzv. materiálneho korektívu
ako ultima ratio prostriedku trestnej represie nepopierala legitímny celospoločenský
záujem na nevyhnutnom potieraní tohto nebezpečného neduhu. Takáto úvaha v
napadnutom rozhodnutí sťažnostnému súdu chýbala.
V uznesení, sp. zn.: 2Tdo/4/2017 z 22. augusta 2017 Najvyšší súd SR vyjadril
názor, podľa ktorého ak páchateľ svojím konaním naplní zákonné znaky skutkovej
podstaty trestného činu, je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní a súdu
vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť. Poukázal pritom, že z ústavného princípu
„žiaden trestný čin bez zákona“ (nullum crimen sine lege) vyplýva nielen to, že súd
nemôže rozširovať podmienky trestnej zodpovednosti, ale tieto nie je oprávnený ani
zužovať v tom smere, že konanie (opomenutie) napĺňajúce všetky zákonodarcom
stanovené znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu (u prečinov včítane
potrebnej miery závažnosti) označí za beztrestné. Podľa súdu sa zásada „ultima
ratio“ môže uplatniť jedine prostredníctvom materiálneho korektívu v rozsahu § 10
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ods. 2 Tr. zák., teda v zmysle platnej a účinnej zákonnej úpravy, len pri prečinoch
(pozri tiež rozhodnutie najvyššieho súdu zverejnené v Zbierke stanovísk najvyššieho
súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 96/2014). Z uvedeného je
zrejmé, že uplatnenie princípu ultima ratio, neprichádza v posudzovanej veci vôbec
do úvahy.
Podobný názor konštatoval Najvyšší súd SR aj v uznesení, sp. zn.:
4Tdo/10/2018 z 27. februára 2018, v ktorom uviedol, že pokiaľ ide o námietku
obvineného, že súdy neaplikovali princíp ultima ratio najvyšší súd poukazuje na
platnú judikatúru, v zmysle ktorej ak páchateľ svojim konaním naplní zákonné znaky
skutkovej podstaty trestného činu, je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní
a súdu vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť postupom podľa Trestného poriadku.
Pravidlo „ultima ratio" možno uplatniť jedine prostredníctvom materiálneho
korektívu v rozsahu § 10 ods. 2 Tr. zák., teda v zmysle platnej a účinnej zákonnej
úpravy, len pri prečinoch (pozri rozhodnutie najvyššieho súdu zverejnené v Zbierke
stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod č. 90/2014).
V danom prípade nemožno konštatovať, vzhľadom na spôsob spáchania skutkov, keď
išlo o opakované konania a celkovo spôsobenú škody, že závažnosť činu je nepatrná.
Z uvedeného dôvodu nie je ani táto námietka akceptovateľná. Obdobnú
argumentáciu použil Najvyšší súd SR aj v uznesení, sp. 2Tdo/39/2017 z 6. decembra
2017, v uznesení, sp. zn.: 3Tdo/43/2017 z 10. januára 2018 a v uznesení, sp. zn.:
2Tdo/53/2017 z 13. decembra 2017.
Zaujímavé je taktiež uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn.: 2Tdo/81/2017 z
21. novembra 2018, v ktorom súd poukázal na dôležitosť skúmania vzájomných práv
a povinnosti subjektov súkromnoprávneho vzťahu, v rámci ktorých je trestný čin
spáchaný. V úvode tohto rozhodnutia súd pripomenul, že pokiaľ ide o námietku
dovolateľa smerujúcu voči použitiu pravidla „ultima ratio“, najvyšší súd nemá
dôvod odchýliť sa od svojej relatívne nedávno publikovanej judikatúry, v zmysle
ktorej možno toto pravidlo uplatniť jedine prostredníctvom materiálneho korektívu
v rozsahu § 10 ods. 2 Tr. zák., teda v zmysle platnej a účinnej zákonnej úpravy, len
pri prečinoch. Preto ak páchateľ svojim konaním naplní zákonné znaky skutkovej
podstaty trestného činu, je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní a súdu
vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť postupom podľa Trestného poriadku. A to aj
vtedy, ak sa takéhoto protiprávneho konania dopustí páchateľ pri realizácii
súkromnoprávnych vzťahov (pozri rozhodnutie najvyššieho súdu zverejnené v
Zbierke pod č. 96/2014). Najvyšší súd však upozornil, že to však v žiadnom prípade
neznamená, že by snáď orgány činné v trestnom konaní a súd nemuseli pri
posudzovaní, či konanie obvineného napĺňa všetky znaky skutkovej podstaty
konkrétneho trestného činu, brať zreteľ aj na vzájomné práva a povinnosti subjektov
súkromnoprávneho vzťahu, v rámci ktorého mal byť trestný čin spáchaný. V tomto
duchu potom treba interpretovať aj časť odôvodnenia rozsudku okresného súdu, v
ktorej konštatuje, že poškodený evidentne nedbal ani v minimálnej miere na
zodpovedajúcu ochranu svojich práv a majetkových záujmov. Na základe uvedeného
dospel i dovolací súd k záveru, že predmetný skutok nie je trestným činom, a hoci sú
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generálnym prokurátorom vecne uplatnené námietky sčasti opodstatnené, nemohli
by viesť k zmene napadnutého rozhodnutia, a preto ním podané dovolanie odmietol.
K otázke, prečo nemožno uplatniť zásadu „ultima ratio“ v prípade skutkov,
ktoré sú kvalifikované ako zločiny, sa vyjadril Najvyšší súd SR vo svojom nedávnom
uznesení, sp. zn: 3Tdo/43/2018 z 26. septembra 2018, v ktorom, že pokiaľ
zákonodarná moc označila určité konanie za protiprávne (zločiny a obzvlášť závažné
zločiny) bez možnosti úvah, či za istých okolností (pri prečine materiálny korektív)
protiprávnym nie sú, potom i súdna moc musí rešpektovať vôľu zákonodarcu. Ak by
súdna moc „oslobodzovala" zločiny a obzvlášť závažné zločiny s odkazom na princíp
ultima ratio, potom by sa mohla harmónia vzájomnej kontroly a rozdelenia
právomoci zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci narušiť, pretože súdna moc by
sama tvorila, resp. pretvárala zákony v rozpore s tým, ako ich prijala zákonodarná
moc. Preto aj aplikácia princípu ultima ratio v trestnom konaní musí mať isté
pravidlá, ktoré nemôžu byť založené na svojvoľnom výklade zákona súdom. Z toho
vyplýva, že princíp ultima ratio možno aplikovať v rámci trestného konania vždy len
v súlade s ustanoveniami Trestného zákona a Trestného poriadku. Najvyšší súd už
vyslovil (R 96/2014), že tento princíp možno uplatniť len prostredníctvom
materiálneho korektívu § 10 ods. 2 Trestného zákona; teda len pri prečinoch. Toto
pravidlo je vo vzťahu k prečinom plne opodstatnené, pretože súdna moc na aplikáciu
princípu ultima ratio použila zákonodarcom deklarovanú možnosť za istých
okolností nepovažovať za protiprávne konanie, ktoré sa ako protiprávne javí z
dôvodu naplnenia všetkých formálnych znakov skutkovej podstaty konkrétneho
prečinu.
5 ZÁSADA „ULTIMA RATIO“ V ROZHODOVACEJ ČINNOSTI
ÚSTAVNÉHO SÚDU SR
Zásadou „ultima ratio“, ktorou má byť vyjadrené, že normy trestného práva
sa majú využívať len ako najkrajnejší prostriedok nápravy sa venoval aj Ústavný súd
Slovenskej republiky, ktorý napríklad v náleze z 1. apríla 2009, sp. zn.: I. ÚS 402/0839, konštatoval, že trestné právo (trestný čin) s trestnoprávnou kvalifikáciou
určitého konania, ktoré má súkromnoprávny základ, je potrebné považovať za ultima
ratio, teda za krajný právny prostriedok, ktorý má význam predovšetkým
celospoločenský, t. j. z hľadiska ochrany základných spoločenských hodnôt. V zásade
však nemôže slúžiť ako prostriedok nahradzujúci ochranu práv a právnych záujmov
jednotlivca v oblasti súkromnoprávnych vzťahov, kde závisí predovšetkým na
individuálnej aktivite jednotlivca, aby strážil svoje práva (vigilantibus iura), ktorým
má súdna moc poskytovať ochranu. Podľa názoru Ústavného súdu SR je však
neprijateľné, aby túto ochranu aktívne preberali orgány činné v trestnom konaní,
ktorých úlohou je ochrana predovšetkým celospoločenských hodnôt, nie priamo
konkrétnych subjektívnych práv jednotlivca, ktoré svojou povahou spočívajú v
súkromnoprávnej sfére. Ako už judikoval aj najvyšší súd, za prijatie úplatku v
súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemožno považovať situáciu, v
ktorej bol úplatok prijatý v súvislosti so zabezpečovaním individuálneho záujmu
(pozri rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 4 Tz 22/2000 z 18. októbra 2000). Ústavný
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súd k uvedenému dodáva, že v právnom štáte je neprípustné, aby prostriedky trestnej
represie slúžili k uspokojovaniu subjektívnych práv súkromnoprávnej povahy, ak nie
sú okrem toho splnené všetky predpoklady vzniku trestnoprávnej zodpovednosti,
resp. ak nie sú tieto predpoklady nespochybniteľne zistené.
Ústavný súd Slovenskej republiky aplikoval zásadu ultima ratio aj v náleze zo
dňa 14.12.2011, sp. zn. I. ÚS 316/2011, v ktorom konštatoval, že podľa zásady
pomocnej úlohy trestnej represie (zásady subsidiarity) má byť trestné právo použité
len ako najkrajnejší prostriedok a len pri typovo najzávažnejších porušeniach
spoločenských vzťahov, záujmov a hodnôt, teda len tam, kde iné možnosti, hlavne
prostriedky ostatných právnych odvetví, nie sú dostatočné, teda už boli vyčerpané,
sú neúčinné alebo zjavne nie sú vhodné. V oblasti aplikácie a interpretácie trestného
práva potom – z takto chápaného prostriedku ultima ratio – musia byť akcentované
právne princípy a zásady, ktoré primárne súvisia s posudzovaním trestnosti činu,
napríklad zásada nullum crimen, nulla poena sine lege, či zásada in dubio pro reo.
Môžeme konštatovať, že aj napriek tomu, že zásada „ultima ratio“ nie je vyslovene
zakotvená v našom právnom poriadku, aj Ústavný súd SR vo svojej judikatúre
upozorňuje, že túto zásadu je potrebné jednoznačne aplikovať. Upozorňuje pritom
na zásadu subsidiarity trestnoprávnej represie v súlade s judikatúrou Najvyššieho
súdu SR.
ZÁVER
Zásada „ultima ratio“ tvorí dôležitú súčasť nášho právneho poriadku. Aj
napriek tomu, že nie je explicitne zakotvená v právnych predpisoch trestného práva,
považujeme jej prítomnosť za nespornú a to aj vzhľadom na vyššie uvedenú
judikatúru Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Stotožňujeme sa s názorom JUDr. Šamka, že princíp ultima ratio je dôležitým
aplikačným východiskom aj pri výklade formálnych znakov konkrétnej skutkovej
podstaty trestného činu, respektíve pri výklade zavinenia vo vzťahu k protiprávnosti.
Pri výklade trestného zákona je nutné mať na pamäti, že trestnoprávna ochrana by
nemala byť neúmerne intenzívna. Toto by mal byť základná podstata trestného
práva, ktorý vyplýva práve zo zásady trestnoprávnej represie.88
Práve preto sa nestotožňujeme s názorom Najvyššieho súdu SR, ktorý túto
zásadu uplatňuje jedine prostredníctvom materiálneho korektívu, čím podľa nášho
názoru dochádza k splynutiu týchto pojmov. Zásadu „ultima ratio“ však možno
chápať v širšom ponímaní, pretože jej podstatou je, aby sa prostriedky trestného
práva využívali len ako krajný prostriedok štátu, ak iné mechanizmy nie sú
dostačujúce. Materiálny korektív je naproti tomu jasne upravený v medziach § 10
ods. 2 Trestného zákona. Práve preto považujeme za dôležité rozlišovať tieto pojmy
a zásadu „ultima ratio“ neaplikovať len striktne prostredníctvom materiálneho
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ŠAMKO, P.: Základné východiská princípu ultima ratio. In: Právne listy. Publikované
dňa 11.05.2014. dostupné online na: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a288-zakladnevychodiska-principu-ultima-ratio.
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korektívu, aby jej uplatnenie bolo možné nie len pri prečinoch, ale napríklad aj pri
zločinoch.
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Výkon trestu odňatia slobody po vzniku Československej republiky
Execution of Imprisonment after the establishment of the Czechoslovak
Republic
JUDr. Dominika Kováčová
Abstrakt
Rozpadom Rakúsko-Uhorska sa po prvej svetovej vojne začali formovať
nástupnícke štáty, medzi nimi aj Československá republika. Prijatím zákona č.
11/1918 Sb. zostali na území Československa dočasne v platnosti všetky doterajšie
zákony. Pripojením územia Hlučínska k Československu nastal stav právneho
trializmu, čo sa odrazilo v rozdielnej právnej úprave aj v oblasti trestného práva.
Autorka sa v príspevku snažila opísať problematiku rôznosti rakúskej a uhorskej
právnej úpravy v súvislosti s trestom odňatia slobody a zamerala sa na vybrané
trestnoprávne normy prijaté po vzniku Československa v prvých rokoch.
Kľúčové slová:
trest odňatia slobody, výkon trestov, právny trializmus, Československá republika
Abstract
The dissolution of Austria-Hungary after the Second World War led to the creation
of new states, including Czechoslovakia. All laws in Czechoslovakia at that time
remained temporarily in force due to the adoption of Act No 11/1918 Coll. The
merging of Hlučínsko (Hlučín region) to Czechoslovakia started a trialism in
Austria-Hungary and changed the laws even the criminal law. The author describes
the differences between the Austrian and Hungarian legislation in the context of the
execution of imprisonment. She focuses on the particular criminal rules which were
adopted in the first years after the creation of Czechoslovakia.
Key words:
imprisonment, execution of sentences, legal trialism, Czechoslovak Republic
ÚVOD
Trest odňatia slobody je jedným z najstarších trestov ukladaných za
protiprávne činy. Trest odňatia slobody zabezpečoval ochrannú, resocializačnú
a preventívnu funkciu trestu. Nepodmienečný trest odňatia slobody býva medzi
právnikmi aj laikmi považovaný za zásadný prostriedok úplne znemožňujúci ďalšiu
trestnú činnosť.89 V rámci systému ukladaných trestov ho možno v súčasnosti
označiť za trest, ktorý svojimi účinkami (účinkami spojenými s jeho výkonom)
najintenzívnejšie postihuje odsúdeného a v tomto kontexte je potrebné tento trest
89

NOVOTNÝ, O. O trestu a vězeňství. Praha: Academia nakladatelství Československé
akademia věd. 1967, s. 13.
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interpretovať a aplikovať ako opatrenie ultima ratio.90 Rozpadom Rakúsko-Uhorska
po prvej svetovej vojne sa na troskách starej monarchie začali formovať nové štáty
a jedným z nich bolo aj Československo. Na jeho území sa od jeho vzniku však
používalo v trestnom práve viacero právnych úprav. To znamenalo aj rozdielnu
právnu úpravu trestu odňatia slobody a jeho výkonu.91 Od vytvorenia
Československej republiky sa príslušné orgány snažili o dosiahnutie unifikácie
a kodifikovanie príslušných právnych noriem.92 Proces unifikácie bol veľmi zdĺhavý
a počas neho sa prijali v Československu aspoň čiastkové zákony, ktoré ovplyvnili
aj trest odňatia slobody a jeho výkon, čím sa sčasti dosiahla jednota v ukladaní
trestov na slobode.
1 PRÁVNA
ÚPRAVA
PO
VZNIKU
ČESKOSLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Po skončení prvej svetovej vojny došlo k rozpadu Rakúsko-Uhorska, čo
mnohé štáty viedlo k možnosti uplatnenia národnej samostatnosti. Na území Čiech,
Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusi dňa 28. októbra 1918 vznikol
samostatný štát – Československá republika vyhlásením nezávislosti päťčlenným
Národným výborom v Prahe.93 Po vzniku Československa bol prijatý recepčný
zákon Národního výboru československého č. 11/1918 Sb. o zřízení samostatného
státu československého (označovaného aj ako recepčná norma), ktorého výsledkom
bol personálny a teritoriálny partikularizmus. Recepčná norma v čl. 2 konštatovala,
že „všetky doterajšie zemské a ríšske zákony a nariadenia zostávajú dočasne v
platnosti“. V českých krajinách (Čechách, Morave a Sliezsku) po vzniku republiky
platili rakúske právne predpisy. V oblasti trestného práva to bol predovšetkým
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ROMŽA, S. Výkon trestu odňatia slobody v Slovenskej republike, analýza a zhodnotenie
právnej úpravy, de lege lata. In: Forenzní vědy, právo, kriminalistika. roč. 5, 2020, č.2, s.
211.
Podľa A. Milotu bol v čase vydania jeho publikácie (v roku 1926) trest odňatia slobody
najrozšírenejším spomedzi všetkých trestov a jeho nepriaznivé následky, s ktorými je
tento trest spájaný, umožnili vznik rôznych pokusov, ako upraviť jeho výkon (systém
filadelfský/pensilvánsky, auburnský...). Sám autor v úvode približuje problematiku
zostavenia diela, venujúcemu sa trestnej právnej úprave v Československu, z dôvodu
rôznej systematiky zákonníkov, rozličnej úpravy inštitútov. Bližšie pozri MILOTA, A.
Učebnice obojího práva trestního, platného v Československé republice. J. Gusek,
nakladatelství v Kroměříži, 1926. s. 49.
Za účelom unifikácie bolo zriadené Ministerstvo pre zjednotenie zákonov/zákonodarstva
a organizácie správy, označované aj ako Ministerstvo unifikácií. Skutočnosť o vzniku
ministerstva uvádza aj RÁTH, A. Unifikácia. Právník, 1920, roč. 59. K Ministerstvu
unifikácii bližšie pozri: FICO, M. Základy trestnej zodpovednosti v procese unifikácie
trestného práva medzivojnovej Československej republiky. Košice: Šafárik Press, UPJŠ
v Košiciach, 2020, v rozsahu kapitoly 1.2, s. 18-25.
FRANCEK, J. Zločin a trest v českých dějinách. Praha: Rybka Publishers, 2002, s. 68 –
69.
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trestný zákonník č. 117/1852 ř. z. o zločinoch, prečinoch a priestupkoch,94 trestný
poriadok č. 119/1873 ř. z. a vojenský trestný poriadok č. 131/1912 ř. z. Na území
Slovenska a Podkarpatskej Rusi platili predpisy uhorské, hlavne zák. čl. V/1878 Trestný zákon o zločinoch a prečinoch,95 zák. čl. XL/1879 - Trestný zákonník
o priestupkoch,96 zák. čl. XXXIII/1896 o súdnom trestnom poriadku a zák. čl.
XXXIII/1912 o vojenskom trestnom poriadku. V odbore vojenského súdnictva na
území Československa síce platili dva vojenské poriadky, oba však boli obsahovo
totožné.97
Okrem rozdielov medzi právnymi predpismi platnými v českých krajinách, na
Slovensku a Podkarpatskej Rusi v zmysle ustanovení zákona č. 76/1920
o inkorporácii Hlučínska k Československu, zostali na území Hlučínska v platnosti
dovtedajšie nemecké právne normy. Z oblasti trestného práva tak boli významné
Nemecký trestný zákonník z roku 1871 (Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich)98
a vojenský trestný zákonník z roku 1872. Fakticky tak na území 1. Československej
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Trestný zákonník z roku 1852 z veľkej časti spočíval na predchádzajúcom zákonníku
z roku 1803. Rozdelenie trestných činov zahŕňalo zločiny, prečiny a priestupky
(nahradilo sa dovtedajšie len dve kategórie trestných činov). Medzi ukladanými trestami
prevládalo väzenie, ale tiež peňažné tresty. Od roku 1857 sa trest smrti vykonával
obesením. Tresty bitia, praniera, väzenia v okovách a tiež občianskoprávna nespôsobilosť
na práva ako následok trestného odsúdenia boli však v Rakúsku zrušené až v roku 1867.
Uhorské trestné právo bolo kodifikované zákonom o zločinoch a prečinoch, niekedy
označovaného podľa svojho autora, kriminalistu K. Csemegiho- Codex Csemegi.
Vychádzal z klasicko-dogmatickej školy trestného práva. Trestný delikt chápal ako
skutočnosť, naplňujúcu isté objektívne znaky, a osobnosť páchateľa pri jeho posudzovaní
odsúval do úzadia. Preto kládol dôraz na presnú formuláciu skutkových podstát. Delikty
rozdeľoval rovnako ako rakúsky trestný zákon podľa závažnosti do troch kategórií
a rozoznával zločiny, prečiny a priestupky. Zákon o zločinoch a prečinoch doplnil
priestupkový zákonník (zák. čl. XL:1879), ktorý však priestupkové právo neupravoval
komplexne, lebo skutkové podstaty priestupkov boli obsiahnuté aj v štatútoch mestských
a komitátnych municípií. Oba predpisy sa začali v praxi uplatňovať od roku 1880
a uhorský parlament trestné právo hmotné novelizoval ešte v rokoch 1897 a 1908. Bližšie
pozri: SCHELLE, K.-VOJÁČEK, L. Z dějin moderního trestního práva. Ostrava: Key
Publishing s.r.o., 2020. s. 21.
O rozdielnej právnej úprave na území medzivojnovej Československej republiky a delení
trestných činov pozri bližšie FICO, M. Tripartícia trestných činov medzivojnovej
Československej republiky. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia. roč. 7. 2019, č. 2.
RUŽEK, A. Československé trestné konanie. 2. preprac. vyd. Bratislava: Obzor, 1977. s.
27 a nasl.
Do roku 1866 sa vo všetkých nemeckých krajinách publikovali viac-menej pokrokové
trestné zákonníky. K celonemeckej kodifikácii však došlo až v roku 1871. Zákonník
podstatne zmiernil systém trestov, najmä trest smrti, obmedzil policajný dozor, zaviedol
podmienečné prepustenie a rozšírenie systému poľahčujúcich okolností.
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republiky platil najprv právny trializmus.99 Pri rekodifikácii právneho poriadku sa
však považovala za kľúčovú oblasť unifikácia občianskeho práva. Až po unifikácii
v oblasti občianskeho práva sa mali rekodifikovať ostatné odvetvia práva, a to
trestné, obchodné atď.100 Právny stav v Československu sa dá odvodiť od ustanovení
§2 „Dosavadní zákony a nařízení, platné v inkorporovaném území, zůstávají v
platnosti, pokud je to srovnatelno se změnou suverenity, a pokud nebudou zrušeny
nebo změněny zákony a nařízeními republiky Československé.“ Rozdielna právna
úprava sa mala pomaly meniť aj na základe ustanovení §3, podľa ktorého „zákony
československé, které vyhlášeny budou ve Sbírce zákonův a nařízení státu
československého ode dne 1. května 1920, nabývají platnosti také pro inkorporované
území...“, teda aj na území Hlučínska. Z tohto pohľadu boli rovnako dôležité aj
ustanovenia §4 zákona č. 76/1920 o inkorporácii Hlučínska k Československu,
podľa ktorého „Vláda se zmocňuje, by, splní-li se podmínka, stanovená čl. 83. mírové
smlouvy s Německem pro inkorporaci kraje Hlučínského, rozšířila na tento kraj
suverenitu státu československého a uvedla v něm v platnost zákony Československé
republiky podle obdoby ustanovení tohoto zákona.“ Rozdiely medzi platným
nemeckým právnym poriadkom, používaným na území Hlučínska,
a „československým právnym poriadkom“ sa mali odstrániť vládnymi nariadeniami,
pričom zákon 76/1920 Sb. vládu splnomocňoval v tomto zmysle urobiť potrebné
opatrenia. Prechod od stavu trializmu až k stavu dualizmu sa vo všeobecnosti podaril
aj na základe nasledujúcich prijatých nariadení, a to 152/1920 Sb., ktorým sa
upravuje súdnictvo a rozširuje pôsobnosť zákonov a nariadení z odboru súkromného
práva a súdnej správy v územiach postúpenými Československej republike podľa
mierových zmlúv, nariadením vlády 321/1920 Sb. o úprave správy verejnej mimo
súdnej správy na Hlučínsku a i.101
Po pripojení územia Hlučínska k Československu vo februári 1920 sa tak mal
na jeho území uplatňovať ešte Nemecký trestný zákonník (Strafgesetzbuch für das
Deutsche Reich, v skratke „StGB“). Prvá časť zákonníka pojednávala o trestaní.
V úvodných ustanoveniach možno vidieť tripartíciu trestných činov. Podľa §1 StGB
sa za zločin hrozí trestom smrti, žalárom102 alebo pevnostnou väzbou na viac ako päť
99
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Bližšie k právnemu trializmu pozri STARÝ, M. Právni trializmus českoslovesné
republiky: K otázce recepce německého práva. In: 100 rokov od vzniku ČSR (zborník
príspevkov zo IV. Ročníka medznibárodnej vedeckej konferencie „Banskobystrická
škola právnych dejín“), BELIANUM, Banská Bystrica, 2018.
DVOŘÁK, J.-FALADA, D. Snahy o unifikaci soukromého práva a právní civilistika v
meziválečném období In: MALÝ, K.-SOUKUP, L. Československé právo a právní věda
v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Praha:
Nakladatelství Karolinum, 2010. Sv. II. s. 719-720.
Ďalšími nariadeniami boli nariadenie 456/1920 Sb. o rozšírení zákonov a nariadení z
odboru správy vojenskej na Hlučínsko, nariadením vlády 330/1922 Sb. o rozšírení
pôsobnosti z. 98/1874 ř.z. o zakladaní pozemkových kníh, nariadením 168/1921 Sb. o
rozšírení platnosti zák. o práve tlačovom a spolkovom na Hlučínsko a ďalšími menej
zásadnými nariadeniami.
Žalár sa v nemeckom jazyku označuje ako „Zuchthaus“, čo v doslovnom preklade značí
„dom prísnych mravov, disciplíny“.
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rokov. Trestom odňatia slobody sa postihovali aj prečiny, stíhané boli (okrem iného)
pevnostnou väzbou103 do piatich rokov a väzením. Priestupky mohli byť mimo iné
stíhané väzením.
Podľa Československo-Německej úmluvy o přenesení soudnictví na
Hlučínsku sa vlády týchto dvoch štátov dohodli, aby sa čo možno najviac
zjednodušilo v záujme obyvateľstva vedenie právnych vecí týkajúcich sa odstúpenia
územia Československu. V dohode (v čl. 2) sa vlády zhodli na právnej úprave
v oblasti trestných vecí. Podľa dohody všetky trestné veci, ktoré boli dňa 4. februára
1920 na súde prvej stolice v obvode zemského súdu v Ratiboři, prechádzali, pokiaľ
išlo o priestupok, na okresný súd v Hlučíne a pokiaľ išlo o prečin alebo zločin, na
zemský súd v Opavě, ak bol obvinený príslušníkom Československej republiky
a spáchal čin v rozšírených územiach tejto krajiny.104 Skutočnosť, že niektoré činy
mohli byť spáchané na postúpených územiach Nemecka Československu skôr, ako
mierová zmluva (Versaillská mierová zmluva) nadobudla platnosť, netvorilo
prekážku vydávania zo strany nemeckých úradov. Rovnakým spôsobom prechádzali
trestné veci (ktoré boli pred 4. februárom 1920 vedené na okresnom súde v Hlučíne)
na súdy v Ratiboři za predpokladu, že obvinený zostal aj po pričlenení nového
územia príslušníkom Nemeckej ríše a čin spáchal v jej vtedajšom území.105
Dohodnuté ustanovenia sa obdobne použili aj na vyhľadávacie a vyšetrovacie
konanie. Čo sa týkalo výkonu trestov, ktoré už boli právoplatne vyhlásené či už na
súdoch v Hlučíne alebo Ratiboři a ktoré sa nemohli vykonať (lebo odsúdení sa
zdržovali na území druhého štátu a zároveň boli jeho príslušníkmi), mali výkon
trestov prebrať úrady miesta pobytu odsúdených po dožiadaní o povolení výkonu
trestu. Keď bol výkon trestu prevzatý druhým štátom, tento štát prevzal aj právo
udeľovať milosť odsúdenému.106 Bližšie nemeckú právnu úpravu trestov na slobode
nebude približovať, viac sa v nasledujúcich podkapitolách budeme venovať právnej
úprave trestov na slobode a ich výkonu podľa rakúskej a uhorskej právnej úpravy.
Považovali sme však za veľmi dôležité vyzdvihnúť fakt, že z pohľadu právnej
trestnej úpravy po vzniku Československej republiky neplatili v zásade len
trestnoprávne predpisy rakúske a uhorské, ale aj nemecké, ktoré spôsobovali
prechodný stav právneho trializmu. V závere by sme radi ešte uviedli, kde a v akých
zariadeniach boli počas existencie prvej republiky vykonávané tresty odňatia
slobody.
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V nemeckom jazyku sa pevnostná väzba nazývala „Festungshaft“ a väzenie sa
označovalo ako „Gefängnis“.
Iba ak by mal obvinený svoje bydlisko (pravdepodobne bol myslený trvalý pobyt) a ak
nemá určené bydlisko, tak svoj obvyklý pobyt (resp. prechodný) v Nemeckej ríši.
Iba ak by tam bol mal bydlisko, teda trvalý pobyt a ak ho nemal, bral sa do úvahy jeho
obvyklý pobyt v Československej republike. Ak bolo trestné konanie zároveň vedené
proti príslušníkom nemeckým aj československým, malo sa také trestné konanie
primerane rozdeliť (podľa vyššie spomínaných pravidiel).
§5 Československo-Německej úmluvy o přenesení soudnictví na Hlučínsku.
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V roku 1928 existovalo v Československej republike šesť mužských
trestníc(káznic) k výkonu trestu od jedného roka až po doživotie. Z toho boli dve
trestnice pre prvotrestancov a polepšiteľných recidivistov (v Plzni a Leopoldove)
a dve trestnice pre neplnoletých trestancov (Kartouzy a Ilava). Existovali trestnice
pre chorých a invalidných trestancov v Mírove a trestný ústav pre mladistvých do
dvadsať rokov s trestom na slobode nad šesť mesiacov v Mikulove. Popri nich
existovala aj samostatná ženská trestnica s oddelením pre mladistvých (Řepy
u Prahy). Tresty žalára od šiestich mesiacov do jedného roka boli vykonávané
v káznických oddeleniach krajských súdnych väzníc. Mužskí trestanci s dlhodobými
trestami bez možnosti podmienečného prepustenia boli po dvoch tretinách
vykonaného trestu premiestnený do prechodného ústavu v Leopoldove. Mladiství
páchatelia vykonávali trest zavretia v polepšovniach alebo v určených trestných
ústavoch. Z hľadiska centralizmu bola oblasť väzenstva riadená na to príslušným
odborom na ministerstve spravodlivosti. Ten úzko spolupracoval s Medzinárodnou
komisiou pre trestné právo a väzenstvo. Dohľad nad výkonom trestu vykonávali
domáci komisári (príslušní okresní prokurátori), občianski kontrolóri (poslanci
Národného zhromaždenia) a poverení úradníci ministerstva spravodlivosti (od roku
1921). Pre nepolepšiteľných trestancov z Českej krajiny (odsúdení museli byť
najmenej trikrát za zločin rovnakého druhu) bola určená Trestnica pre mužov
v Kartouzích u Jičína, z obvodu moravských krajských súdov v Brne, Olomouci,
Jihlavě a Znojmě.107 Okrem pridelenej práce vzťahujúcej sa na zaisťovanie chodu
trestnice boli odsúdenci zamestnávaní lepením obchodných vreciek a remeselnými
prácami v dielňach (zámočnícke, stolárske, krajčírske, obuvnícke, knihárske
a tkáčske), v záhradníctve a na poliach. Za strážnu a dozornú službu zodpovedal
inšpektor väzenskej služby strážnej, ktorému boli podriadení vrchní dozorcovia,
dozorcovia podúradníci, dozorcovia a pomocní dozorcovia.108
1.1 Trest odňatia slobody podľa rakúskeho práva
V českých krajinách- Čechy, Morava a Sliezsko, s výnimkou územia
Hlučínska, sa po vzniku Československa uplatňoval už spomínaný trestný zákonník
č. 117/1852 ř. z. o zločinoch, prečinoch a priestupkoch. V druhej hlave- O trestaní
zločincov všeobecne v ustanoveniach §12 menoval hlavné druhy trestov, kde
trestom za zločiny bola smrť zločinca alebo držanie v žalári. Okrem žalára zákonník
poznal aj trest väzenia a tuhého väzenia. Jednalo sa o druhy trestov, ktoré sa (mimo
iné) ukladali pri prečinoch a priestupkoch. Stupne trestu žalára sa rozlišovali podľa
tuhosti a podľa trvania. Trest žalára109 sa podľa stupňa „tuhosti“ delil na dva stupne.
Prvý stupeň sa označoval len ako „žalár“ a druhý stupeň bol označovaný termínom
107
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Jedným z najznámejším trestancov bol Josef Šoupal, odsúdený v roku 1923 za atentát
Aloisa Rašína- ministra financií.
KÝR, A., KAFKOVÁ, A. Věznice Valdice v historii českého vězeňství. In: Historická
penologie. Praha, 2007, č. 2. s. 3-4.
Trest žalára sa vykonával výlučne v zemských trestniciach, patrili sem napr. Bory pri
Plzni, Řepy pri Prahe, Svätováclavská väznica v Prahe, Kartouzy, Mírov na Morave.
Bližšie pozri: MALÝ, K., SIVÁK, F. Dějiny štátu a práva v Československu. Praha:
Panorama, 1988, s. 317.
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„ťažký žalár“.110 V prvom stupni žalára sa odsúdený (trestanec) držal bez želiez. Mal
však byť prísne opatrený a stravovaný tak, ako to pripúšťalo zariadenie trestníc pre
takýchto zločincov.111 Podľa ustanovení §15 sa trestancovi nedovoľovalo stretávať
sa s nikým iným, ak nebol prítomný dozorca väzňov a nedovoľoval sa mu ani
rozhovor v nezrozumiteľnom jazyku. V druhom stupni bol trestanec držaný so
železami na nohách. Rozhovor s ľuďmi, ktorí v súvislosti s trestancovým uväznením
nemali žiadnu spojitosť, sa trestancovi dovoľoval iba vo veľmi osobitných
a dôležitých prípadoch.112 Ustanovenia §16, upravujúce druhý stupeň tuhosti žalára,
kde mal byť odsúdený na ťažký žalár spútaní železami na nohách, boli zrušené §3
zákona č. 131/1867 ř. zák., ktorým sa menili niektoré ustanovenia všeobecného
trestného zákonníka a iných s ním súvisiacich nariadení.113 Súdom ukladal
povinnosť, aby namiesto želiez odsúdenému uložili niektoré „zostrenia“(sprísnenia)
trestu. Trest bolo možné odsúdenému zostriť uložením:
a) pôstu (Stravou odsúdeného bol v určené dni len chlieb a voda. Pôstne dni
mohli byť nanajvýš tri za týždeň pod podmienkou, že tieto pôstne dni
nenasledovali po sebe.)
b) vykázaním tvrdého lôžka (Odsúdený bol vykázaný na tvrdé lôžko, teda na
obyčajné dosky, pričom vykázanie na tvrdé lôžko bolo možné prikázať len
počas dní, ktoré nenasledovali nepretržite za sebou a vykázanie nebolo
realizované častejšie, ako trikrát v týždni.)
c) pridŕžaním v samoväzbe (Držanie v samoväzbe nebolo povolené
nepretržite na dobu dlhšiu ako jeden mesiac a bolo možné ho znova uložiť až
o nasledujúci mesiac. Zároveň k odsúdenému v samoväzbe musela dvakrát
denne dochádzať na kontrolu niektorá z dohliadajúcich osôb a odsúdenému
mala byť priradená primeraná práca.)
d) uzavretím osamote v tmavej cele (Resp. uzavretie osamote v komore.
Uzavretie nesmelo nepretržite trvať viac, ako tri dni a potom sa mohlo najskôr
opakovať po týždennej prestávke. Zároveň mohlo trvať nanajvýš tridsať dní
v roku.)
e) pokarhaním palicou alebo metlou (Táto možnosť bola v roku 1867
zrušená.)
f) vypovedaním z krajiny po vykonanom treste.
Podľa trvania trestu žalára sa zločinec odsúdil na určitý čas, alebo na celý
život, pričom najkratšie trvanie žalára na určitý čas bolo šesť mesiacov a najdlhšie
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§14 zákona č. 117/1852 ř. z. o zločinoch, prečinoch a priestupkoch.
Bližšie sa tieto opatrenia mali určiť na základe predpisov už vydaných alebo ktoré ešte
len budú vydané.
§16 zákona č. 117/1852 ř. z. o zločinoch, prečinoch a priestupkoch, zrušený v roku 1867.
KALLAB, J. Nástin přednášek o trestním právu hmotném.(Část obecná), Prozatimní
vydání Čs. a S. Právnik v Brně (Tisk Pokorný a spol.), Brno, 1930, s. 96. Podľa Kallaba
sa po zákaze spútania železami na nohách, začal prvý stupeň žalára od druhého stupňa
(ťažkého) odlišovať iba v možnosti väzňov v ťažkom žalári rozprávať s ľuďmi, ktorí
s väzením priamo žiadnu spojitosť, len v situáciách veľmi zvláštnych a dôležitých.

49

na dvadsať rokov.114 S trestom žalára sa spájala aj primeraná práca. Každý trestanec
tak musel vykonávať prácu, ktorú zariadenie trestnice s výkonom trestu spájalo
a upravovalo. Pri prideľovaní práce sa malo prihliadať , pokiaľ to bolo možné, na
stupeň žalára, doterajší spôsob zamestnania a na vzdelanie odsúdených.
Za prečiny a priestupky bolo možné podľa ustanovení §240 uložiť trest
väzenia.115 Trest väzenia sa ukladal v dvoch stupňoch. V prvom stupni bol
označovaný iba ako väzenie, druhý stupeň sa označoval ako väzenie tuhé. V prvom
stupni bol odsúdený držaný vo väznici bez želiez. Odsúdení väzni si dokonca mali
zabezpečovať výživu, teda stravovanie, z vlastných zdrojov, prípadne za pomoci
svojich (rodinných) príslušníkov. V druhom stupni boli odsúdení väzni držaní
rovnako ako v prvom stupni bez želiez, rozdiel bol v stravovaní a prideľovanej
práci.116 Odsúdení nemali dovolené sa s nikým stretávať bez prítomnosti dozorcu
a nemohli ani komunikovať s inými osobami v jazyku nezrozumiteľnom pre
dozorcov. Najkratšia doba uväznenia bola stanovená na dvadsaťštyri hodín
a najdlhšia doba na šesť mesiacov. Rovnako ako bolo možné sprísniť trest žalára,
takisto dochádzalo aj k sprísňovaniu (tzv. zostrovaniu) trestu väzenia. Sprísniť trest
väzenia bolo možné prostredníctvom:
a) pôstu (Väzňom v prvom stupni sa podávala strava určená pre odsúdených
v druhom stupni. Pre odsúdených v druhom stupni sa trest väzenia
v stravovaní obmedzil len na podávanie vody a chleba v niektoré dni, nie však
častejšie, ako dvakrát za týždeň.)
b) ťažšej práce
c) vykázaním na tvrdé lôžko (Vykázať na tvrdé lôžku nebolo možné
odsúdených v dňoch nepretržite nasledujúcich za sebou a nie viac, ako
dvakrát za týždeň.)
d) pridŕžaním v samoväzbe (V samoväzbe nemohol byť nikto nepretržite viac,
ako štrnásť dní a po držaní v samoväzbe ju bolo možné uložiť najskôr
o mesiac.)
e) uzavretím o samote v temnej komore (Nebolo možné uložiť na viac ako
dvadsaťštyri hodín. Potom sa mohol väzeň opätovne uzavrieť o samote
v tmavej cele až po týždennej prestávke, pričom také sprísnenie trestu mohlo
byť po celý čas výkonu trestu väzenia použité nanajvýš desaťkrát.).
Trestný zákonník 117/1852 ř. z. o zločinoch, prečinoch a priestupkoch poznal
aj trest domáceho väzenia, bližšie spomínaný v ustanoveniach §246. Trest domáceho
väzenia mohol byť použitý namiesto väzenia prvého stupňa. Trest domáceho väzenia
sa ukladal len po prísľube odsúdeného, že sa z domu nevzdiali, prípadne bola
114
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§17 zákona č. 117/1852 ř. z. o zločinoch, prečinoch a priestupkoch.
Prečiny a priestupky mohli byť postihnuté aj peňažným trestom, prepadnutím majetku,
predajných vecí alebo náradia, stratou práv a daných povolení, vyhostením z niektorého
miesta alebo v Československej republiky.
Podľa §245 zákona č. 117/1852 ř. z. o zločinoch, prečinoch a priestupkoch sa stravovanie
a prideľovaná práca pre odsúdeného v druhom stupni väzenia riadili podľa osobitných
predpisov, ktoré boli alebo budú vydané v tejto súvislosti.
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odsúdenému pridelená stráž. Ak by sa odsúdený vzdialil z domu, hrozila by mu
premena trestu domáceho väzenia na trest väzenia vo verejnej väznici. Podľa
ustanovení §262 sa trest domáceho väzenia mohol uplatniť len pri osobách, ktoré
mali dovtedy bezúhonnú povesť.
1.2 Trest odňatia slobody podľa uhorského práva
Uhorské právo recepčnou normou zostalo v platnosti pre územie Slovenska
a rovnako aj Podkarpatskej Rusi. Na ich území platili v oblasti trestného práva
hlavne zák. čl. V/1878 - Trestný zákon o zločinoch a prečinoch, zák. čl. XL/1879 Trestný zákonník o priestupkoch, Zák. čl. V/1878- Trestný zákon o zločinoch
a prečinoch bol novelizovaný trestnou novelou čl.XXXVI/1908. Podľa uhorského
trestného práva sa tresty na slobode rozlišovali na káznicu (trestnicu) a žalár, tie boli
ukladané výlučne za zločiny, väzenie bolo ukladané výlučne za prečiny, štátne
väzenie sa ukladalo za zločiny dlhšie ako päť rokov a za prečiny kratšie ako päť
rokov a uzamknutie (v súdnej väznici) sa používalo len pri priestupkoch.117 Trest
domáceho väzenia uhorský zákon nepoznal, na rozdiel od právnej úpravy rakúskej.
Pre štátne väzenie a uzamknutie platilo, že išlo o jednoduché odňatie slobody, ktoré
nebolo spojené s ujmou na cti odsúdeného (custodia honesta). Ostatné druhy boli
typmi kvalifikovaných trestov na slobode. Dolné hranice trestnej sadzby trestov na
slobode boli podľa uhorskej úpravy oproti rakúskej právnej úprave podstatne
miernejšie. Najkratšia doba, na ktorú mohlo byť uložené väzenie alebo štátne
väzenie, bola jeden deň, káznice (trestnice) dva roky a žalára šesť mesiacov. Horná
hranica trestu dočasnej káznice (ak neberieme do úvahy doživotnú) a trestu štátneho
väzenia bola pätnásť rokov, žalára desať rokov a väzenia päť rokov. Pri priestupkoch
boli najkratším trvaním trestu uzamknutia tri hodiny a najdlhším dva mesiace. Pri
priestupkoch upravených len ministerským nariadením bola najkratšia doba trvania
trestu iba pätnásť dní.
Trest štátneho väzenia bol uplatňovaný do roku 1931, keď došlo k zrušeniu
§35 zák. čl. V/1878 zákonom č. 123/1931Sb. o státním vězení. Okrem trestu štátneho
väzenia sa po vzniku Československej republiky na území Slovenska
a Podkarpatskej Rusi z trestov na slobode uplatňoval už spomínaný trest káznice,
resp. trestnice (ako je aj označovaná v zák. čl. V/1878). Trest trestnice sa vykonával
v krajinskej trestnici. Odsúdený v trestnici sa mal správať podľa jej predpisov a
vykonávať riaditeľstvom pridelenú prácu. Trestanci museli nosiť trestanecký odev,
stravovať sa podľa predpisov trestnice a boli podrobení predpisom aj domácemu
poriadku. Mimo trestnice mohol odsúdenec vykonávať verejnú prácu, no musel byť
oddelený od iných robotníkov. Sprvu sa odsúdení držali v samoväzbe počas dňa aj
noci, neskôr len v noci. Samoväzba sa odsúdeným nenariaďovala, ak by ohrozila
telesný alebo duševný stav trestanca a ak by lekár zbadal a videl známky takého
ohrozenia, samoväzba mala byť prerušená.118 Trest žalára sa vykonával v obvodnom
žalári alebo vo väzniciach krajských súdov (ktoré k tomu určil minister pravosúdia).
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ROMŽA, S. a kol. Alternatívne spôsoby výkonu trestov. Košice: Šafárik Press UPJŠ
v Košiciach, 2018, s. 18.
§28-§32 zák. čl. V/1878 - Trestný zákon o zločinoch a prečinoch.
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Odsúdení v žalároch sa riadili predpismi pre žaláre, upravujúce nosenie odevov,
stravovania a tieto predpisy boli miernejšie ako predpisy vzťahujúce sa na trestnice.
Trestanci mali povinnosť vykonávať prácu, mohli si však voľne vybrať z prác
prislúchajúcich pre žaláre.119 Trest väzenia sa vykonával vo väznici krajského súdu
alebo okresného súdu. Odsúdený bol držaný v samoväzbe vo dne a v noci len vtedy,
ak doba trestu presiahla jeden rok. Odsúdení museli vo väzení pracovať (mohli si
voľne zvoliť druh práce), mimo väznice mohli vykonávať len práce vo verejnom
záujme po ich predchádzajúcom súhlase. Predpisy, ktoré museli odsúdení vo väznici
dodržiavať, však boli miernejšie, ako predpisy pre žaláre a káznice.120
Okrem uhorského zák. čl. V/1878 bol zavŕšením kodifikačných prác v oblasti
modernizácie väzenskej správy Väzenský poriadok z roku 1874.121 Jednalo sa o prvú
komplexnú úpravu väzenských pomerov na území Uhorska. Prijatím Väzenského
poriadku sa ukončila prvá veľká etapa vo vývoji modernej uhorskej väzenskej
správy.122 Väzenský poriadok sa tak, spolu s ďalšími predpismi trestného práva, po
vzniku Československa stal súčasťou právneho poriadku a uplatňoval sa na území
Slovenska a Podkarpatskej Rusi.
2 ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVNE PREDPISY TRESTNÉHO PRÁVA
S OHĽADOM NA TREST ODŇATIA SLOBODY
Od vzniku Československa bolo problematické uzákoniť jednotný trestný
kódex. V oblasti trestného práva sa však podarilo prijať aspoň čiastočne právne
predpisy ovplyvňujúce aj samotný trest odňatia slobody. Jedným z nich bol už v roku
1919 zákon č. 562/1919 Sb., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění.123
Zákonom o podmienečnom odsúdení a prepustení bola do československého
poriadku včlenená možnosť súdu odložiť výkon trestu odňatia slobody
neprevyšujúceho jeden rok, za podmienky, že súd bol presvedčený o tom, že
odsúdený povedie riadny život a výkon trestu odňatia slobody teda nie je potrebný.
Zákon upravoval odlišnú skúšobnú dobu pre tresty odňatia slobody. Do šiestich
mesiacov to bol jeden až tri roky a pri prísnejšom treste odňatia slobody bola
skúšobná doba dva až päť rokov. Súd mohol podmienečne odsúdenému určiť aj
ochranný dozor a tiež mu uložiť obmedzenia týkajúce sa spôsobu života a miesta
119
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Tamtiež, §36-§37.
Tamtiež, §39-§40.
Väzenský poriadok bol prijatý 18. februára 1874, č. 692 IM RT 1874. 1.
Bližšie k problematike úpravy väzenstva na území Uhorska, vytvárania systému
teoretických, organizačných, právnych a technických podmienok uhorského občianskeho
väzenstva v polovici 19. storočia, pozri: MEZEY, B. Počiatky modernej uhorskej
väzenskej správy. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove. 2011.
Otázka možnosti podmienečného odpustenia trestu pri treste väzenia nepresahujúcom
jeden mesiac bola prvýkrát zavedená trestnou novelou zák. čl. XXXVI/1908. Súd mal
možnosť odložiť výkon trestu na tri roky a po uplynutí danej doby sa odložený trest už
nemohol vykonať. Podobne bolo možné odložiť výkon trestu uzamknutia, ktorý nebol
vymeraný na dobu dlhšiu ako jeden mesiac. V českej časti republiky pred rokom 1918
neexistovala podobná právna úprava. Zákon č. 562/1919 Sb. sa stal v Čechách novinkou
a zmodernizoval rakúsku právnu úpravu.
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pobytu. Odsúdenému bola zväčša uložená povinnosť nahradiť škodu spôsobenú
trestným činom a obeti mal odsúdený poskytnúť určité zadosťučinenie. Ak sa
odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, hľadelo sa na neho ako na nevinného. V inom
prípade mal súd povinnosť nariadiť odsúdenému výkon trestu. Odklad trestu
znamenal aj odloženie vedľajších trestov, zabezpečovacích opatrení a právnych
následkov, ktoré sa spájali s odsúdením.
Prijatím zákona č.48/1931 Sb. o trestnom súdnictve nad mládežou sa
podmienky podmienečného odsúdenie stanovili v ustanoveniach predmetného
zákona špeciálne aj pre mladistvých páchateľov. Podmienky pre mladistvých boli
v zákone upravené s týmito odchýlkami:
1. Podmienečné odsúdenie bolo možné mladistvým vysloviť, aj keď bol
uložený trest dlhší ako jeden rok, nie však dlhší ako tri roky.
2. Podmienečné odsúdenie bolo možné mladistvým vysloviť dodatočne
uznesením, a to aj potom, ako výkon trestu už začal, ak sa zistili okolnosti
odôvodňujúce podmienečné odsúdenie, ktoré to neboli alebo neboli známe
súdu v dobe, keď o ňom rozhodoval.
3. Predchádzajúce, ale aj opätovné potrestanie nebolo prekážkou
podmienečného odsúdenia.
4. Ak mladistvému nebola súčasne nariadená ochranná výchova, musel byť
daný pod ochranný dozor (od opatrenia týkajúce sa dozoru bolo možné
opustiť, ak išlo o čin nepatrného významu a ak bol náležitý dozor inak
zabezpečený).
5. Ak sa mladistvý neosvedčil, ale bola tu dôvodná nádej na jeho polepšenie
prihliadajúc na výnimočné okolnosti (ak bolo o jeho riadnu výchovu
postarané), mohol sa súd vysloviť o ponechaní podmienečného odkladu
v platnosti, pričom súd mohol predĺžiť skúšobnú lehotu za určitých
podmienok.124
Prijatím zákona č.48/1931 Sb.125 o trestnom súdnictve nad mládežou sa
upravil pre mladistvých páchateľov aj trest odňatia slobody (doslova trest zavretia).
Pri mladistvých nebolo dovolené uložiť trest smrti a namiesto trestu smrti alebo
trestu s ujmou na slobode sa uložil mladistvému trest „zavretia“ bez akýchkoľvek
sprísňujúcich podmienok. Ak sa namiesto vyššie spomínaných trestov uložil trest
zavretia, mohol byť uložený v rozmedzí jedného až desiatich rokov, prípadne
v rozmedzí dvoch až pätnástich rokov, ak bol vinník starší ako šestnásť rokov
a zníženiu trestu pod dolnú hranicu bolo neprípustné.
Pre mladistvých sa prijatím zákona č. 48/1931 Sb. o trestnom súdnictve nad
mládežou upravoval aj výkon trestu zavretia. Trest zavretia sa mal vykonávať
124
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§7 zákona č.48/1931 o trestnom súdnictve nad mládežou.
Zákon upravoval nielen otázky trestného práva, ale dopĺňal aj sústavu rodinného
práva(poručníctvo) a správneho práva(sociálna opatera) Bližšie pozri KALLAB, J.
Stručný výklad zákona z 11. března 1931, č.48 Sb.z. a n. O trestním soudnictví nad
mládeží. Brno: Cs. Akad. Spolku Právník v Brně. - Tiskl Jos. Šimek ,Slavkov. 1931.
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v súdnych väzniciach a ak mala po takom treste nasledovať ochranná výchova vo
výchovni, alebo ak sa mal trest zavretia vykonať na osobe, ktorá už bola daná do
výchovne, mal sa trest realizovať podľa možnosti vo výchovni. Mladiství páchatelia,
ktorým bol uložený trest zavretia dlhší ako šesť mesiacov, mali trest zavretia
vykonať v polepšovni, kde boli väzni rozdelení na tri triedy kázenské
(disciplinárne).126 Podľa ustanovení §14 mali byť pri výkone trestu zavretia
mladiství väzni zamestnaní s prihliadnutím na ich budúce povolanie a malo byť
postarané o ich fyzickú a psychickú výchovu. Ak bolo za polepšovňu určené
samostatné oddelenie trestnice alebo súdnej väznice, mal byť znemožnený styk
medzi mladistvými páchateľmi a trestancami (aj vyšetrovanými osobami).
15. apríla 1920 bol prijatý zákon č. 284/1920 Sb. jímž se stanoví poměr trestů
v území různého práva. Zákon stanovil základné pravidlá, podľa ktorých sa malo
postupovať do doby, než budú pre celé územie Československej republiky
zjednotené ustanovenia o ukladaní a výkone jednotlivých trestov.127 Z nášho
pohľadu sa jedná o organizačne veľmi dôležitý zákon aj vzhľadom na obsiahlu
právnu úpravu trestov odňatia slobody, ako podľa recipovaného rakúskeho, tak aj
uhorského práva. Týmto zákonom sa podarilo zjednotiť ustanovenia o ukladaní
a výkone súdnych trestov pre celé územie Československej republiky a stanovili sa
pravidlá, na základe ktorých sa bude postupovať. Prečo bol tento zákon dôležitý
z pohľadu právneho trializmu? Po inkorporovaní územia Hlučínska, kde sa
uplatňoval v oblasti trestného práva nemecký trestný zákonník, sa mohol rýchlo
upraviť rozkol vychádzajúci z ukladania a výkonu rôznych druhov trestov. Územie
Hlučínska bolo obsadené československou armádou 4.februára 1920. Účinnosť
zákona č. 284/1920 Sb. jímž se stanoví poměr trestů v území různého práva nastala
ôsmy deň od jeho vyhlásenia. Možno na základe tejto úvahy konštatovať, že v oblasti
trestného práva s ohľadom na ukladanie a výkon trestov bol stav existencie troch
rôznych právnych predpisov čiastočne vyriešený už v priebehu necelých troch
mesiacov. Podľa ustanovení zákona sa trest uzamknutia a väzenia mal vykonávať vo
väzniciach okresného súdu, alebo vo väznici zborového súdu, ktorý trest uložil. Trest
žalára, pokiaľ nebol dlhší ako dva roky, sa vykonával podľa Hlavy III. zák. čl.
V/1878 a realizoval sa v obvodovom žalári alebo väznici zborového súdu, určenej
pre výkon žalára. Ak bol dlhší, výkon sa realizoval ako v prípade káznice podľa
Hlavy III. zák. čl. V/1878 s tou zmenou, že preň neplatili časové obmedzenia
a vykonával sa v zemskej (krajinskej) trestnici. Tie isté pravidlá sa vzťahovali aj na
trest ťažkého žalára. Podobných pravidiel bolo v zákone viacero a tie napomáhali
súdom pri ukladaní trestov spojených s odňatím slobody.
Trestné právo bolo postupne dopĺňané ďalšími predpismi, medzi ktorými je
známy aj zákon č. 50/1923 Sb. na ochranu republiky, čím vznikli nové kategórie
trestných činov. Podľa prvej hlavy zákona bola chráneným záujmom samostatnosť,
126
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§13 zákona č. 48/1931 Sb. o trestnom súdnictve nad mládežou.
FICO, M. Trest odňatia slobody v osnovách trestných zákonov z rokov 1926 a 1937. In:
IV. KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA „Privatizácia výkonu trestu odňatia slobody,
sci-fi alebo jediná možnosť?“ Košice: Šafárik Press UPJŠ v Košiciach, 2020. s. 448.
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jednotnosť a demokraticko-republikánska forma štátu.128 Štvrtá hlava zákona na
ochranu republiky obsahovala výpočet trestov. Z trestov na slobode to boli trest
ťažkého žalára, doživotného trestu a trest žalára v rozmedzí päť až dvadsať rokov.
Zákon sprísnil zásady ukladania trestov, lebo vo väčšine prípadov sa vylúčila
možnosť podmienečného odsúdenia. V roku 1931 bol prijatý zákon č. 123/1931
o státním vězení. Politickým väzňom priznával výhody porovnateľné s privilégiami
štátnych väzňov za Rakúsko-Uhorska. Priznanie výhod štátneho väzenia však
záviselo len na úvahe súdu, nie na taxatívne stanovených podmienkach.129 Po
mníchovskom diktáte a vzniku Protektorátu Čechy a Morava bolo v súvislosti
s trestom odňatia slobody prijaté vládne nariadenia č. 218/1939 Sb. o správě
soudních věznic a trestních ústavů.
ZÁVER
Právny stav po vzniku prvej Československej republiky, stav právneho
trializmu a neskôr dualizmu, nebol v mnohých smeroch žiadúci a spôsoboval svojím
spôsobom aj stav právnej neistoty. Unifikácia v oblasti trestného práva bola
nevyhnutná, no Československu k definitívnemu prijatiu komplexnej trestnej úpravy
potrebovalo viac ako tridsať rokov. Počas existencie prvej Československej
republiky sa podarilo v oblasti trestného práva obohatiť jeho matériu aspoň
o čiastkové predpisy. Rozdiely v ukladaných trestoch na slobode a ich výkon sa
snažili preklenúť už v počiatkoch svojej existencie, čo sa podľa nášho názoru
čiastočne aj podarilo, no nikdy dostatočne nenahradili absenciu jednotného trestného
kódexu.
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Aplikačné problémy pri premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia
Application problems in the conversion of the remainder of
an imprisonment into a house arrest
JUDr. Mgr. Rebeka Marčeková
Abstrakt
Cieľom tohto príspevku je priblíženie trestu domáceho väzenia, pričom jeho
eminentná časť bude venovaná premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia. Autorka sa v rámci príspevku bude snažiť poukázať na aktuálny
právny rámec upravujúci premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho
väzenia ako i na aplikačné problémy, ktoré sú s premenou späté. V závere príspevku
autorka ponúkne návrhy v rovine de lege ferenda, ktorých snahou bude odstránenie,
resp. minimalizovanie problémov spojených s aplikáciou tohto inštitútu.
Kľúčové slová:
trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, premena zvyšku trestu odňatia
slobody na trest domáceho väzenia, aplikačné problémy, odsúdený
Abstract
The aim of this article is to approach the sentence of house arrest, while its eminent
part will be devoted to the conversion of the sentence of imprisonment into a
sentence of house arrest. Within the article, the author will try to point out the current
legal framework governing the conversion of imprisonment into house arrest as well
as the application problems associated with this conversion. At the end of the article,
the author will offer proposals in de lege ferenda, which will seek to remove,
respectively minimizing problems associated with the application of this institute.
Keywords:
imprisonment, conversion of the remainder of imprisonment into house arrest,
application problems, convict
ÚVOD
Trest domáceho väzenia pozná dva prístupy, a to front-end prístup a back-end
prístup. Front-end prístup umožňuje vykonanie trestu domáceho väzenia ako
samostatného trestu. Back-end prístup, ktorému bude venovaný tento príspevok,
umožňuje premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia. Inštitút
premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia sa do Trestného
zákona ako aj Trestného poriadku inkorporoval až v roku 2016. Dôvodmi prečo tak
zákonodarca urobil je viacero. Určite hlavnými dôvodmi pre zavedenie premeny
zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia bolo a žiaľ stále aj je
potýkanie sa s problémom nedostatočných väzenských kapacít, ktoré sa odrážajú na
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znížení kvality podmienok väzňov vo väzniciach. Ďalším nemenej významným
dôvodom bola snaha o zmiernenie finančnej nákladnosti spojenej s trestom odňatia
slobody. Je nepochybné, že trest domáceho väzenia je v porovnaní s trestom odňatia
slobody menej nákladnou variantov, ktorá štát stojí na jedného väzňa o približne
15.000 Eur ročne menej. Medzi ďalšie dôvody, pre ktoré zákonodarca pristúpil
k zavedeniu tohto inštitútu do právnych predpisov možno zaradiť snahu o čo
najmenší negatívny dopad na sociálne väzby odsúdeného s jeho rodinou, snaha
o zachovanie, prípadne neporušenie pracovných návykov a v neposlednom rade to
bola tiež snaha nevystavovať odsúdeného negatívnym vplyvom väzenského
prostredia, ktoré by sa odrazilo tak na odsúdenom, ktorý po prepustení z výkonu
trestu má zväčša sťažené možnosti spoločenského uplatnenia ako i na štátnom
rozpočte, ktorý odsúdeného v týchto prípadoch musí vo väčšine prípadov sociálne
podporovať. Avšak jedným dychom treba dodať, že aj napriek počiatočným
očakávaniam o osvojení si inštitútu premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia sa v aplikačnej praxi s jeho využívaním nestretávame často.
Príčiny tohto stavu sa pokúsime odhaliť v nasledovných statiach tohto príspevku.
Aktuálna právna úprava premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia
Podmienky premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia
sú uvedené v ustanovení § 65a Trestného zákona nasledovne:
„Súd môže odsúdenému za prečin premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia, ak sú splnené podmienky podľa § 53 ods. 1 a súčasne
a) odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním
preukázal polepšenie,
b) odsúdený vykonal jednu tretinu uloženého alebo rozhodnutím prezidenta
Slovenskej republiky zmierneného trestu odňatia slobody,
c) zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje tri roky,
d) nejde o výkon trestu, ktorý bol nariadený po rozhodnutí o neosvedčení sa v
skúšobnej dobe určenej pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia
slobody, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s
probačným dohľadom, o výkon zvyšku trestu, ktorý bol nariadený po
rozhodnutí o neosvedčení sa v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení
z výkonu trestu odňatia slobody,
e) odsúdenému nebol premenený trest domáceho väzenia na trest odňatia
slobody a
f) odsúdený nebol pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia
slobody.“130
Ustanovenie § 53 ods. 1 Trestného zákona znie nasledovne:
„Trest domáceho väzenia až na štyri roky môže súd uložiť páchateľovi trestného
činu, ak
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a)
b)
c)

vzhľadom na povahu trestného činu uvedeného v odseku 2, osobu a
pomery páchateľa postačuje uloženie tohto trestu,
páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí
na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť,
sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.“131

Ako si možno všimnúť, ustanovenie § 65a obsahuje tak materiálnu ako
i formálne podmienky, ktorých splnenie umožňuje uloženie premeny zvyšku trestu
odňatia slobody na trest domáceho väzenia. Materiálna podmienka je zastúpená
podmienením preukázania zlepšenia správania, a to najmä plnením si svojich
povinností. Formálne podmienky sú obsiahnuté v písm. b)-f) ustanovenia § 65a.
Čo sa procesného hľadiska premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia týka, to je upravené v ustanovení § 414a Trestného poriadku. „O
premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia rozhoduje súd na
návrh riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva
na verejnom zasadnutí; návrh, ak bol zamietnutý, možno podať opakovane.“132
Z uvedeného je teda zrejmé, že návrh adresovaný súdu môže podať výlučne riaditeľ
ústavu, v ktorom odsúdený vykonáva uložený trest. Kompetenciu rozhodnúť
o návrhu na premenu zvyšku trest odňatia slobody na trest domáceho väzenia má
okresný súd, v obvode ktorého odsúdený vykonáva trest odňatia slobody. Lehota
súdu na rozhodnutie o návrhu je 30 dní odo dňa doručenia. Pred tým ako súd vo veci
rozhodne, je potrebné, aby vypočul odsúdeného. Rovnako tak pred rozhodnutím
súdu o nariadení premeny je potrebné preskúmanie materiálno-technických
podmienok na výkon trestu domáceho väzenia. Predmetné preskúmanie vykonáva
probačný a mediačný úradník.133
V prípade, ak súd návrh zamietne, je možné podať ho opakovane a to bez
obmedzenia. Voči súdnemu rozhodnutiu o zamietnutí návrhu nie je možné podať
opravný prostriedok. Ak súd návrhu vyhovie a rozhodne o premene zvyšku trestu
odňatia slobody na trest domáceho väzenia, a toto rozhodnutie nadobudne
právoplatnosť, okresný súd, ktorý vo veci rozhodol zašle rovnopis rozhodnutia spolu
s nariadením výkonu okresnému súdu, v ktorého obvode sa má trest domáceho
väzenia vykonať. Odsúdený musí následne splniť povinnosť dostavenia sa k súdom
určenému probačnému a mediačnému úradníkovi a to v prvý pracovný deň
nasledujúci po dni prepustenia z ústavu na výkon trestu odňatia slobody prípadne
pred okresný súd, v obvode ktorého sa má trest domáceho väzenia vykonať.
Aplikačné problémy pri premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia
Je nepopierateľnou skutočnosťou, že inštitút premeny zvyšku trestu odňatia
slobody na trest domáceho väzenia je v právnej praxi veľmi málo využívaný. V roku
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2016 bola premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia uložená
v dvoch prípadoch, v roku 2017 v siedmich prípadoch, v roku 2018 v desiatich
prípadoch, v roku 2019 v jedenástich prípadoch a v roku 2020 v dvadsiatich piatich
prípadoch.134 Na základe uvedených štatistických údajov je zrejmé, že od obdobia
jeho zavedenia do Trestného zákona ako aj do Trestného poriadku jeho aplikovanie
každoročne stúpa. Jedných dychom však je nutné dodať, že aj napriek stúpajúcej
tendencii je využívanie premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho
väzenia veľmi nízke. Na otázku prečo je tomu tak možno nájsť viacero odpovedí.
Prvou odpoveďou na položenú otázku je striktnosť zákonnej úpravy naplnenia
formálnych podmienok pre umožnenie premeny zvyšku trestu odňatia slobody na
trest domáceho väzenia. Zákonných prekážok brániacich využívaniu premeny
zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia je viacero. Patria medzi ne
s určitosťou obmedzenia jeho uloženia iba na prečiny, nemožnosť jeho uloženia
v prípade odsúdených, ktorí už boli v minulosti odsúdení na nepodmienečný trest
odňatia slobody, ako i obmedzenie v podobe zostávajúcej časti nevykonaného trestu.
Len pre porovnanie uvedieme v tejto súvislosti podmienky uloženia
podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody. Trestný zákon
v ustanovení § 66 uvádza: „Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na
slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím
správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti
povedie riadny život, a
a) ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého
nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta
Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia
slobody,
b) ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého
nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta
Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia
slobody,
c) ak ide o osobu odsúdenú za zločin, ktorá nebola pred spáchaním trestného
činu vo výkone trestu odňatia slobody po výkone polovice uloženého
nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta
Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia
slobody; súd zároveň nariadi kontrolu technickými prostriedkami.“135
Pri podmienečnom prepustení súd zároveň určí skúšobnú dobu na jeden až
sedem rokov, ktorá odsúdenému začína plynúť dňom prepustenia. Súd pri
podmienečnom prepustení môže zároveň odsúdenému nariadiť aj probačný dohľad,
prípadne určité povinnosti, resp. obmedzenia. Procesne sa podmienečné prepustenie
realizuje ustanovením § 415 Trestného poriadku, v ktorom sa uvádza, že o ňom
rozhoduje súd na návrh nielen riaditeľa ústavu na výkon trestu, ale tiež na návrh
prokurátora, riaditeľa ústavu na výkon väzby, záujmového združenia občanov
a v neposlednom rade na návrh odsúdeného samotného. Po zamietnutí žiadosti
134
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súdom môže byť táto podaná opakovane, ale až po uplynutí jedného roka od jej
zamietnutia.
Z uvedeného vyplýva, že podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia
slobody má v porovnaní s premenou zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia pomerne široké možnosti aplikovania. Ako možno vidieť,
podmienečné prepustenie sa môže aplikovať tak na prečiny ako aj na zločiny, či
obzvlášť závažné zločiny po výkone určitej časti uloženého nepodmienečného
trestu. Rovnako tak v procesnoprávnej rovine, okruh osôb, ktoré môžu podať návrh
na podmienečné prepustenie je v porovnaní s osobami oprávnenými podať návrh
na premenu zvyšku trestu oveľa širší. Podmienečne prepustiť možno aj odsúdeného,
ktorý už vo výkone trestu odňatia slobody bol. Čo sa striktnosti nastavenia
podmienok uloženia podmienečného prepustenia týka, nastavenie podmienok
premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia by sa, podľa
názoru autora, mohlo v mnohom inšpirovať.
Ďalším dôvodom je atraktívnosť podmienečného prepustenia z výkonu trestu
odňatia slobody. Uvedenému nasvedčujú aj počty jeho uloženia v priebehu rokov
2016 až 2020, kedy v roku 2016 bolo podmienečne prepustených 1951 odsúdených,
v roku 2017 1766 odsúdených, v roku 2018 ich bolo 1593, v roku 2019 1645
a v roku 2020 bolo podmienečne prepustených 1485 odsúdených.136 Podmienečné
prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody sa v aplikačnej praxi teší veľkej obľube,
čomu nasvedčuje aj samotný počet jeho ukladania súdmi. Hlavným dôvodom je
jednoznačne pomerne nižšia náročnosť spojená s jeho uložením ako aj jeho väčšia
dostupnosť. Podmienečné prepustenie je možné uložiť tak pri prečine ako aj pri
zločine, pričom diferencujúcim kritériom je, okrem preukázania polepšenia
a riadneho plnenia si svojich povinností, aj doba, kedy môžu odsúdení oň žiadať. Pri
prečinoch a pri zločinoch, pri ktorých páchatelia pred ich spáchaním neboli vo
výkone trestu odňatia slobody môžu byť odsúdení podmienečne prepustení po
vykonaní 1/2 nepodmienečného trestu odňatia slobody, pričom pri zločinoch môžu
byť odsúdení podmienečne prepustení po 2/3 nepodmienečného trestu odňatia
slobody. Zákon dokonca umožňuje podmienečne prepustiť aj páchateľov obzvlášť
závažných zločinov, a to po vykonaní 3/4 nepodmienečného trestu odňatia slobody.
V prípade odsúdeného na doživotie, môže tento požiadať o podmienečné
prepustenie po vykonaní 25 rokoch nepodmienečného trestu odňatia slobody.
V súvislosti s nevyužívaním tohto inštitútu možno ďalej uviesť podmienenie
premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia súhlasom
odsúdeného. Odsúdení najčastejšie odmietajú možnosť premeny zvyšku trestu
z dôvodov slabých sociálnych pomerov, v ktorých sa pred výkonom trestu odňatia
slobody nachádzali, iní zasa preto, lebo je pre nich výhodnejšie počkať na
možnosť využitia inštitútu podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia
slobody, ktorý je pre nich z hľadiska možných povinností a obmedzení výhodnejším
riešením.

136

Štatistické údaje čerpané z Ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže pre rok 2020.

62

Návrhy de lege ferenda
S odkazom na vyššie uvedené možno konštatovať, že inštitút premeny zvyšku
trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia z hľadiska jeho využívania
aplikačnou praxou nezodpovedá svojmu potenciálu. Pri pátraní po príčinách jeho
zriedkavého aplikovania sa zistilo, že skôr ako z toho možno viniť nezvyk súdnych
autorít, za tento stav zodpovedá zákonodarca a to najmä nastavením právnych
noriem, ktoré aplikovanie premeny výrazným spôsobom sťažujú.
Pre dosiahnutie zmeny pri premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia sa ako vhodné riešenie javí odstránenie bariér zabraňujúcich
častejšiemu využitiu tohto inštitútu a nastaviť tak právnu reguláciu voľnejšie, čím by
sa nielenže zvýšila atraktivita samotnej premeny, nárast prípadov, v ktorých by bol
zvyšok trestu odňatia slobody premenený na trest domáceho väzenia ale rovnako tak
by sa plne využil aj potenciál tohto inštitútu.
Prvým návrhom ako docieliť väčšiu popularitu tohto inštitútu je rozšírenie
jeho možného uloženia aj na iné druhy trestov ako len na prečiny. Pre podporu tejto
myšlienky použijeme ako príklad inštitút podmienečného prepustenia z výkonu
trestu odňatia slobody, pri ktorom je umožnené využiť ho nie len pri prečinoch ale
rovnako tak aj pri zločinoch, ba dokonca aj pri obzvlášť závažných zločinoch. Máme
za to, že ak pri podmienečnom prepustení na slobodu sú zahrnuté všetky druhy
trestov z hľadiska delenia podľa závažnosti trestných činov, nič tomu nebráni ani
v prípade premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia. Pri
podmienečnom prepustení je zohľadnená aj určitá dĺžka pobytu v ústave na výkon
trestu, ktorá sa v závislosti od druhu trestu líši. Uvedené by mohlo byť zachované aj
pri premene zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia. V tejto
súvislosti si je rovnako nutné uvedomiť, že samotný výkon trestu domáceho väzenia
je sprevádzaný rôznymi obmedzeniami ako i povinnosťami, ktoré musí odsúdený
znášať a plniť. Ak si tieto obmedzenia a povinnosti porovnáme s tými, ktoré sa
vykonávajú v skúšobnej dobe pri podmienečnom prepustení, vyjde nám, že tie, ktoré
sú spojené s výkonom trestu domáceho väzenia sú prísnejšie. Aj na základe
uvedeného sme toho názoru, že rozšírenie aplikovania premeny zvyšku trestu
odňatia slobody na trest domáceho väzenia je namieste.
Druhým návrhom ako docieliť častejšie ukladanie premeny zo strany súdnych
autorít je rozšíriť skupinu ľudí, ktorým môže byť premena uložená. Máme za to, že
obmedzenie uloženia premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho
väzenia iba prvotrestancom, nie je dostačujúce. Rozšíril by sa tak okruh ľudí, pri
ktorých by mohlo dôjsť k uloženiu premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest
domáceho väzenia.
ZÁVER
Autorka v prezentovanom príspevku približuje aktuálnu právnu úpravu
premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, pričom
poukazuje na nie veľmi časté využívanie tohto inštitútu v právnej praxi. Autorka
rovnako v príspevku vyzdvihuje pozitíva tohto inštitútu, ktorý predstavuje účinné
riešenie súčasného problému štátu s preplnenosťou väzníc. Dôvodmi, pre ktoré sa
zvyšok trestu odňatia slobody premieňa na trest domáceho väzenia len pomerne
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sporadicky sú najmä pomerne striktná právna úprava, podmienenie uloženia
premeny vyžiadaním súhlasu odsúdeného, nemožnosť aplikovania tohto inštitútu u
recidivistov, ako i oveľa väčšia atraktivita podmienečného prepustenia z výkonu
trestu odňatia slobody. Pre zabezpečenie jeho častejšieho využívania by sa podľa
názoru autorky mala zvoľniť striktnosť legislatívy upravujúcej premenu zvyšku
trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, a to najmä z hľadiska umožnenia
jeho ukladania recidivistom, jeho ukladania nie len pri prečinoch ale rovnako tak aj
pri zločinoch. Vzhľadom ku skutočnosti, že podmienečné prepustenie sa môže uložiť
aj v prípadoch, kedy sa páchateľ, okrem prečinu, dopustil aj zločinu a obzvlášť
závažného zločinu nevidí autorka dôvod, pre ktorý by sa uvedené nemohlo aplikovať
aj v prípade premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.
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Porovnanie uplatňovania odklonov v trestnom konaní, priestupkovom
konaní a v disciplinárnych konaniach vedených Slovenskou
advokátskou komorou137
Comparison of the application of diversions in criminal proceedings,
administrative proceedings and disciplinary proceedings conducted by
the Slovak Bar Association
JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
Abstrakt
Autor sa v príspevku zaoberá porovnaním uplatňovania odklonných spôsobov
vybavenia trestných vecí, priestupkov a disciplinárnych vecí vedených podľa
interných procesných predpisov Slovenskej advokátskej komory. Odklony
(procesnoprávne alternatívy) predstavujú prejav restoratívnych prístupov vo
verejnoprávnom trestaní, pričom ich účel tkvie v rýchlejšom, hospodárnejšom či
(všeobecnejšie) efektívnejšom vybavení vecí, ktoré sú predmetom sankčných
konaní. Cieľom príspevku je priblížiť vybrané alternatívy a priniesť komparatívne
zhodnotenie problematiky.
Kľúčové slová:
odklon, restoratívna justícia, stavovské predpisy, disciplinárne konanie, trestné
konanie
Abstract
The author deals with the comparison of the application of diversionary methods of
handling criminal cases, administrative and disciplinary cases conducted according
to the internal procedural regulations of the Slovak Bar Association. Diversions
(procedural alternatives) are a manifestation of restorative approaches in public
punishment, while their purpose lies in faster, more economical or (more generally)
more efficient handling of cases that are the subject of sanction proceedings. The
aim of the paper is to approach selected alternatives and bring a comparative
evaluation of the selected issue.
Key words:
diversion, restorative justice, statustes, disciplinary proceedings, criminal
proceedings
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ÚVOD
Problematike procesnoprávnych alternatív uplatňovaných v priebehu
trestného konania sa v súčasnosti dostáva pomerne veľkej pozornosti. Ich
špecifickosť spočíva v tom, že trestné veci (trestné stíhania) budú môcť byť v prípade
splnenia zákonných podmienok právoplatne skončené aj bez rozhodovania súdu o
vine a treste.138 S. Romža v tejto súvislosti pripomína, že podstatou a zmyslom
procesnoprávnych alternatív je napomôcť k spravodlivému, avšak zároveň rýchlemu
riešeniu trestných vecí, ktoré by zohľadňovalo záujmy všetkých subjektov
dotknutých trestným činom. To sa má dosiahnuť špecifickým procesným postupom
bez konania formálne náročného a komplikovaného hlavného pojednávania.139
Použitie procesnoprávnych alternatív, v teórii a súdnej praxi nazývaných i odklony,
má početné výhody. Možno uvažovať napríklad o racionalizácii systému trestnej
justície, menších finančných nárokoch na fungovanie systému, rýchlejšom vyriešení
trestnej veci, prípadne pružnejšom uspokojení nároku poškodeného na náhradu
škody.140 V širšom a v určitom smere i právno-filozofickom kontexte je možnosť
uplatnenia odklonov výrazom zmeny v chápaní trestnej spravodlivosti. Trestná
spravodlivosť vo svete a v posledných rokoch i v právnych poriadkoch krajín
bývalého komunistického bloku prestáva byť vnímaná iba z hľadiska tradičného (z
hľadiska retributívnej spravodlivosti), ale práve vďaka vplyvom zo zahraničia
dostáva svoj nový rozmer – rozmer restoratívnej justície.141
Vymedzenie procesnoprávnych alternatív nie je v teórii trestného práva
procesného celkom jednotné. Niektorí autori zaraďujú medzi odklony podmienečné
zastavenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania
spolupracujúceho obvineného, zmier, trestný rozkaz, dohodu o vine a treste.142 Iní
rozumejú odklonom podmienečné zastavenie trestného stíhania, podmienečné
zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, zmier, trestný rozkaz,
dohodu o vine a treste, zastavenie trestného stíhania z dôvodov podľa ust. § 215 ods.
3 Trestného poriadku,143 zastavenie trestného stíhania z dôvodov ust. § 215 ods. 1
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ČOPKO, P. Odklony ako procesné alternatívy k trestu odňatia slobody. In ROMŽA, S. –
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písm. d) Trestného poriadku s poukazom na § 9 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku144
a odloženie veci podľa ust. § 197 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku z dôvodov ust.
§ 9 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku.145 Akýsi prienik oboch názorových prúdov
možno badať u J. Klátika, ktorý diferencuje medzi odklonmi a inštitútmi, ktoré sú
blízke odklonom. Kým medzi odklony zaraďuje podmienečné zastavenie trestného
stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného,
zmier, konanie o dohode o vine a treste a trestný rozkaz, medzi trestno-procesné
inštitúty blízke odklonom subsumuje zastavenie trestného stíhania podľa ust. § 215
ods. 1 písm. d) Trestného poriadku s poukazom na ust. § 9 ods. 1 písm. f) Trestného
poriadku a odloženie veci podľa ust. § 197 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku s
poukazom na ust. § 9 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku. Na rozdiel od odklonov,
pri inštitútoch blízkych odklonu nie je rozhodujúce vlastné uváženie prokurátora, či
sa daný inštitút bude aplikovať. Relevantné je v tomto prípade rozhodnutie
poškodeného týkajúce sa jeho súhlasu s trestným stíhaním.146
Problematika procesnoprávnych alternatív, teda spôsobov vyriešenia
prejednávanej sankčnej veci inak ako štandardným postupom, nie je výlučnou
doménou trestného práva. Podobné inštitúty možno vzhľadom na obsahovú
príbuznosť v procesnej rovine identifikovať aj v rámci iného verejnoprávneho
trestania, najmä v správnom konaní (konanie o správnych deliktoch). Medzi odklony
v procese vybavovania priestupkov patria zmier podľa ust. § 78 zákona o
priestupkoch,147 skrátené formy priestupkového konania (blokové konanie a
rozkazné konanie) podľa ust. § 84 až § 87 zákona o priestupkoch,148 možnosť
upustenia od potrestania páchateľa, ak k náprave postačuje samotné prejednanie
priestupku, podľa ust. § 11 ods. 3 zákona o priestupkoch a alternatívny spôsob
výkonu sankcie – peňažnej pokuty v podobe verejnoprospešných prác podľa ust. §
88a zákona o priestupkoch.149
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Podľa § 9 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku „Trestné stíhanie nemožno začať, a ak už
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podmienené súhlasom poškodeného a nebol súhlas daný alebo bol vzatý späť.“
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TRESTNÉHO PRÁVA „Poškodený trestným činom a obete trestných činov, možnosti
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Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 174.
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Popri priestupkovom konaní sa viac či menej obdobné odklony uplatňujú aj
v iných oblastiach administratívneho sankcionovania. Viaceré formy, ktoré sa
odťahujú od klasického vybavenia sankčnej veci, zakotvujú aj disciplinárne predpisy
jednotlivých stavovských komôr. Možno poukázať napríklad na Disciplinárny
poriadok Komory geodetov a kartografov, ktorý za splnenia zákonom ustanovených
podmienok pripúšťa nielen upustenie od uloženia disciplinárneho opatrenia, ale i
možnosť vykonať skrátené disciplinárne konanie. Obdobné alternatívne
procesnoprávne eventuality zakotvuje Disciplinárny poriadok Slovenskej komory
architektov. Širšie penzum alternatívnych spôsobov konania normuje Disciplinárny
poriadok Slovenskej komory daňových poradcov. Popri skrátenom disciplinárnom
konaní a upustení od uloženia disciplinárneho opatrenia je možné, po splnení
ustanovených podmienok, uzavrieť aj dohodu o vine a uložení disciplinárneho
opatrenia, prípadne výkon vybraných disciplinárnych opatrení podmienečne odložiť.
Disciplinárny poriadok Slovenskej advokátskej komory (ďalej aj „Disciplinárny
poriadok SAK“) upravuje najviac procesných inštitútov majúcich charakter
(povahu) disciplinárnych procesných alternatív. V tomto príspevku sa pokúsime
poukázať na z nášho pohľadu zaujímavé aspekty odklonného vybavenia
disciplinárnych vecí podľa Disciplinárneho poriadku SAK a ponúkneme ich
porovnávacie zhodnotenie so súvisiacou verejno-právnou úpravou odklonov.
1 ODKLONY
PODĽA
DISCIPLINÁRNEHO
PORIADKU
SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY
Procesný predpis, ktorý podľa platného stavu upravuje výkon disciplinárnej
právomoci SAK, predstavuje Disciplinárny poriadok SAK. Tento interný
normatívny akt prináša pomerne komplexnú procedurálnu, organizačnú i materiálnu
úpravu výkonu disciplinárnych kompetencií SAK. V tomto zmysle upravuje postup
oddelenia sťažností, revíznej komisie, predsedu revíznej komisie, disciplinárneho
oddelenia, predsedu disciplinárnej komisie, disciplinárnych senátov, odvolacích
disciplinárnych senátov, predsedu odvolacej disciplinárnej komisie a účastníkov
disciplinárneho konania tak, aby sa spoľahlivo zistil skutkový stav a rozhodlo o tom,
či sa advokát150 dopustil disciplinárneho previnenia. Určité aspekty kárneho konania
advokátov sú upravené aj v zákone o advokácii. 151
Štandardný záver plne rozvinutého disciplinárneho konania predstavuje
meritórne (vecné) rozhodnutie disciplinárneho senátu. Pôjde najmä o odsudzujúce
rozhodnutie alebo oslobodzujúce rozhodnutie. Popri týchto štandardných,
neskrátených, prípadne inak nemodifikovaných formách disciplinárneho konania,
existujú viaceré eventuálne procesné postupy, ktoré sa od klasického priebehu
disciplinárneho konania viac alebo menej odťahujú. Nazdávame sa, že tieto procesné
postupy možno vo všeobecnom rámci kvalifikovať ako disciplinárne odklony.
Konkrétne sem možno subsumovať
150
151

Advokát, euroadvokát, zahraničný advokát, medzinárodný advokát a advokátsky
koncipient.
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
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1) dohodu o vyriešení sťažnosti (ust. § 2 ods. 5 Disciplinárneho poriadku
SAK),
2) dohodu o vine a uložení disciplinárneho opatrenia (ust. § 7 Disciplinárneho
poriadku SAK),
3) skrátené disciplinárne konanie (ust. § 16 Disciplinárneho poriadku SAK),
4) upustenie od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak sa prerokovanie
disciplinárneho previnenia považuje za dostačujúce (ust. § 56 ods. 6 zákona
o advokácii, ust. § 26 ods. 3 Disciplinárneho poriadku SAK)
5) podmienečné odloženie výkonu vybraných disciplinárnych opatrení (ust. §
56 ods. 3 zákona o advokácii)
2 DOHODA O VYRIEŠENÍ SŤAŽNOSTI
Prvý odklon je upravený v rámci postupu Kancelárie SAK pred začatím
disciplinárneho konania (ust. § 2 ods. 5 Disciplinárneho poriadku SAK). V tomto
štádiu konania sa advokát v lehote určenej na prešetrenie sťažnosti môže dohodnúť
sa so sťažovateľom a predložiť revíznej komisii písomnú dohodu o vyriešení
sťažnosti. Je zrejmé, že tento procesný prostriedok prináša do inak pomerne
rigorózneho disciplinárneho konania prvok konsenzuálneho charakteru
(súkromnoprávny aspekt). Vo svojej podstate predstavuje dohodu strán o veci, ktorá
by bola predmetom disciplinárneho konania, pred jeho začatím. Tento odklon
vykazuje viacero podobných čŕt s inštitútom zmieru v trestnom konaní152 aj keď
v odlišnom štádiu. Keďže disciplinárna vec sa v tomto prípade vyrieši pred začatím
vlastného disciplinárneho konania, sme názoru, že ide o tzv. predprocesnú
alternatívu vyriešenia disciplinárnej veci v užšom slova zmysle. Táto fakultatívna
možnosť je limitovaná časovým cenzom na prešetrenie sťažnosti.
Disciplinárny poriadok SAK zachováva určitú formu ingerencie
disciplinárnych orgánov do dohody sťažovateľa a advokáta o vyriešení sťažnosti.
Touto procesnou formou je preskúmanie uzavretej dohody revíznou komisiou.
Revízna komisia po preskúmaní dohody rozhodne, či je dôvod na ďalšie prešetrenie
sťažnosti, alebo či je šetriace konanie dohodou ukončené a konanie zastaví. Pokiaľ
nedôjde k ukončeniu konania týmto postupom, predseda revíznej komisie podá
návrh na začatie disciplinárneho konania, ak revízna komisia zistí, že advokát sa
dopustil disciplinárneho previnenia.
3 DOHODA O VINE A ULOŽENÍ DISCIPLINÁRNEHO OPATRENIA
Odklonom realizovaným v priebehu disciplinárneho konania je dohoda o vine
a uložení disciplinárneho opatrenia. Tento odklon, upravený v ust. § 7
Disciplinárneho poriadku SAK, predstavuje obdobu dohody o vine a treste v zmysle
trestno-procesných predpisov. Dohoda o vine a uložení disciplinárneho opatrenia je
procesne prípustná za splnenia nasledovných podmienok:
1. niet pochýb o tom, že skutok uvedený v návrhu na začatie disciplinárneho
konania sa stal,
152

Ust. § 220 Trestného poriadku
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2. disciplinárne obvinený spáchanie skutku nepopiera,
3. skutok vykazuje znaky disciplinárneho previnenia a
4. dôkazy nasvedčujú, že jeho priznanie je pravdivé.
Pokiaľ sú citované podmienky splnené, môže navrhovateľ po podaní návrhu
na začatie disciplinárneho konania na podnet disciplinárne obvineného alebo aj bez
podnetu začať konanie o dohode a uložení disciplinárneho opatrenia. Začatie
konania oznámi navrhovateľ predsedovi disciplinárnej komisie. Počas konania o
dohode o vine a uložení disciplinárneho opatrenia neplynú lehoty na vybavenie veci
(podľa ust. § 8 Disciplinárneho poriadku SAK).
Predpoklady možnosti konania o dohode o vine a uložení disciplinárneho
opatrenia sa značne podobajú podmienkam, za splnenia ktorých možno ukončiť
trestné konanie dohodou o vine a treste. Podľa ust. § 232 ods. 1 Trestného poriadku
môže prokurátor začať konanie o dohode o vine a treste na podnet obvineného alebo
aj bez takého podnetu v prípade, ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného
vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že skutok je trestným činom a spáchal
ho obvinený, ktorý sa k spáchaniu skutku priznal, uznal vinu a dôkazy nasvedčujú
pravdivosti jeho priznania.
Ak v rámci konania o dohode o vine a uložení disciplinárneho opatrenia
disciplinárne obvinený uzná vinu len sčasti, navrhovateľ to oznámi predsedovi
disciplinárneho senátu. Určený disciplinárny senát potom vykoná pojednávanie v
rozsahu, v ktorom disciplinárne obvinený vinu nepriznal a rozhodne o uložení
disciplinárneho opatrenia a ďalších výrokoch, ktoré majú podklad vo výroku o vine.
Ide o úpravu, ktorá ideovo zodpovedá ust. § 232 ods. 6 Trestného poriadku: „Ak v
rámci konania o dohode obvinený uzná vinu len sčasti, podá prokurátor obžalobu, v
ktorej uvedie obvineným priznaný skutok, jeho právnu kvalifikáciu a uznanie viny v
tomto rozsahu, ako aj skutok a jeho právnu kvalifikáciu, ktorý obvinený nepriznal, a
požiada súd, aby vykonal hlavné pojednávanie v rozsahu, v ktorom obvinený
spáchanie skutku nepriznal, a v ďalšom potrebnom rozsahu a aby rozhodol o vine,
treste a ďalších výrokoch, ktoré majú podklad vo výroku o vine.“
Dohoda o vine a uložení disciplinárneho opatrenia obsahuje označenie
účastníkov dohody, dátum, miesto a čas jej spísania, opis skutku s uvedením miesta,
času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo tak, aby skutok nemohol
byť zamenený s iným skutkom, uvedenie povinnosti v predpisoch komory, ktorá
bola skutkom porušená, uložené disciplinárne opatrenie a podpis (dohodu o vine a
uložení disciplinárneho opatrenia podpisuje navrhovateľ a disciplinárne obvinený a
jeho splnomocnený zástupca). Tieto požiadavky sú takmer identické s formálnymi
náležitosťami dohody o vine a treste podľa ust. § 232 ods. 8 Trestného poriadku.
Ak dôjde k uzatvoreniu dohody o vine a uložení disciplinárneho opatrenia,
môže nastať dvojaká situácia. Pokiaľ disciplinárny senát, ktorému je vec pridelená,
zistí, že dohoda je v súlade so zákonom a predpismi SAK, schváli ju. To potvrdí
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rozhodnutím vyhláseným na pojednávaní. Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu
nie je prípustné odvolanie. Takto konštruovaná úprava z komparatívneho hľadiska
zodpovedá dikcii ust. § 334 ods. 4 Trestného poriadku. Toto ustanovenie vylučuje
možnosť podania opravného prostriedku proti rozsudku, ktorým sa schvaľuje
dohoda o vine a treste.153 Ak disciplinárny senát dohodu neschváli, pokračuje vo veci
riadnym pojednávaním.
4 SKRÁTENÉ DISCIPLINÁRNE KONANIE
Ďalší alternatívny postup predstavuje skrátené disciplinárne konanie podľa
ust. § 17 Disciplinárneho poriadku SAK. Tento odklon je v podstate podobný
skrátenému priestupkovému konaniu a do istej miery sa podobá trestnému rozkazu.
V skrátenom disciplinárnom konaní môže disciplinárny senát rozhodnúť
disciplinárnu vec v dvoch prípadoch. V prvom prípade môže ísť o nezaplatenie
príspevku na činnosť SAK a príspevku stanoveného stavovským predpisom aj bez
nariadenia pojednávania. V skrátenom disciplinárnom konaní možno rozhodnúť
disciplinárnu vec aj vtedy, ak
1. je nepochybné, že skutok uvedený v návrhu na začatie konania sa stal,
2. disciplinárne obvinený spáchanie skutku nepopiera a
3. skutok vykazuje znaky disciplinárneho previnenia.
Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu vydanému v skrátenom
disciplinárnom konaní je odpor. Aj v súvislosti s opravnými prostriedkami teda
možno nachádzať paralely s odporom proti rozkazu o uložení sankcie za priestupok
(ust. § 87 ods. 4 zákona o priestupkoch) a odporom proti trestnému rozkazu (ust. §
355 Trestného poriadku). Pokiaľ ide o subjektívnu prípustnosť odporu, odpor môže
podať navrhovateľ alebo disciplinárne obvinený, prípadne jeho právny zástupca.
Odpor sa podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V porovnaní
s Trestným poriadkom ide o takmer dvojnásobne dlhšiu lehotu – Trestný poriadok
ustanovuje lehotu na podanie odporu v dĺžke 8 dní od doručenia trestného rozkazu.
V prípade podania odporu sa napadnuté disciplinárne rozhodnutie zrušuje a predseda
disciplinárneho senátu vo veci nariadi pojednávanie. Ďalej sa postupuje podľa
ustanovení o disciplinárnom pojednávaní. Disciplinárny poriadok SAK myslí tiež na
dispozičné procesné úkony s podaným opravným prostriedkom. V tomto zmysle
upravuje časovo limitovanú možnosť späťvzatia odporu. Odpor je možné späťvziať
do otvorenia disciplinárneho pojednávania. Späťvzatím odporu sa stáva rozhodnutie
disciplinárneho senátu právoplatným.
5 UPUSTENIE OD ULOŽENIA DISCIPLINÁRNEHO OPATRENIA
Zákon o advokácii a disciplinárne predpisy SAK pripúšťajú aj fakultatívnu
možnosť upustenia od disciplinárneho potrestania. V podstate ide o disciplinárnu
obdobu upustenia od potrestania podľa ust. § 40 Trestného zákona a upustenia od
potrestania páchateľa priestupku podľa ust. § 11 ods. 3 zákona o priestupkoch.
153
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Podľa ust. § 26 ods. 6 Disciplinárneho poriadku SAK môže disciplinárny senát
upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak zistí, že sú splnené podmienky
podľa ust. § 56 ods. 6 zákona o advokácii. Ust. § 56 ods. 6 zákona o advokácii
zakotvuje možnosť upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak prerokovanie
disciplinárneho previnenia považuje disciplinárny senát za postačujúce vzhľadom na
menej závažný charakter porušenej povinnosti, na spôsob konania alebo mieru
zavinenia. Konštrukcia tohto ustanovenia zveruje disciplinárnemu senátu možnosť
veľmi starostlivo posúdiť konkrétny prípad, osobu disciplinárne obvineného a jeho
konanie. Disciplinárny senát môže aplikovaním tohto ustanovenia uzavrieť, že už
samotné prerokovanie disciplinárneho previnenia, teda konanie pred disciplinárnym
senátom, stačí pre naplnenie zmyslu a významu disciplinárneho konania v podobe
individuálnej aj generálnej prevencie.154 V porovnaní s upustením od potrestania
podľa ust. § 40 Trestného zákona je zákonná a interná regulácia upustenia od
disciplinárneho potrestania značne stručnejšia. Od potrestania páchateľa prečinu, ak
ním nebola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, možno totiž upustiť, ak (a)
páchateľ priznal spáchanie prečinu, jeho spáchanie ľutuje a prejavuje účinnú snahu
po náprave a ak vzhľadom na povahu spáchaného prečinu a na doterajší život
páchateľa možno dôvodne očakávať, že už samotné prejednanie veci pred súdom
postačí na jeho nápravu, (b) súd prijme záruku za nápravu páchateľa a má za to, že
vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, povahu spáchaného prečinu
a osobu páchateľa uloženie trestu nie je potrebné, alebo prečin spáchal v stave
zmenšenej príčetnosti a súd má za to, že ochranné liečenie, ktoré mu zároveň ukladá,
zabezpečí ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa účinnejšie ako trest; to neplatí,
ak si stav zmenšenej príčetnosti spôsobil vplyvom návykovej látky. Od potrestania
páchateľa trestného činu možno upustiť, ak trestný čin spáchala osoba z donútenia v
priamej súvislosti s tým, že bol na nej spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi
podľa ust. § 179 Trestného zákona, trestný čin sexuálneho zneužívania podľa ust. §
201 až § 202 Trestného zákona, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby
podľa ust. § 208 Trestného zákona alebo trestný čin výroby detskej pornografie
podľa ust. § 368 Trestného zákona.
Právny následok upustenia od potrestania podľa Trestného zákona
a Disciplinárneho poriadku SAK je v podstate rovnaký. Ak sa upustilo od
potrestania páchateľa, podľa ust. § 40 ods. 3 Trestného zákona sa naňho hľadí, ako
keby nebol odsúdený. Disciplinárny senát na návrh disciplinárne odsúdeného, ktorý
zaplatil náklady disciplinárneho konania, zahladí disciplinárne odsúdenie
disciplinárne odsúdenému, u ktorého disciplinárny senát upustil od uloženia
disciplinárneho opatrenia (ust. § 55 Disciplinárneho poriadku SAK). Spoločným
menovateľom vybavenia veci upustením od potrestania je teda právna fikcia
neodsúdenia páchateľa. Rozdiel spočíva v podnete, na základe ktorého fikcia
neodsúdenia nastáva.
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V súvislosti s výkladom ust. § 56 ods. 6 zákona o advokácii sa v aplikačnej
praxi vyskytli nejednoznačnosti, na ktoré reagovalo Predsedníctvo SAK.155 Podľa
názoru Predsedníctva SAK nie je možné ustanovenie zákona o advokácii o upustení
od uloženia disciplinárneho opatrenia vykladať reštriktívne tak, že možnosť
upustenia od uloženia disciplinárneho opatrenia je splnená len za predpokladu účasti
disciplinárne obvineného advokáta na disciplinárnom pojednávaní. Pojem
„prerokovanie disciplinárneho previnenia“ nie je možné obmedziť len na vykonanie
pojednávania vo veci, keď ostatné okolnosti v priebehu konania jednoznačne
nasvedčujú tomu, že aj prerokovanie disciplinárneho opatrenia v písomnej forme
viedlo k náprave disciplinárne obvineného, respektíve tomu, že uznal svoje
pochybenie.
Pokiaľ disciplinárny senát upustí od uloženia disciplinárneho opatrenia, hoci
pre tento postup neboli splnené podmienky, ide o chybu konania. Toto procesné
pochybenie zakladá dôvod zmeny disciplinárneho rozhodnutia odvolacím
disciplinárnym senátom na základe ust. § 44 písm. d) Disciplinárneho poriadku
SAK.
6 PODMIENEČNÉ ODLOŽENIE VÝKONU DISCIPLINÁRNEHO
OPATRENIA
Posledná alternatíva sa od ostatných odklonov do istej miery odchyľuje. Nejde
o typicky procesnú alternatívu, ktorá by bola spôsobilá konkurovať výsledku
neskráteného (štandardného) disciplinárneho konania. V tomto prípade k uloženiu
disciplinárneho opatrenia dôjde. Náznak alternatívnosti a obnovujúceho prístupu
spočíva v možnosti podmienečného odkladu právoplatne uloženého disciplinárneho
opatrenia.
Výkon dvoch disciplinárnych opatrení (pozastavenie výkonu advokácie
uložené od šiestich mesiacov do troch rokov, vyčiarknutie zo zoznamu advokátov,
zoznamu advokátskych koncipientov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu
zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov) možno podľa
ust. § 56 ods. 3 zákona o advokácii podmienečne odložiť na dobu najviac troch
rokov. Ak počas tejto doby bude advokát právoplatne uznaný za vinného z iného
disciplinárneho previnenia, podmienečne uložené disciplinárne opatrenie sa vykoná.
V komparatívnom pohľade sa tento disciplinárny inštitút podobá
podmienečnému odkladu viacerých druhov trestov, napríklad podmienečnému
odkladu výkonu trestu odňatia slobody podľa ust. § 49 a nasl. Trestného zákona,
podmienečnému výkonu trestu odňatia slobody, ktorý bol uložený mladistvému
páchateľovi, podľa ust. § 119 Trestného zákona, alebo podmienečnému odkladu
peňažného trestu uloženému mladistvému páchateľovi podľa ust. § 115 Trestného
zákona.
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ZÁVER
Cieľom tohto bolo komparovať alternatívne spôsobov vybavovania
disciplinárnych previnení podľa disciplinárnych predpisov SAK s úpravou odklonov
podľa predpisov trestného procesu a správneho konania.
Všeobecne možno zhodnotiť, že úprava Disciplinárneho poriadku SAK je
v mnohých aspektoch obdobná najmä tzv. odklonom podľa Trestného poriadku.
Disciplinárny poriadok SAK zakotvuje niektoré inštitúty, ktorá sú formálne nazvané
takmer identicky. Najväčší prienik úprav možno podľa nášho názoru nájsť v
inštitútoch dohody o vine a treste a dohody o vine a uložení disciplinárneho
opatrenia. V týchto prípadoch je textácia stavovského predpisu SAK v niektorých
aspektoch takmer totožná s dikciou Trestného poriadku. Druhú skupinu kárnych
odklonov predstavujú inštitúty, ktoré sa trestno-procesným alternatívam podobajú,
ale sú odlišne pomenované. Sem možno zaradiť napríklad skrátené disciplinárne
konanie, ktoré sa z formálneho hľadiska približuje skôr obdobne nazvanému
odklonu podľa zákona o priestupkoch. Z komparácie skúmaných úprav ďalej
vyplýva, že úprava odklonov v Trestnom poriadku je v porovnaní s Disciplinárnym
poriadkom SAK poväčšine značne prepracovanejšia. Uvedený faktor je podmienený
akiste odlišnými mierami možností dosahu postihov uložených v trestnom procese
a kárnom konaní na základné práva a slobody delikventov. Na druhej strane sa žiada
dodať, že Disciplinárny poriadok SAK zakotvuje aj odklon, ktorého alternatívu by
sme v Trestnom poriadku hľadali márne – dohodu o vyriešení sťažnosti, aj keď pri
tomto inštitúte je možné badať isté paralely so zmierom v trestnom konaní.
Záverom možno zhrnúť, že alternatívne spôsoby riešenia trestných
a disciplinárnych vecí sa i napriek značnej podobnosti v určitých aspektoch a do istej
miery odlišujú. V tomto smere možno identifikovať viacero formálnych
i materiálnych diferenciácií.
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Komparácia normotvornej činnosti stavovského snemu v oblasti
trestného práva na území Anglického a Českého kráľovstva
Comparison of the normative activity of the constitutional assembly in
the criminal area in the territory of the England and Czech Kingdoms
JUDr. Lucia Pištejová
Abstrakt
Odvetvie trestného práva je v súčasnosti neopomenuteľnou súčasťou vyspelých
právnych poriadkov. V stredovekom práve však nie je možné jednoznačne
dešifrovať rozdiel medzi súkromným a verejným právom. Aj napriek tomu boli v
minulosti v krajinách prijímané právne normy upravujúce inštitúty, v súčasnosti
tvoriace základ moderných právnych poriadkov. Prvopočiatky týchto významných
inštitútov trestného práva však môžeme nájsť práve v stredovekých právnych
úpravách. Zameraním sa na analýzu týchto inštitútov môžeme prispieť
k skvalitneniu súčasných trestnoprávnych noriem.
Kľúčové slová:
Trestné právo, Anglické kráľovstvo, České kráľovstvo, stavovský snem, parlament,
Abstract
The criminal justice sector is currently an indispensable part of advanced legal
systems. In medieval law, however, it is not possible to unambiguously decipher the
distinction between private and public law. Nevertheless, in the past, legal norms
governing institutes were adopted in the countries, now forming the basis of modern
legal systems. However, the origins of these important institutes of criminal law can
be found in medieval legislation. By focusing on the analysis of these institutes, we
can contribute to the improvement of current criminal law standards.
Key words:
Criminal law, Kingdom of England, Czech Kingdom, Estates Assembly, Parliament
ÚVOD
„Ius publicum est quod statum rei publicae spectat privatum autem quad ad
singulorum utilitatem.“156 Rímsky právnik Ulpián sa prostredníctvom tejto definície
pokúšal rozčleniť systém práva do dvoch základných kategórii. V období feudálneho
formovania právneho systému však dochádzalo k postupnému stieraniu rozdielov
medzi verejným a súkromným právo. Význam toto delenie preto nadobudlo, až
v období formovania liberálnych štátov, začiatkom 17.stor. Feudálne právo sa riadilo
princípom personality. Každý, kto prichádzal na dané územie, si so sebou priniesol
156
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vlastný právny systém. Princíp personality sa uplatňoval aj v spôsobe delenia
právnych odvetví. Na základe deľby práva bol v období feudalizmu princíp
personality dopĺňaný vecným hľadiskom. Zákonodarnú iniciatívu v procese tvorby
a prijímania právnej úpravy na celoštátnej úrovni na seba preberalo zákonodarné
zhromaždenie, ktoré sa vytváralo v podobe stavovského snemu.
1. Trestné právo v Českom a Anglickom kráľovstve
Z hľadiska trestného práva dochádzalo v období stavovskej monarchie
Českého kráľovstva k rozsiahlejšiemu rozvoju trestnoprávnej kultúry. Trestné právo
tohto obdobia bolo poznateľné predovšetkým z kodifikačných snáh prijímaných
prostredníctvom stavovského snemu. Tieto prvotné kodifikácie obsahovali úpravu,
nielen súkromnoprávneho, ale aj verejnoprávneho charakteru. Vtedajší právny
poriadok ešte nepoznal respektíve nevytváral samostatné právne kódexy, upravujúce
konkrétne odvetvie práva, tak, ako je to zrejmé zo súčasnej právnej úpravy. Práve
naopak, príslušné právne normy, tak verejného, ako aj súkromného práva, boli
centralizované v jednom právnom predpise. Nájsť a dešifrovať hranicu medzi
súkromným a verejným právom mohlo byť v niektorých prípadoch značne obtiažne.
Naproti tomu právny poriadok Anglického kráľovstva, a teda aj odvetvie
trestného práva bolo už v stredoveku značne ovplyvnené rozvíjajúcou sa
angloamerickou právnou kultúrou. Úprava právneho postihu osôb, ktorých správanie
viedlo k ohrozeniu jednotlivca, či celej spoločnosti tvorila nosný bod anglosaskej
právnej úpravy. V dôsledku toho bola tejto právnej úprave venovaná väčšia
pozornosť, a teda bola aj podrobnejšie rozpracovaná. Práve v tomto období sa
v Anglicku bolo možné stretnúť s definovaním účelu trestu, ktorého základný
význam spočíval v ochrane a zachovaní mieru.157
Tak anglosaský právny poriadok, ako aj právna úprava Českého kráľovstva
poznali a mali rozpracované, najzávažnejšie trestné činy súvisiace s urážkou
panovníka. V období stavovskej monarchie Českého kráľovstva sa nám do popredia
dostávali dve kategórie práva, a to právo zemské a právo mestské. Tieto dva
samostatné právne poriadky mali následne rozpracované samostatné právne
predpisy, v oblasti trestného práva. Predovšetkým v týchto oblastiach bolo možné
dešifrovať formujúci sa systém trestov, vyznačujúci sa obzvlášť krutým
zaobchádzaním. Obvyklými boli najmä kapitálne tresty, ako trest smrti či
zmrzačenia. Z tohto obdobia môžeme poznať aj prvotné pokusy o diferenciáciu
trestných činov na podklade zemského práva.158
Ako sme už spomínali vyššie oba právne poriadky v sebe zahŕňali právnu
úpravu trestných činov proti panovníkovi. Legislatívna činnosť Anglického
parlamentu bola taktiež vo väčšej miere zameraná na úpravu majetkovej trestnej
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činnosti. Okrem iného sme sa v anglosaskom práve stretli s úpravou krádeže, ako
základného majetkového deliktu. Vzhľadom k tomu, že súčasťou Anglického
kráľovstva bolo aj územie Walesu, s vlastným snemovým zriadením (podriadeným
a neskôr plne inkorporovaním pod anglický parlament) bola v niektorých prípadoch
vytváraná odlišná právna úprava niektorých trestnoprávnych inštitútov na danom
území. Neodmysliteľnou súčasťou právneho poriadku sa stala úprava inštitútu
recidívy, trestajúca sa stratou končatiny. Hrozba krutých a pomerne nehumánnych
trestov za porušenie práva však v tomto období nebola v porovnaní so zvyškom
Európy ničím výnimočným.
Na území Českého kráľovstva sa v diferenciácii trestných činov pokračovalo
prijatím Vladislavského zriadenia zemského, prostredníctvom ktorého boli
jednotlivé trestné činy rozčlenené do skupín v súlade s predmetom, ktorý mal byť
touto úpravou chránený159. Jednotlivé skutkové podstaty trestných činov, tak
smerovali proti štátnemu zriadeniu, bezpečnosti a verejnému poriadku, či
vlastníctvu. Obdobne boli v tomto období prijímané predpisy upravujúce trestné
činy zaoberajúce sa ochranou života a zdravia a v neposlednom rade ochranou práv
prislúchajúcich stavovským príslušníkom. Podobnému členeniu, aj keď s menšími
odklonmi, bolo možné podradiť aj právnu úpravu v mestskom práve.
Vo feudálnom právnom poriadku bol pomerne rozšírený trest smrti, ktorý bolo
možné uložiť za široké spektrum trestných činov. Na základe prijatej právnej úpravy
v Anglicku sa už v pomerne skorom období bolo možné stretnúť s oklieštením
možnosti uloženia trestu smrti osobám mladším ako dvanásť rokov. V neskoršom
období dochádzalo k zvýšeniu tejto vekovej hranice až na pätnásty rok veku
páchateľa.160 Nemožnosť udelenia trestu smrti osobe mladšej ako dvanásť, neskôr
pätnásť rokov bola deklarovaná aj prostredníctvom prijatia právnej úpravy trestného
činu krádeže. Udelenie trestu v prípade spáchania tohto trestného činu preto anglický
právny poriadok nespájal s mierov jeho závažnosti, avšak už v tomto období
prihliadal na vek a mentálnu spôsobilosť jeho páchateľa.
Odlišné nazeranie na ukladanie trestov v prípade spáchania trestného činu
krádeže bolo stavovským snemom deklarované v Českom kráľovstve. Krádeže, pri
ktorých bola poškodenému spôsobená len malá, či zanedbateľná škoda, a teda ich
bolo možné označiť za drobné boli z hľadiska právneho poriadku trestané
postavením páchateľa na pranier. Základná podstata tohto trestu spočívala vo
verejnom odsúdení páchateľa stavovskou spoločnosťou. Forma vykonania praniera
sa mohla v jednotlivých častiach krajiny odlišovať. Obdobne sa postupovalo aj
v prípade spáchania iného drobného priestupku na území kráľovstva.
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Vzhľadom k tomu, že vtedajšie feudálne právne poriadky sa nezaoberali
ochranou základných ľudských práv a slobôd, respektíve ich ešte nepoznali, sa
v prípade výkonu trestu pranierovania stretávame so znevažovaním dôstojnosti
odsúdeného slovnými útokmi okoloidúcimi. V niektorých prípadoch dochádzalo aj
k hádzaniu predmetov bezúhonnými občanmi. Odsúdenému bolo v tejto situácii
prakticky nemožné sa akokoľvek brániť, keďže aj v prípade oponujúcich výkrikov
dochádzalo k jeho umlčaniu. Odsúdenému páchateľovi tak neostávalo nič iné, ako
toto verejné poníženie pretrpieť. Pri tejto príležitosti však nesmieme zabudnúť na to,
že aj v tomto historickom období dochádzalo k justičným omylom, ktorých
výsledkom bolo verejné poníženie nevinných obyvateľov krajiny.
Obdobne, ako v prípade veku páchateľa bolo možné na podklade trestného
činu krádeže a jeho právnej úpravy v anglosaskom právnom poriadku demonštrovať
prvopočiatky nutnosti zapojenia príslušníkov jednotlivých vrstiev obyvateľstva, pri
objasňovaní trestnej činnosti.161 Samotný kráľ Edmund vo svojom zákonníku
deklaroval nutnosť zapojenia civilného obyvateľstva. Právna úprava prijatá
parlamentom bola rozpracovaná do tej miery, že upravovala aj hroziace sankcie
v prípade, ak obyvateľstvo krajiny odmietalo byť v otázke objasnenia trestného činu
nápomocné. Na druhej strane však tá istá právna úprava priznávala osobe
podieľajúcej sa na dolapení páchateľa prospech, spočívajúci v podiele
z odcudzeného predmetu krádeže.162 Právnym predpisom deklarovaná odmena pri
dolapení páchateľa mala motivovať obyvateľov k pomoci štátnym orgánom. Na
druhej strane sa vynára otázka, či práve takáto právna úprava neviedla k vzrastu
vykonštruovaných trestných činov smerujúcich k udavačstvu susedov.
Tak, ako v Anglickom kráľovstve aj v prípade Čiech bolo potrebné aby
prijímaná právna úprava reflektovala na potreby vtedajšej spoločnosti. V snahe
o upokojenie situácie a vytvorenie trvalo udržateľného mierového zriadenia
v Českom kráľovstve boli do právneho poriadku inkorporované právne predpisy
definujúce nové trestné činy. V snahách o zabránenie vzájomného sa zabíjania
šľachticov vstúpil do platnosti zákaz súkromných vojen, ktoré boli v tom čase
dôležitou súčasťou riešenia súkromnoprávnych sporov. Nenávistné správanie, ktoré
v konečnom dôsledku vyústilo v koristnícke akcie znepriatelených strán, nebolo
v čase feudálneho usporiadania Českého kráľovstva zriedkavým javom. Takéto
riešenie konfliktov však nebolo využívané len v prípade šľachticov a k vyhláseniu
súkromnej vojny sa často uchyľovali aj mestá. Stavovské právo sa v prevažnej miere
pokúšalo o limitáciu týchto vojen aj prostredníctvom vynútenia obecného mieru.
Vtedajší panovník Karol IV. v snahe o nastolenie právneho rámca, ktorý by zabránil
legálnemu vyvražďovaniu obyvateľstva predložil stavovskému snemu vlastné
kodifikačné návrhy.
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Inštitút krvnej pomsty bol pomerne dobre známy aj v prípade anglosaského
právneho poriadku. Vtedajší panovník sa spoločne s príslušníkmi parlamentu
pokúšal o jeho obmedzenie prostredníctvom zavedenia nového inštitútu nazvaného
Wergelt.163 Základnou myšlienkou, v dôsledku ktorej bol tento inštitút zavedený
bola možnosť páchateľa trestného činu zabitia poprípade vraždy vykúpiť sa z krvnej
pomsty. Nevýhodou tohto inštitútu podľa nášho názoru bola právom stanovená
povinnosť poškodeného, poprípade jeho pozostalých, takúto finančnú kompenzáciu
prijať. Aj napriek tomu boli známe prípady, kedy príslušné strany o výške
odškodnenia rokovali. Odškodnenie poškodených preto bolo výsledkom dohody
medzi poškodenou stranou a páchateľom. V takomto ponímaní právnej úpravy bolo
možné badať prvopočiatky odškodnenia obete, čím dochádzalo aj k posilneniu ich
práv voči páchateľovi. V prípade odškodnenia pozostalých v anglosaskom právnom
poriadku boli zreteľné prvky zmiernenia následkov sekundárnej, ako aj primárnej
viktimizácie. Stále sa však bolo možné stretnúť s trestnými činmi, pri ktorých
kompenzácia nebola možná. Z histórie sú však známe prípady, kedy bol páchateľovi
aj napriek tomu, že uhradil stanovenú čiastku uložený trest.
V porovnaní so súčasnou právnou úpravou Zákona 274/2017 Z.z. (Zákon
o obetiach trestných činov) ako aj Zákona 45/2013Sb. (Zákon o obětech trestných
činů), ktoré výšku odškodného stanovujú na základe miery sťaženia spoločenského
uplatnenia, právna úprava Anglického kráľovstva určovala nárok poškodeného na
finančné odškodnenie na základe jeho spoločenského postavenia. V prípade nutnosti
uhradenia stanovenej čiastky bol páchateľ povinný tak urobiť v lehote 12 mesiacov
pričom 1/10 odškodného mal zaplatiť do 3 týždňov, odkedy sa zaviazal k plateniu.164
Poskytnutie finančného odškodnenia bolo v anglosaskom právnom poriadku
využívané aj v prípade ďalších závažných trestných činov, ako napr. sexuálne útoky.
Za povšimnutie tiež stojí možnosť zaviazať páchateľa zaplatiť nielen finančné
odškodnenie obeti, ale taktiež príslušnú zákonom stanovenú pokutu. V prípade
neuhradenia stanovených finančných prostriedkov bol páchateľ pozbavený svojej
osobnej slobody.
Vzhľadom k tomu, že vo feudálnom usporiadaní spoločnosti Českého
kráľovstva mala podstatne významné postavenie cirkev, táto si aj v oblasti trestného
práva začínala presadzovať svoje záujmy. Cirkev sa zaslúžila o vznik viacerých
trestných činov motivovaných náboženstvom. Medzi tieto delikty bolo možné
zaradiť kacírstvo, ale taktiež čarodejníctvo. Základom skutkovej podstaty, ktorú
presadzovala cirkev, bolo údajné uzatvorenie zmluvy s diablom. Takýmto konaním
sa dotyčná osoba odvracala od Božského učenia a tým páchala formu kacírstva.165
Na rozdiel od českého územia boli na území Sliezska a Moravy využívané kódexy,
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najmä Hrdelný rád cisára Ferdinanda III., v ktorých bolo čarodejníctvo
vykresľované, ako jeden zo závažných hrdelných zločinov. Významným právnym
predpisom, prostredníctvom ktorého bolo umožnené trestné stíhanie čarodejníctva
bolo Kladivo na čarodejnice vydané už r. 1486. Základným aspektom tohto diela bol
pomerne dôkladný popis priebehu celého inkvizičného súdneho procesu.166
Z pohľadu svetskej moci bolo čarodejníctvo upravované výlučne v mestskom
práve, ktoré ponúkalo viaceré spôsoby potrestania čarodejnice. Využívali sa
predovšetkým upálenie, pochovanie zaživa, či sťatie. Z hľadiska trestného práva sa
významnejšími javili prejavy čarodejníctva, ktoré preukázateľne poškodzovali tretie
osoby. Bezhlavý hon na čarodejnice bol zastavený až prostredníctvom zákona
vydaného Máriou Teréziou „De crimine magiae vel sortilegii.“ Mária Terézia týmto
zákonom prakticky deklarovala čarodejníctvo, ako prejav duševnej choroby
postihnutej osoby. Prípadné „čarodejnice“ preto bolo potrebné okamžite hlásiť
príslušným politickým inštitúciám. Aj napriek tomu bolo čarodejníctvo vo svojich
prvopočiatkoch v spoločnosti vnímané značne odstrašujúco.
Význam trestu smrti v značnej miere vzrástol aj v anglosaskom práve, o čom
svedčí právna úprava prijímaná za vlády kráľa Alfréda. Obdobne, ako aj v Českom
kráľovstve bol tento druh trestu udeľovaný v prípade spáchania závažných trestných
činov. Samotné právne predpisy pritom upravovali viaceré spôsoby jeho výkonu.
Okrem klasického obesenia, či sťatia páchateľa bolo možné k spôsobom výkonu
trestu smrti zaradiť zhodenie osoby z útesu, ktorý sa využíval prevažne v prípadoch,
ak skutok spáchala žena. Súčasťou vtedajšieho právneho poriadku bola povinnosť
stíhať osoby obvinené z čarodejníctva, ktorým bol taktiež, ako v Českom kráľovstve
udeľovaný trest smrti. Neopomenuteľnou súčasťou právneho poriadku však popri
treste smrti ostával celý raz alternatívnych zmrzačujúcich trestov. Čoraz častejšie sa
preto bolo možné stretnúť aj s udelením trestu prepadnutia majetku.167
Systém ukladania trestov za porušenie stavovského právneho poriadku bol
badateľný aj v Čechách, a to prevažne v mestskom práve. Základným účelom
uloženia trestov vychádzajúcich z predchádzajúceho právneho usporiadania bolo
odstrašiť páchateľa od páchania trestnej činnosti. Za týmto účelom mali udeľované
tresty prísny charakter. Aj napriek tomu sa pri udeľovaní trestov dbalo na okolnosti,
za ktorých bol skutok spáchaný. Dôraz sa kládol predovšetkým na poľahčujúce, ako
aj priťažujúce okolnosti, ktoré predchádzali skutku, vysvitli v jeho priebehu alebo
po ňom.
Z pohľadu stavovského právneho poriadku však dochádzalo k odlišnému
chápaniu odňatia slobody, ktorá bola definovaná tak v mestskom, ako aj zemskom
práve. Oba tieto právne systémy však odňatie slobody chápali prevažne, ako istú
166
167

Kladivo na čarodřjnice. Prěložila Jitka Lenková. Praha: 2000. s.8.
STIEBER, M., Dějiny veřejného práva v střední Evropě. Nástín. Kniha třetí. Právo
trestní. Praha: vlastním nákladem, 1933, s53.

81

formu zaisťovacieho inštitútu, ktorý mal motivovať páchateľa (napr. dlžníka)
k vyrovnaniu svojho dlhu. Mestské, ako aj zemské právo upravovalo celý rad
alternatívnych trestov medzi, ktoré môžeme zaradiť trest straty cti, či majetkové,
poprípade zmrzačujúce tresty. Ako sme už uviedli vyššie na základe právnej úpravy
upravujúcej trestný čin čarodejníctva bolo možné odsúdenú čarodejnicu upáliť
poprípade ju zaživa pochovať. K chápaniu odňatia slobody, ako zaisťovacieho
inštitútu sa priklonilo taktiež anglické smerovanie právneho poriadku.
V Anglickom, ako aj Českom právnom poriadku však nemôžeme zabudnúť
ani na právnu úpravu procesnej stránky ochrany trestného práva, ktorej sa prevažne
v Anglickom kráľovstve prisudzovala dôležitá úloha. Prerod procesného práva bol
badateľný najmä v dôsledku reformných snáh Henricha II., ktorý sa v snahe
o skvalitnenie vymožiteľnosti práva pokúšal zaviesť sudcov in eyere.168 Právomoc
putovného kráľovského sudcu pritom spočívala v cestovaní po krajine a vykonávaní
spravodlivosti u osôb, ktorým bola obmedzená sloboda ich umiestnením vo väzení.
Následne mali taktiež zaistiť spravodlivý výkon svojho rozhodnutia. Obdobne, ako
aj v súčasnosti už v tomto období boli badateľné počiatky senátneho rozhodovania,
nakoľko prípadné odsúdenie páchateľa trestného činu nezáviselo len od sudcu in
eyere. K spravodlivému rozhodnutiu vo významnej miere prispela porota, ktorá po
krajine cestovala s ním.
Realizácia pojazdného súdu bola zverená do právomoci príslušného šerifa, ten
následne zodpovedal za zabezpečenie personálneho obsadenia súdu, ako aj ďalších
zainteresovaných osôb. Šerifovia však zohrávali dôležitú úlohu už v prvotných
okamžikoch trestného stíhania páchateľa, nakoľko do ich právomoci patrilo prípadné
zadržanie páchateľov trestných činov. Ako už bolo spomenuté na dolapení páchateľa
mala v Anglicku participovať taktiež verejnosť, ktorej bola následne poskytnutá
finančná odmena. Zostavenie zoznamu hľadaných osôb, ako aj aktívne pátranie
a dolapenie páchateľa, ktorého bolo následne potrebné predviesť pred súd, bolo aj
naďalej prenechané šerifom.
V dôsledku historického vývoja putujúcich súdov sa čoraz častejšie bolo
možné stretnúť so zvyšujúcim sa počtom vysielaných sudcov. Počet vysielaných
sudcov sa menil v dôsledku situácie, pričom po ustálení súdneho systému mohlo byť
na súdne rozhodnutie v trestných veciach vyslaných niekedy až dvadsať sudcov.
V prípade potreby sa ich počet mohol aj zvýšiť. Historickým zmenám v Anglickom
práve však nepodliehal len počet sudcov vysielaných na súdne konanie.
Neopomenuteľnou súčasťou právneho vývoja bolo vytvorenie súdnych obvodov,
ktorých špecifikácia nastala až v priebehu 16.stor.
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Z rozhodovania pojazdných súdov vznikol pojem tzv. assizes tj. Súdne
pojednávanie, ktorého právne podmienky upravil až zvláštny zákon z roku 1541.169
Zákonná úprava z r. 1541 so sebou priniesla základné poverenia, na ktorých
dodržiavanie mali dohliadať práve sudcovia pojazdných súdov. Sudcovia
pojazdných súdov v prvom rade dohliadali na dodržiavanie mieru v krajine a taktiež
na správne vykonávania práva zmierovacích sudcov. Ďalšou nie menej dôležitou
právomocou pojazdných súdov bolo rozhodovanie o väzobnom stíhaní páchateľa
a jeho odsúdení. V tomto období sa v prípade Anglického práva bolo možné stretnúť
s prvopočiatkami senátneho rozhodovania o trestných činoch. Spočiatku to bol
samotný páchateľ, ktorý sa mohol rozhodnúť, či podstúpi prejednanie svojho deliktu
pred porotou, poprípade sa zúčastní súboja. V prípade tzv. misi prius, ako typu
súdneho konania to boli práve pojazdné súdy, ktoré rozhodovali o uložení trestu
smrti. Aj napriek tomu, že priebeh súdneho konania prechádzal viacerými viac či
menej významnými zmenami, takéto rozdelenie súdneho systému v Anglickom
právnom poriadku pretrvalo a k jeho obmene dochádza až v priebehu 20.stor.170
Zmena v prípade trestného procesného práva nastala zavedením nového
právneho inštitútu koronera do právneho poriadku. Koroner v Anglickom práve
13.stor. okliešťoval právomoci šerifov a preberal na seba niektoré z jeho povinností.
Súčasné ponímanie koronera, ako osoby obhliadajúcej podozrivé úmrtia pochádza
práve z tohto obdobia. Koroner feudálneho Anglicka na riešenie prípadu zvolával
samostatný súd zložený zo šesťčlennej poroty. K rozsiahlym právomociam koronera
však nepatrilo len rozhodovanie o zahájení súdneho konania v prípade podozrivého
úmrtia. Do jeho právomocí taktiež patrila napr. správa kráľovského majetku.
K najväčšiemu rozmachu jeho právomocí prišlo až v priebehu 13-teho a 14-teho
storočia, kedy bol oprávnený viesť písomné záznamy priebehu assizes. Takéto
usporiadanie právneho systému následne zohralo významnú úlohu v ďalšom
historickom vývoji angloamerického právneho systému, čím ovplyvnilo právne
poriadky USA či Kanady.
Ďalšia nie menej významná zmena nastala v priebehu 14.stor, kedy sa do
popredia dostali zmierovací sudcovia, tzv. Justice of the Peace.171 Do tejto úlohy bol
panovníkom menovaný šľachtic pôsobiaci v každom grófstve krajiny. Podobne, ako
v prípade pojazdných súdov aj zmierovací sudcovia mali v prvom rade dohliadať na
dodržiavanie právnych predpisov, avšak vo svojom obvode. Právomoci
a kompetencie zmierovacích sudcov na zabezpečenie práva boli deklarované už
v druhej polovici 14.stor., kedy boli jasne špecifikované prijatím zákona
v parlamente. Prijatá zákonná úprava jasne deklarovala pozíciu zmierovacích
169
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sudcov, ktorých právomoci v oblasti trestného práva sa rozšírili do tej miery, že
pôsobili, ako doplňujúca súdna inštitúcia k pojazdným súdom. Pri tejto príležitosti
však nesmieme zabudnúť, že samotné zmierovacie súdy spočiatku nemali právne
deklarovanú pravidelnosť zvolávania. Nutnosť opätovného zvolávania zmierovacích
súdov minimálne 4-krát ročne priniesla až následná právna úprava.
Procesná stránka trestného práva bola právne upravovaná taktiež na území
Českého kráľovstva. Vtedajšia právna úprava ešte viac menej nerozlišovala medzi
súkromným a verejným právom v dôsledku čoho bolo procesné právo vytvárané
súbežne s hmotným. Základ procesného práva Českého kráľovstva tvorila
súkromnoprávna žaloba založená na akuzačnom princípe spojenom s prejednacou
zásadou.
V prvopočiatkoch formovania Českého procesného práva však ešte nebolo
možné s plnou vážnosťou hovoriť o súdnom systéme. Ten podliehal v priebehu
jednotlivých historických obdobiach viacerým zmenám, v dôsledku ktorých sa
postupne vyvíjal. V tomto období vykonávali súdnu právomoc viaceré osoby, na
čele s panovníkom.172 Ako už bolo spomenuté vyššie v prípade Českého kráľovstva
sa rozvíjali dva právne poriadky, a to právo zemské a právo mestské. V dôsledku
toho si oba tieto právne systémy vytvárali samostatný systém súdnictva.
Priebeh súdneho procesu bol spočiatku založený na výpovediach príslušných
svedkov, písomné zaznamenávanie súdneho konania sa do popredia dostávalo až
v neskoršom období. V období stavovskej monarchie sa však do popredia dostávajú
listinné dôkazy v podobe listín, či záznamov v Zemských doskách. Ako sme už
spomínali jedným zo základných dôkazov, tak v prípade súkromnoprávnych sporov,
ako aj trestných konaní boli ordály, vo väčšej miere využívané prevažne
v predhusitskom období. Ďalším pomerne často využívaným dôkazným
prostriedkom v prípade trestného konania bola tortúra, ktorú upravovala už právna
úprava Koldínovho zákonníka. Neskôr tvorila tortúra základný inštitút trestných
zákonníkov tak Márie Terézie, ako aj Jozefa II.173
Obdobne, ako aj v prípade Anglického právneho poriadku aj Česká právna
úprava poznala a v značnej miere využívala inštitút súboja. Na rozdiel od
Anglického kráľovstva, kde si prípadný obžalovaný mal možnosť vybrať, medzi
súbojom a prerokovaním pred porotou, v prípade Čiech bol súboj jedným zo súdom
nariaďovaných ordálov. Ten mal v Českom práve pevné postavenie so špecifikáciou
jeho priebehu.
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K zmene vnímania právnej úpravy procesného práva v Čechách došlo po
husitskom období, kedy sa do popredia dostával ordál prísahy. Význam prísahy
v Českom práve bol neopomenuteľný aj v dôsledku silnejúceho vplyvu cirkevných
hodnostárov. V dôsledku toho sa v prípade prísahy bolo možné stretnúť s prísnym
formalizmom, ktorého nedodržanie malo za následok odsúdenie osoby, ktorá prísahu
poskytla.
Príslušné ordály rozvíjajúce sa v právnom poriadku boli následne využívané
v procese súdneho konania. Obdobne, ako v prípade hmotného práva aj v procese
bolo potrebné rozlišovať dva právne poriadky, a to právo zemské a právo mestské.
Mestské právo sa od svojho zemského ekvivalentu v značnej miere líšilo svojou
voľnosťou príslušných procesných úkonov. Zemský právny systém bol naproti
mestskému vystavaný na značnej formálnosti, ktorú bolo potrebné v celom priebehu
konania prísne dodržiavať.
Formálne vnímanie procesu bolo badateľné už v prípade začatia konania
podľa zemského práva. Konanie v zemskom práve začínalo doručením oznámenia
o začatí konania, ktorému sa adresát vo väčšine prípadov vyhol. Nemožnosť
doručenia oznámenia o začatí konania bola už v tomto období prekonaná jeho
vyvesením na tržnici v meste. O začatí konania sa tak mohla oboznámiť široká
verejnosť.174
Či už bolo oznámenie o konaní doručené osobne alebo len oznámené
vyvesením nasledovalo samotné konanie pred súdom. Osoby zúčastnené na spore
boli povinné sa na súdnom konaní zúčastniť, pričom v prípade neúčasti právny
poriadok Českého kráľovstva trval na vydaní rozsudku, v dôsledku ktorého
neprítomná strana spor prehrala. Žalobca sa však svojho nároku deklarovaného
v žalobnom návrhu mohol domáhať aj opakovane. Obdobne revolučným inštitútom
zavedeným v právnom poriadku, ktorý je známy taktiež v Anglicku bola exekúcia.
Tá prichádzala do úvahy v prípade vynesenia právoplatného rozsudku, avšak osoba
z neho povinná svoje záväzky neplnila. Zmena vo vnímaní právneho poriadku
nastala až v priebehu 17.stor. kedy bolo prijaté Obnovené zriadenie zemské. Pred
prijatím tohto predpisu bolo procesné právo vo väčšej miere zamerané na sporové
strany. Tie určovali smerovanie súdneho konania navrhovaním príslušných dôkazov.
ZÁVER
Aj napriek tomu, že vo feudálnom právnom poriadku dochádza k stieraniu
rozdielov medzi súkromným a verejným právom, bolo možné v právnych
poriadkoch skúmaných krajín badať právne inštitúty upravujúce odvetvie trestného
práva. Odlišnosť právneho poriadku tak Českého, ako aj Anglického kráľovstva bola
zapríčinená historickým vývojom v spoločnosti. Nutnosť reflektovať na geopolitické
aspekty vyústili vo vytvorenie odlišných právnych kultúr a právnych poriadkov. Oba
právne systémy však v konečnom dôsledku prispeli k vytvoreniu a definovaniu
174
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právnych inštitútov, ktoré sú v súčasnosti pevnou súčasťou moderných právnych
poriadkov a tým prispieť nie len k skvalitneniu právneho systému, ale predovšetkým
k zlepšeniu vymožiteľnosti práva.
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K možnej kumulácií osoby poškodeného a osoby poskytujúcej odborné
vyjadrenie na príklade trestných činov proti mene
On the possible cumulation of the injured party and the person
providing an expert opinion on the example of crimes against the
currency
Mgr. Viliam Poništ, PhD.
Abstrakt
Príspevok sa venuje výkladu pojmu poškodený a osoby poskytujúcej odborné
vyjadrenia a prioritne otázkou, či je vôbec možné, aby došlo ku kumulácií týchto
dvoch osôb v jednom konaní. Predmetnú kumuláciu príspevok vysvetľuje na
trestných činoch proti mene. V tejto oblasti ide o postavenie NBS ako možného
poškodeného a zároveň ako osoby, ktorá poskytuje odborné vyjadrenie
k podozrivých predloženým peniazom. Rozoberá najmä skutočnosť, či je možné
objektívne a nezaujato poskytovať odborné vyjadrenia v prípade, ak by zároveň išlo
o osobu poškodeného.
Kľúčové slová:
Poškodený, falšovanie, odborné vyjadrenie, Národná banka Slovenska, trestné činy
proti mene.
Abstract
The article deals with the interpretation of the concept of the injured party and the
person providing the professional opinion and, as a matter of priority, whether it is
at all possible for the two persons to cumulate in one proceeding. The article explains
the cumulation in question on crimes against the currency. In this area, it is the
position of the NBS as a possible injured party and at the same time as a person who
provides expert opinion on suspects submitted money. It discusses the fact whether
it is possible to provide expert opinions objectively and impartially if it would also
be the person of the injured party.
Key words:
Injured party, counterfeiting, expert opinion, National Bank of Slovakia, crimes
against the currency.
ÚVOD
V prvom rade je nutné podotknúť, že trestné činy proti mene nepatria práve
medzi typické príklady pre privatizáciu trestného práva. Z tejto skutočnosti aj tento
príspevok vychádza a snaží sa priniesť iný pohľad aj na túto trestnú činnosť ako aj
na možnú kumuláciu osoby poškodenej a osoby poskytujúcej odborné vyjadrenie. Je
na mieste najmä otázku, či je vôbec vo všeobecnosti možné, aby poškodený zároveň
podával odborné vyjadrenie. Nejde tu o konflikt záujmov? Bude odborný posudok

87

objektívny? Je potrebné rozobrať najskôr otázku, kto môže odborné vyjadrenia pri
posudzovaní skutkových podstát proti mene vypracovať a kto je poškodený.
1 Odborná činnosť
Vo všeobecnosti je odborná činnosť považovaná za nižšiu formu znaleckej
činnosti, no napriek tomu je hojne využívaná aj v trestnom procese, a to vždy keď je
potrebné názor odborníka, no nie je ešte potrebný znalecký posudok. Ide o prípady,
kedy nejde o zodpovedanie komplexnej, zložitej otázky.
1.1 Odborná činnosť vo všeobecnosti
Odborná činnosť je v prvom rade upravená v § 141 zákona č. 301/2005 Z.z.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len “TP” alebo “Trestný
poriadok”) a je považovanú ako už bolo vyššie uvedené za “nižší” stupeň ako
znalecká činnosť. V zásade platí, že ak sú na objasnenie skutočnosti dôležitej pre
trestné konanie potrebné odborné znalosti, vyžiada orgán činný v trestnom konaní a
v konaní pred súdom predseda senátu odborné vyjadrenie mimo znaleckú činnosť
vykonávanú podľa osobitného zákona. V jednoduchých prípadoch sa možno
uspokojiť s písomným potvrdením, o ktorého správnosti nie sú pochybnosti. Teda v
zásade je možné vyžiadať si odborné vyjadrenie tak v predsúdnom konaní ako aj v
konaní pred súdom. Pri trestných činoch proti mene často pôjde napríklad aj o to, či
ide pri predložených peniazoch o falzifikát alebo nie. Odborné vyjadrenie podáva
organizácia špecializovaná na činnosť, ktorá je obsahom odborného vyjadrenia alebo
písomného potvrdenia. Odbornú činnosť teda môže vykonávať osoba, ktorá sa
špecializuje na určitú činnosť, a to bez ohľadu na to, či jej zákon zveril určitú
špecializáciu alebo je to jej vlastná iniciatíva, výskum, vývoj, či podnikanie. Ten,
kto spracúva odborné vyjadrenie sa môže v potrebnom rozsahu oboznámiť aj s
obsahom spisu a navrhnúť aj vykonanie dôkaz, ktoré na účely podania odborného
vyjadrenie potrebuje. Odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie možno
vyžiadať aj od štátneho orgánu, ktorý odborné vyjadrenie alebo písomné potvrdenie
predloží vždy bez náhrady. Teda osobou, ktorá môže podať odborné vyjadrenie
môžu byť aj štátny orgán.
1.2 Odborná činnosť “in concreto” pri trestných činoch proti mene
Odbornú činnosť pri trestných činoch proti mene vykonáva Národná banka
Slovenska (ďalej aj “NBS”), pričom nepostupuje podľa Trestného poriadku, ale má
vytvorený iný právny rámec, a to v zákone č. 566/1992 Zb. o Národnej banke
Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o NBS”). V zmysle § 17
ods. 3 Zákona o NBS plní funkcie a úlohy národných centier pre falzifikáty a pre
analýzu, monitorovanie a archivovanie falšovaných bankoviek a mincí alebo
pozmenených bankoviek a mincí, pričom postupuje podľa osobitných predpisov na
ochranu proti falšovaniu bankoviek a mincí. Podľa Nariadenia Rady (ES) č.
1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura
proti falšovaniu v aktuálnom znení majú členské štáty po dohode s Európskou
centrálnou bankou určiť alebo zriadiť Národné centrum pre analýzy (NCA), pričom
príslušné štátne orgány povolia NCA preskúmať podozrivé sfalšované bankovky a
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bezodkladne poskytnú potrebné vzory každého typu podozrivej sfalšovanej
bankovky požadované NCA na analýzu a identifikáciu a také technické a štatistické
údaje, ktoré majú vo svojej držbe. Takisto určia alebo zriadia aj Národné centrum
pre analýzu mincí (NCAM) v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a
praxou, ktoré skúma práve mince. Na základe zákona tieto funkcie plní NBS, t.j. je
osobou, ktorá poskytuje odborné vyjadrenie/analýzu/posudok. V zmysle § 17 ods. 4
Zákon o NBS platí, že ak Národná banka Slovenska pri kontrole odovzdaných
bankoviek a mincí zistí, že ide o falšované bankovky alebo mince, vykoná ich
odbornú analýzu a vypracuje odborný posudok, ktorý bezodkladne zašle orgánom
činným v trestnom konaní. Národná banka Slovenska tiež toto zistenie oznámi
oprávnenej osobe, ktorá falšované bankovky alebo mince odobrala a odovzdala
Národnej banke Slovenska. V zásade platí, že aj peniaze zaslané orgánmi činnými v
trestnom konaní NBS podrobí analýze a zašle vypracovaný posudok. V prípade, ak
je zistené, že ide o pravé bankovky alebo mince, toto zistenie oznámi oprávnenej
osobe, ktorá ich odobrala, a bezodkladne odobraté bankovky a mince alebo sumu vo
výške ich nominálnej hodnoty vráti predkladateľovi priamo alebo prostredníctvom
oprávnenej osoby, ktorá ich odobrala. Aj toto zistenie je potrebné oznámiť orgánom
činným v trestnom konaní, ktorým oprávnená osoba oznámila odobratie týchto
bankoviek a mincí.
2 Poškodený
Vo všeobecnosti je v zmysle § 46 Trestného poriadku poškodený 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. Poškodený má potom veľmi mnoho procesný práv, ktoré môže, ale nemusí
využívať. Pôjde napríklad o možnosť robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na
ich doplnenie, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa
na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o
dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, má právo
záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom
Trestný poriadkom.
2.1 Osoba poškodená pri trestných činoch proti mene
Nájdeme spoločného “poškodeného” pri tomto druhu trestnej činnosti?
Najmä, ak sa páchateľom podarí uviesť falzifikát do obehu je poškodeným ten kto
ich obdržal, nakoľko mu budú odobraté bez náhrady a jemu vznikne škoda vo výške
ich nominálnej hodnoty. Avšak je možné pripustiť aj tú skutočnosť, aby pri danej
trestnej činnosti bol poškodený iný subjekt, ktorý by nebol poškodený na
majetkových právach, ale na iných právach a právom chránených záujmoch? Môže
byť týmto subjektom NBS? Môže mať a mala by mať NBS pri iných trestných
činoch proti mene postavenie poškodeného?
Vychádzame z toho, že pri uvedených trestných činoch nie je “škoda”
súčasťou základnej skutkovej podstaty. Teda nie je dôležité, či sa páchateľ obohatil,
resp. spôsobil aspoň malú škodu. Skutkové podstaty trestných činov proti mene
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pokrývajú pomerne rôznorodé protiprávne činnosti, a nie vždy je možné nájsť
konkrétneho poškodeného, pokiaľ ide o škodu majetkovú. V prípade skorého
odhalenia takejto trestnej činnosti je to práve sám páchateľ, ktorému vzniká škoda
spočívajúca v zaobstaraní si, neoprávnenej výrobe, falšovaní peňazí (alebo ďalej aj
v činnostiach, ktoré spočívajú v dovezení, vyvezení, prepravení, či zadovážení alebo
prechovávaní nástroja alebo iného predmetu, alebo počítačového programu
určeného na falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí alebo ich ochranných prvkov),
či priamo pri poškodzovaní peňazí. Na druhej strane v prípade, ak sa páchateľovi
podarí uviesť falošné, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze do obehu, je
poškodeným fakticky posledná osoba, ktorej sú tieto peniaze zaistené.
Napriek uvedenému aj Trestný zákon pracuje pri pojme škoda s tým, že
nemusí ísť iba o škodu majetkovú alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach
poškodeného. Postačuje, ak dôjde k inej ujme, ktorá je v príčinnej súvislosti s
trestným činom, a to bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Hoci
trestnoprávna teória poukazuje v tomto prípade napríklad na škodu spôsobenú na
životnom prostredí, je potrebné zdôrazniť, že k inej ujme na právach, ktorá je v
príčinnej súvislosti s trestným činom môže dôjsť, a dochádza, aj pri trestných činoch
proti mene.
Túto možnosť nevylučuje ani Trestný poriadok, konkrétne v zmysle § 46 ods.
1 Trestného poriadku je poškodeným, okrem iného, aj osoba, ktorej boli trestným
činom porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Ako sa
uvádza vo veľmi často odkazovanom rozhodnutí „je zrejmé, že trestnoprávny pojem
„škoda“ je obsahovo výrazne širší a obsiahlejší ako pojem „škoda“ v práve
súkromnom. Trestné právo, a to predovšetkým v zmieňovanom ustanovení § 46 ods.
1 Trestného poriadku, totižto vychádza z pojmu škoda, resp. definuje jeho obsah nie
v zmysle dnes už v Európe postupne prekonanej a prekonávanej predstavy o škode
ako zásahu výlučne do majetkových práv poškodeného, ale nazerá na škodu
modernejším, vyspelo-európskym chápaním ako na protiprávny zásah do
materiálnych i nemateriálnych práv, pričom výsledkom takéhoto zásahu môže byť
logicky nielen ujma materiálna (majetková či peňažná), ale aj ujma nemateriálna
(imateriálna), teda ujma či škoda, ktorá sa neprejaví vo sfére materiálnej, ale vo sfére
inej, tvorenej všetkými ostatnými právami inej, nie – materiálnej, povahy, ktorým
právny poriadok priznáva právnu ochranu a ich porušenie resp. zásah do takýchto
práv sankcionuje. Trestný poriadok teda vníma škodu ako škodu majetkovú, morálnu
a inú, pričom obsahovo odkazuje na porušenie či ohrozenie iných zákonných práv
alebo slobôd poškodeného s tým, že pojem „morálna škoda“ a „iná škoda“, vo
vzťahu k škodlivému následku spôsobenému zavineným protiprávnym konaním
sankcionovaným normami trestného práva, treba vnímať ako pojmy, ktoré sú v
priamej súvislosti so všeobecným pojmom „nemajetková, resp. imateriálna ujma“ v
práve civilnom, t.j. pojmom, ktorý je obsahovo natoľko rôznorodý, ako sú obsahovo
rôznorodé zákonné práva o slobody, ktoré podliehajú zákonnej ochrane a zásah do
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ktorých je právom sankcionovaný (spravidla vo forme príkazu takýto zásah
odstrániť/napraviť/zastaviť).“175
Ako už bolo uvedené, skutkové podstaty trestných činov proti mene majú
rôznorodú objektívnu stránku a pokrývajú rôzne druhy konaní, a preto aj osoba
“poškodeného” sa môže vo vzťahu k jednotlivým trestným činom meniť, no bez
ohľadu na znenie konkrétnej skutkovej podstaty trestných činov proti mene, nájdeme
vždy pri každej jednej z nich spoločného poškodeného, ktorým je systém peňažného
obehu/peňažnej hotovosti.
2.2 Postavenie NBS ako poškodeného pri trestných činoch proti mene
Práve objekt chránený skutkovými podstatami trestných činov proti mene je
podstatným pre zadefinovanie poškodeného ako osoby, ktorej pri naplnení
skutkových podstát týchto trestných činov dochádza k porušeniu, resp. ohrozeniu jej
iných zákonom chránených práv. V danom prípade pôjde o Národnú banku
Slovenska a Európsku centrálnu banku. Falšovaním, pozmeňovaním, neoprávnenou
výrobou, či uvedením takých peňazí do obehu môžu byť a sú porušené viaceré
zákonom chránené práva Národnej banky Slovenska (a ECB):
2.2.1 Právo (právom chránený záujem) na zabezpečovanie a
koordinovanie peňažného obehu (a riadenie hotovostného peňažného obehu) a
právo na vydávanie eurobankoviek a euromincí.
V zmysle § 2 písm. b) a c) Zákona o NBS je hlavnou úlohou Národnej banky
Slovenska zabezpečenie stability meny. Za tým účelom Národná banka Slovenska
vydáva eurobankovky a euromince podľa osobitných predpisov platných v eurozóne
pre vydávanie eurobankoviek a euromincí, podporuje plynulé a hospodárne
fungovanie platobných systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh v
rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi.
Ďalej podľa § 17 ods. 1 Zákona o NBS Národná banka Slovenska podľa
osobitných predpisov platných pre eurobankovky a euromince riadi v Slovenskej
republike hotovostný peňažný obeh, zabezpečuje tlač bankoviek a razbu mincí,
zabezpečuje správu ich zásob, dozerá na ich ochranu a bezpečnosť, nahrádza
bankovky a mince opotrebované obehom, dozerá na úschovu a ničenie tlačových
dosiek a razidiel a zabezpečuje ničenie neplatných a vyradených bankoviek a mincí.
V zmysle čl. 16 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej
centrálnej banky, v súlade s článkom 128 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Rada guvernérov má výlučné právo povoliť vydávanie eurobankoviek v Únii. Takéto
bankovky môžu vydávať ECB a národné centrálne banky. Bankovky vydané ECB a
národnými centrálnymi bankami sú jedinými bankovkami, ktoré majú v Únii
postavenie zákonného platidla.

175

Rozsudok Krajského súdu v Žiline č.k. 1To/10/2011-427 z 22.1.2011;
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Podľa článku 128 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ má Európska centrálna
banka výlučné právo povoľovať vydávanie eurobankoviek v Únii. Tieto bankovky
môžu vydávať Európska centrálna banka a národné centrálne banky. Bankovky
vydané Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami sú
jedinými bankovkami, ktoré majú v Únii výlučné postavenie zákonného platidla.
Podľa § 16a zákona o NBS, okrem vydávania eurobankoviek a euromincí v
súlade s osobitnými predpismi a vydávania obchodných mincí podľa § 16 nesmie
žiadna právnická osoba ani žiadna fyzická osoba v Slovenskej republike vydávať
bankovky ani mince.
Pokiaľ nejaká iná osoba vyrobila/vytlačila/vydala “bankovky”– falzifikáty,
neoprávnené reprodukcie, ktoré sú spôsobilé, aby si ich široká verejnosť pomýlila s
pravými bankovkami a tieto uviedla do obehu, potom bolo porušené výsostné právo
(ECB a) NBS vydávať bankovky.
Porušenie
hotovostného
peňažného
obehu
nezákonnými
reprodukciami/napodobeninami/ falzifikátmi je porušením zákonom chránených
práv a záujmov Národnej banky Slovenska, ktorá ako jediná na území Slovenska
môže emitovať peniaze. Pokiaľ sa nejaký subjekt snaží uvádzať do obehu predmety,
ktoré sa na bankovky alebo mince môžu podobať, potom priamo porušuje zákonom
dané výsostné právo NBS, ktorá ako jediný subjekt môže uvádzať do obehu
bankovky a mince. Každá reprodukcia zákonného platidla uvedená (alebo takýto
pokus) do obehu je zároveň porušením práva NBS.
2.2.2 Porušenia autorských práv
Európsky menový inštitút (EMI) vykonal prípravné práce na výrobu a emisiu
eurobankoviek a najmä v súvislosti s výtvarnými návrhmi eurobankoviek uľahčil
užívateľom rozpoznávanie a prijímanie nominálnych hodnôt a špecifikácií nových
eurobankoviek tým, že zohľadnil špecifické vizuálne a technické požiadavky
európskych združení užívateľov bankoviek. ECB ako nástupcovi EMI patria
autorské práva na výtvarné návrhy eurobankoviek, ktoré pôvodne patrili EMI. ECB
a národné centrálne banky, konajúce v mene ECB, môžu uplatniť tieto autorské
práva v súvislosti s reprodukciami, vydanými alebo šírenými v rozpore s týmito
autorskými právami, okrem iného napr. reprodukciami, ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť postavenie eurobankoviek.176
Ďalej v zmysle § 17d ods. 1 Zákona o NBS zhotovovanie a používanie
reprodukcií eurobankoviek a euromincí alebo ich častí upravujú osobitné predpisy.
Reprodukcie eurobankoviek a euromincí alebo ich častí, ich záznamy v elektronickej
forme a akékoľvek predmety, ktoré sú čo len čiastočne vzhľadom, rozmermi alebo
vlastnosťami podobné ktorejkoľvek eurobankovke alebo eurominci, vrátane medailí
176

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách,
špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu v platnom znení
(ECB/2013/10).
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a žetónov, ktoré v akomkoľvek gramatickom tvare obsahujú nápis „euro", „cent"
alebo „eurocent", symbol eura „€", alfabetický kód meny euro „EUR", alebo ktoré
majú čo len čiastočne podobný vzhľad spoločnej strane alebo niektorej národnej
strane ktorejkoľvek euromince, sa nesmú zhotoviť ani používať bez splnenia
pravidiel o ochrane autorských práv a bez splnenia podmienok pre zhotovovanie a
používanie reprodukcií eurobankoviek a euromincí alebo ich častí podľa osobitných
predpisov.
Falzifikáty sú v podstate nezákonné reprodukcie, ktoré porušujú aj autorské
práva k výtvarným návrhom bankoviek, či mincí. Autorské práva uplatňuje/spravuje
národná centrálna banka – na území Slovenskej republiky je to Národná banka
Slovenska. Vôbec vyhotovením falzifikátu dôjde k porušeniu autorských práv k
výtvarnému návrhu bankovky, či mince. Je nepochybné, že v pozícií poškodeného
by mala vystupovať Národná banka Slovenska, nakoľko došlo k porušeniu
autorských práv, ktoré v mene ECB uplatňuje. (Samozrejme v zmysle rozhodnutia
ECB nie každá reprodukcia je nezákonná).
Zároveň má NBS povinnosť, v prípade, ak sa dozvie o neoprávnenej
reprodukcii urobenej elektronicky na webových stránkach internetu,
prostredníctvom drôtových alebo bezdrôtových prostriedkov alebo prostriedkami,
ktoré umožňujú verejnosti neoprávnenú reprodukciu z určitého miesta a v čase, ktorý
si individuálne vybrali, bezodkladne to oznámiť ECB. Národná banka Slovenska v
trestnom konaní nemôže mať postavenie OČTK, preto by mohla vykonávať svoje
práva ako osoba poškodená.
2.2.3 Postavenie Národnej banky Slovenska sui generis
V zásade platí, že osoba znalca musí byť odlišná od osoby poškodeného,
keďže poškodený by mohol byť zainteresovaný na výsledku trestného konania a
nemôže byť naplnená podmienka objektívnosti.
Pri trestných činoch proti mene v zmysle § 17 ods. 3 zákona o NBS plní
Národná banka Slovenska funkcie a úlohy národných centier pre falzifikáty a pre
analýzu, monitorovanie a archivovanie falšovaných bankoviek a mincí alebo
pozmenených bankoviek a mincí, pričom postupuje podľa osobitných predpisov na
ochranu proti falšovaniu bankoviek a mincí. V zmysle § 17e ods. 4 zákona o NBS,
ak Národná banka Slovenska pri kontrole odovzdaných bankoviek a mincí zistí, že
ide o falšované bankovky alebo mince, vykoná ich odbornú analýzu a vypracuje
odborný posudok, ktorý bezodkladne zašle orgánom činným v trestnom konaní.
Národná banka okrem toho, že plní funkciu a úlohy centra pre falzifikáty,
ktoré jej zveruje priamo zákon vypracúva aj odborné posudky. V tomto prípade sa
stavia do špecifického postavenia osoby poskytujúcej odbornú analýzu/odborný
posudok.
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3 Je teda možné, aby osoba poskytujúca odborné vyjadrenie bola zároveň
aj osobou poškodenou? Alebo skôr naopak, môže poškodený podať
odborný posudok?
V zásade sme poukázali na skutočnosti, ktoré vymedzujú NBS ako osobu,
ktorá v zmysle zákona vykonáva odbornú analýzu a podáva odborný posudok. Táto
jej pozícia je daná a aj v zmysle čl. 2 ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, t.j. môže konať iba na základe
ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Problematickým sa javí iba jej postavenie ako osoby poškodenej. Ako už bolo
uvedené, pri poškodenom si väčšina hneď predstaví majetkovú škodu, no v danom
prípade ide o ujmu na právach a záujmoch. Či sú tieto práva a záujmy dostatočne
poškodzované trestnou činnosťou proti mene sa javí otázne.
Pokiaľ Trestný zákon chráni (objekt trestných činov proti mene)
bezproblémový obeh peňazí, a teda “záujem na riadnom fungovaní trhového
hospodárstva cestou zabezpečenia jednej zo základných funkcií peňazí, a síce ich
funkcie ako obeživa a zákonného platidla na vysporiadanie záväzkov subjektov
trhového hospodárstva”177 alebo inak aj záujem na bezpečnosti a spoľahlivosti (z
hľadiska) peňazí ako základu bezpečného a funkčného peňažného styku, ktorý je
jedným z kameňov funkčného tržného hospodárstva,178 potom aj NBS za účelom
napĺňania svojho hlavného cieľa (udržiavania cenovej stability) podporuje plynulé a
hospodárne fungovanie platobných systémov, riadi, koordinuje a zabezpečuje
peňažný obeh potom je aj porušenie objektu týchto trestných činov aj porušením jej
práv a právom chránených záujmov.
NBS si pri týchto trestných činoch neuplatňuje žiadnu škodu (ani v trestnom
a ani neskôr v civilnom konaní), nemá záujem na výsledku konania ako takom. Už
vôbec nemá záujem na to, aby sa v obehu vyskytovali falzifikáty, jej posudky sú
vypracovávané nezávisle bez ohľadu na to kto je páchateľom a do akej miery porušil
alebo ohrozil právom chránené záujmy alebo práva NBS. Postavenie NBS je v tomto
prípade sui generis, keď by sme ju pri extenzívnejšom výklade mohli považovať za
osobu poškodenú v zmysle § 46 Trestného poriadku, no táto skutočnosť jej nebráni
nezávisle a objektívne posúdiť kvalitu falzifikátov, najmä ak jej túto povinnosť
ukladá zákon.
ZÁVER
Je v podstate na orgánoch činných v trestnom konaní, či jej toto postavenie
priznajú na základe vyššie uvedených skutočností, pričom nie je prekážkou ani to,
177
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PUCHALLA, Martin. § 273 [Ohrozovanie obehu peňazí]. In: BURDA, Eduard,
ČENTÉŠ, Jozef, KOLESÁR, Juraj, ZÁHORA, Jozef a kol. Trestný zákon. 1. vydanie.
Praha: C. H. Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-394-3. Dostupné na www.beck-online.sk
ŠÁMAL, Pavel. § 140 [Padělání a pozměňování peněz]. In: ŠÁMAL, Pavel, PÚRY,
František, RIZMAN, Stanislav. Trestní zákon. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 853.
Dostupné na www.beck-online.cz
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že by pri uvedenej trestnej činnosti išlo o cudzozemské peniaze, pokiaľ by
poškodzovali hotovostný/peňažný obeh na Slovensku.
V zásade môžeme dospieť k záveru, že fakticky v prípade poškodeného na
iných právach a za predpokladu, že mu nevznikne škoda by prichádzalo do úvahy,
aby takáto osoba poskytla aj odborný posudok, nakoľko jej nezávislosť a nestrannosť
sa nejaví porušená. Z formalistického pohľadu si vieme však predstaviť, že by sa
ukázali aj prekážky, ktoré takémuto postaveniu bránia. Táto otázka preto ostáva
otvorená a iba prax ukáže, či je táto kumulácia možná a či je možné dodržať
štandardy pre nezávislú a nestrannú odbornú činnosť aj v tomto prípade.
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Kumulácia daňového a trestného konania vs. zásada ne bis in idem vo
svetle pozmenenej judikatúry medzinárodných súdov
The cumulation of tax and criminal proceedings versus the principle of
ne bis in idem in the light of the changed case law of the international
courts
Mgr. Natália Priateľová179
Abstrakt
Cieľom príspevku je analyzovať nedávnu zmenu v dlhodobo ustálenej judikatúre
Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ na poli uplatňovania záruk
plynúcich zo zásady ne bis in idem konkrétne vo vzťahu ku kumulácii daňového
a trestného konania. Zmena v judikatúre menovaných súdov predstavuje výrazný
odklon od ich doterajšej aplikačnej praxe a zavádza možnosť zúžiť ochranu pred
dvojitým stíhaním resp. postihom tej istej osoby za spáchanie toho istého skutku.
V príspevku sa venujeme vybraným problémom pri aplikácii záverov plynúcich
z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ v slovenskom
právnom režime.
Kľúčové slová:
daňové konanie, trestné konanie, zásada ne bis in idem
Abstract
The aim of the paper is to analyse the recent change in the long-established case law
of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the EU in the
field of application of guarantees arising from the principle of ne bis in idem
specifically in relation to the cumulation of tax and criminal proceedings. The
significant change in the case law introduces the possibility of narrowing the
protection against double prosecution or punishment of the same person for
committing the same act. In this paper we deal with selected problems in the
application of the conclusions arising from the decisions of the European Court of
Human Rights and the Court of Justice of the EU under the Slovak legal regime.
Key words:
tax proceeding, criminal proceeding, ne bis in idem principle
ÚVOD
Cieľom príspevku je analyzovať nedávnu zmenu v dlhodobo ustálenej
judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ na poli
uplatňovania záruk plynúcich zo zásady ne bis in idem konkrétne vo vzťahu ku
179

Autorka pôsobí ako interná doktorandka na Katedre finančného práva, daňového práva
a ekonómie Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

96

kumulácii daňového a trestného konania. Zmena v judikatúre menovaných súdov
predstavuje výrazný odklon od ich doterajšej aplikačnej praxe a zavádza možnosť
zúžiť ochranu pred dvojitým stíhaním resp. postihom tej istej osoby za spáchanie
toho istého skutku. V príspevku sa venujeme vybraným problémom pri aplikácií
záverov plynúcich z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora
EÚ v slovenskom právnom režime.
1 PRÁVNY RÁMEC ZÁSADY NE BIS IN IDEM
Vzhľadom na vymedzené zameranie príspevku na súbeh daňového a trestného
konania nižšie stručne uvádzame právny rámec zásady ne bis in idem, ktorý
zakladajú Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd spolu
s Chartou základných práv Európskej únie, Ústava Slovenskej republiky a slovenské
právne normy.
1.1 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd z
roku 1950
Protokol č. 7 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd z roku 1950 (ďalej len „ Protokol č. 7 k EDĽP“)180 v článku 4 zakotvuje
zásadu ne bis in idem ako „právo nebyť opakovane súdený alebo trestaný“ takto:
„1. Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní podliehajúcom
právomoci toho istého štátu za trestný čin, za ktorý už bol oslobodený alebo
odsúdený konečným rozsudkom podľa zákona a trestného poriadku tohto štátu.
2. Ustanovenia predchádzajúceho odseku nie sú na prekážku obnove konania podľa
zákona a trestného poriadku príslušného štátu, ak nové alebo novo odhalené
skutočnosti alebo podstatná chyba v predchádzajúcom konaní mohli ovplyvniť
rozhodovanie vo veci.
3. Od tohto článku nemožno odstúpiť podľa článku 15 Dohovoru.“181
K aplikácii ustanovení dohovoru v právnom režime Slovenskej republiky je
nevyhnutné pripomenúť, že podľa článku 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej
republiky182 medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách
majú prednosť pred zákonom len v prípade, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných
práv a slobôd. Uvedené má dôležitý význam v prípadoch, keď vnútroštátne právne
normy poskytujú vyšší stupeň ochrany než medzinárodné zmluvy. Ďalej v texte sa
k prednosti aplikácie ustanovení EDĽP pre zákonmi Slovenskej republiky
opakovane vrátime.
180
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1.2 Právo Európskej únie
Zásada ne bis in idem je uplatňovaná v priestore pôsobnosti európskeho práva
na základe článku 50 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“)183
ako vyjadrenie „práva nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za
ten istý trestný čin“ takto:
„Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní za trestný čin, za ktorý
už bol v rámci Únie oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom v súlade so
zákonom.“184
Znenie článku 50 Charty je potrebné ponímať a vykladať v spojení s článkom 51
Charty, ktorý upravuje rozsah jej pôsobnosti a tiež v spojení s článkom 52 Charty
upravujúcim rozsah a výklad práv a zásad uznaných v Charte.
Článok 51 Charty v citovanom znení:
„1. Ustanovenia tejto charty sú pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, ak
vykonávajú právo Únie. V dôsledku toho rešpektujú práva, dodržiavajú zásady a
podporujú ich uplatňovanie v súlade so svojimi príslušnými právomocami a pri
zachovaní obmedzení právomocí Únie, ktoré boli na ňu prenesené zmluvami.
2. Táto charta nerozširuje rozsah pôsobnosti práva Únie nad rámec právomocí
Únie, ani nezakladá žiadnu novú právomoc ani úlohu pre Úniu, ani nemení
právomoci a úlohy vymedzené v zmluvách.“185
Článok 52 Charty v citovanom znení:
1. Akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť
ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu
dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len
vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu,
ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných. (...)
3. V rozsahu, v akom táto charta obsahuje práva, ktoré zodpovedajú právam
zaručeným v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
zmysel a rozsah týchto práv je rovnaký ako zmysel a rozsah práv ustanovených v
uvedenom dohovore. Toto ustanovenie nebráni tomu, aby právo Únie priznávalo
širší rozsah ochrany týchto práv.

183
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Charta základných práv Európskej únie, 2012/C 326/02 z 26. októbra 2012. Dostupná
elektronicky:
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TXT
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4. V rozsahu, v akom táto charta uznáva základné práva vyplývajúce z ústavných
tradícií spoločných pre členské štáty, sa tieto práva musia vykladať v súlade s týmito
tradíciami. (...)
6. Vnútroštátne právne predpisy a prax sa musia zohľadniť v plnej miere tak, ako je
to vymedzené v tejto charte. (...)“186
Nielen pre pochopenie vzťahu medzi rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora
Európskej únie (ďalej len „SDEÚ“ alebo „Súdny dvor“) a Európskeho súdu pre
ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) pri aplikovaní zásady ne bis in idem bolo dôležité
uviesť konkrétne znenia dotknutých ustanovení, ale aj pre základné pripomenutie
platného práva. Z citovaných ustanovení vyplýva, že hmotné práva a zásady
vyplývajúce z Charty sú v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach,
pričom pokiaľ Charta obsahuje práva, ktoré vyplývajú aj z dohovoru, ich zmysel
a rozsah sú rovnaké. Zdôrazňujeme, že Charta základných práv EÚ sa primárne týka
Európskej únie a zaväzuje členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie.
Pre rozhodovanie Súdneho dvora vo veci priznania vysokého stupňa ochrany
uplatnením zásada ne bis in idem má nepochybný význam vyššie citovaný článok 52
ods. 3 Charty, a to vzhľadom na to, že článok 50 Charty obsahuje právo
zodpovedajúce právu upravenému v článku 4 Protokolu č. 7 k EDĽP, a preto je
Súdny dvor svojou rozhodovacou činnosťou povinný zabezpečiť a zaručiť, že
výklad článku 50 Charty nebude v rozpore s úrovňou ochrany zaručenou
rozhodovacou činnosťou zo strany ESĽP.
1.3 Slovenské právo
Právna zásada ne bis in idem nachádza svoje vyjadrenie v právnom poriadku
Slovenskej republiky v článku 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, podľa
ktorého:
„Nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo
oslobodený spod obžaloby. Táto zásada nevylučuje uplatnenie mimoriadnych
opravných prostriedkov v súlade so zákonom.“187
Ďalej zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v aktuálnom znení188 (ďalej
len „Trestný poriadok“) zásadu „nie dvakrát v tej istej veci“ zaraďuje medzi
základné zásady trestného konania, konkrétne v ustanovení § 2 ods. 8 nasledovne:
„Nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo
oslobodený spod obžaloby. Táto zásada nevylučuje uplatnenie mimoriadnych
opravných prostriedkov v súlade so zákonom.“;
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Pozri pozn. č. 4
Pozri pozn. č. 3
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v aktuálnom znení. Dostupný elektronicky:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/301/20210101.
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a pokračuje ustanovením § 9 ods. 1 písm. e): „Trestné stíhanie nemožno začať, a ak
už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak ide o osobu,
proti ktorej sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom
súdu alebo bolo právoplatne zastavené, podmienečne zastavené a obvinený sa
osvedčil alebo sa skončilo schválením zmieru a zastavením trestného stíhania, ak
rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní zrušené,“.
Vyššie uvedené ustanovenia Trestného poriadku sa týkajú fyzických osôb. Pre
právnické osoby platí režim uplatňovania zásady ne bis in idem odlišne a upravuje
ho ustanovenie § 21 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických
osôb v aktuálnom znení189 (ďalej len „ZoTZPO“), ktoré na rozdiel od Trestného
poriadku špecificky upravuje vzťah trestného konania vedeného proti právnickým
osobám ku konaniu o správnom delikte voči právnickým osobám takto:
„§ 21 (1) Začatie trestného stíhania proti právnickej osobe bráni tomu, aby o tom
istom skutku proti tej istej právnickej osobe prebiehalo konanie o správnom delikte;
to nevylučuje uloženie nútenej správy alebo iného opatrenia na nápravu podľa
osobitného predpisu.
(2) Trestné stíhanie proti právnickej osobe nemožno začať, a ak už bolo začaté,
nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak skoršie konanie pre ten istý
skutok proti tej istej právnickej osobe skončilo právoplatným rozhodnutím o
správnom delikte a toto rozhodnutie nebolo zrušené. (...)“190
1.3 Súbeh daňového a trestného konania
Zodpovednosť za porušenie povinností vyplývajúcich z daňovo-právnych
noriem taxatívne vymedzuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) v aktuálnom znení191 (ďalej len „Daňový poriadok“) vo svojej piatej časti,
ktorá upravuje samostatne správne delikty (§ 154) a následne sankcie (§ 155 a nasl.)
ako dôsledok porušenia povinností. Medzi skutkové podstaty porušenia povinností
patria správne (daňové) delikty192 ako napríklad nepodanie daňového priznania
v ustanovenej lehote, nesplnenie registračnej povinnosti v ustanovenej lehote,
nesplnenie povinnosti uloženej správcom dane a ďalšie. K súbehu daňového
a trestného konania môže dochádzať z dôvodu duálnej úpravy týchto daňových
189
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ktoré sú vybavené špeciálnymi kompetenciami a pod. Bližšie pozri: BABČÁK, V.:
Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: EPOS, 2019. s. 771. ISBN: 978-80-5620247-0.
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deliktov. Okrem Daňového poriadku aj zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v aktuálnom znení193 (ďalej len „Trestný zákon“) ustanovuje skutkové podstaty
daňových trestných činov ako napríklad skrátenie dane a poistného (§ 276), daňový
podvod (§ 277a), nezaplatenie dane a poistného (§ 278) ale aj skresľovanie údajov
hospodárskej a obchodnej evidencie (§ 259 a § 260) a ďalšie. Vzhľadom na duálnosť
právnej úpravy daňových deliktov v slovenskom právnom režime môže dochádzať
k situáciám, že je voči osobe vedené tak daňové, ako aj trestné konanie za jedno a to
isté protiprávne správanie (skutok).
2 JUDIKATÚRA ESĽP
ESĽP v rámci svojej rozhodovacej činnosti spojenej s aplikovaním zásady ne
bis in idem zakazuje začatie dvoch alebo viacerých konaní trestnej povahy (dvojité
obvinenie) a vydanie dvoch alebo viacerých právoplatných odsudzujúcich
rozsudkov (dvojité odsúdenie) voči tej istej osobe za ten istý skutok. Cieľom tejto
zásady je zabrániť opakovaniu už skončených trestných konaní, ako aj zaručiť
právnu istotu jednotlivca a chrániť ho pred obavou, že bude môcť byť dvakrát
stíhaný, že jeho vec bude môcť byť prejednaná v dvoch konaniach alebo že mu bude
môcť byť uložený dvojitý trest. Veľká časť vymedzenej judikatúry ESĽP sa
konkrétne týka súbežného uloženia daňových a trestných sankcií (kumulácie
daňového a trestného konania).
Na to, aby ESĽP uplatnil zásadu ne bis in idem a tým poskytol jednotlivcovi
ochranu z nej vyplývajúcu, musia byť splnené štyri podmienky: 1. totožnosť stíhanej
alebo sankcionovanej osoby, 2. totožnosť prejednávaného skutku (idem), 3. duplicita
sankčných konaní (bis) a 4. právoplatnosť jedného z dvoch predmetných
rozhodnutí.194 Najväčšie ťažkosti pri uplatňovaní ne bis in idem spôsobuje tretia
podmienka – duplicita sankčných konaní (pojem bis). Problematická je situácia, keď
vo vnútroštátnom práve existujú okrem trestných noriem aj právne normy
represívnej povahy zaradené do priestupkového správneho práva. V medziach našej
problematiky ide o sankcie ukladané na základe ustanovení Daňového poriadku (§
155 a nasl.) ako dôsledok vyvodenia „daňovej“195 zodpovednosti za porušenie
povinností. Uvedený problém vyriešil ESĽP v rozsudku Engel a i. v. Holandsko196
sformulovaním kritérií na objasnenie pojmu „trestné obvinenie“ v zmysle článku 6
193
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EDĽP a pojmu „trest“ v zmysle článku 7 EDĽP, keď pri výklade článku 4 Protokolu
č. 7 EDĽP (zásada ne bis in idem) použil konkrétne tieto kritéria:

1. právna kvalifikácia protiprávneho konania vo vnútroštátnom práve,
2. povaha protiprávneho konania a
3. povaha a intenzita/prísnosť sankcie uloženej páchateľovi (tzv. Engelovské
kritériá).
Použitie týchto kritérií v konaniach týkajúcich sa zásady ne bis in idem vo vzťahu
k súbehu daňových a trestných konaní na určenie toho, či konkrétna daňová sankcia
má trestnú povahu a teda vylučuje iné ďalšie potrestanie, potvrdil ESĽP opäť
v rozsudku A a B v. Nórsko197. ESĽP vo svojich početných rozhodnutiach na
základe použitia Engelovských kritérií konštatoval, že daňové sankcie majú trestnú
povahu v zmysle článkov 6 a 7 EDĽP, a teda aj v zmysle článku 4 protokolu č. 7
EDĽP (konkrétne išlo o prípady peňažných sankcií uložených v správnych
konaniach z dôvodu nezaplatenia dane – v tuzemsku by išlo o uloženie pokuty
správcom dane v zmysle § 155 Daňového poriadku)198 a tým podporil ochranu
jednotlivcov pred represívnymi opatreniami vnútroštátnych orgánov priznaním
záruk vyplývajúcich zo zásady ne bis in idem.
Na rozdiel od daňových sankcií vo forme peňažných sankcií ESĽP nepriznal
trestnú povahu daňovým konaniam a opatreniam, ktorých cieľom je vymôcť
neuhradenú daň a úrokom z omeškania.199
Spomenutý rozsudok ESĽP vo veci A a B v. Nórsko z roku 2016 je
prelomovým. Šesť zmluvných strán Protokolu č. 7 k EDĽP v tomto konaní vyjadrilo
obavy z prílišnej ochrany jednotlivcov zaručovanej zo strany ESĽP. ESĽP pri
rozhodovaní o veci vzal stanoviská zmluvných štátov do úvahy a napriek tomu, že
opätovne potvrdil svoju dovtedajšiu rozhodovaciu činnosť zároveň uznal, že v
prípade sankcií, ktoré sú z formálneho hľadiska správnymi (daňovými) sankciami
ale majú trestnú povahu a pokiaľ medzi nimi a trestnými konaniami existuje
dostatočne úzka vecná a časová súvislosť, článku 4 Protokolu č. 7 k EDĽP
neodporuje takáto kumulácia trestného konania a sankčného správneho konania. Štát
musí preukázať, že daňové a trestné konania sú časovo a vecne prepojené a že nejde
197

198
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Rozsudok ESĽP z 15. novembra 2016 vo veci A a B v. Nórsko (§ 105 až § 107).
Dostupný
elektronicky:
https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001168972%22]}.
Bližšie pozri najmä rozsudky ESĽP z 20. mája 2014, Nykänen v. Fínsko
(CE:ECHR:2014:0520JUD001182811);
z 20. mája
2014,
Häkkä
v. Fínsko
(CE:ECHR:2014:0520JUD000075811); z 10. februára 2015, Kiiveri v. Fínsko
(CE:ECHR:2015:0210JUD005375312), a z 30. apríla 2015, Kapetanios a i. v. Grécko
(CE:ECHR:2015:0430JUD000345312).
Bližšie pozri Rozsudok ESĽP z 18. októbra 2001, Finkelberg v. Lotyšsko
(CE:ECHR:2001:1018DEC005509100).
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o „opakovanie konania alebo opätovné uloženie trestu (bis)“. Pre uplatnenie tejto
novej výnimky v prístupe k posudzovaniu aplikácie zásady ne bis in idem, resp. pre
určenie dostatočnej úzkej vecnej a časovej súvislosti medzi trestným konaním
a sankčným správnym (daňovým) konaním, ESĽP vychádza najmä zo
splnenia nasledujúcich kritérií:

1. obidve samostatné konania (trestné a správne/daňové) majú doplňujúce
ciele, a teda, týkajú sa nielen in abstracto ale zároveň in concreto rôznych
aspektov daného protiprávneho konania,
2. duplicita konaní je predvídateľným dôsledkom toho istého postihovaného
správania tak právne, ako aj fakticky (idem),
3. v konaniach sa v maximálnej možnej miere bráni opakovaniu pri získavaní
a posudzovaní dôkazov, v dôsledku čoho sa skutkový stav zistený
v jednom konaní použije aj v druhom konaní,
4. a najmä započítanie a zohľadnenie sankcie uloženej v prvom konaní pri
ukladaní sankcie v druhom konaní tak, aby sankcia nepredstavovala pre
jednotlivca neprimeranú záťaž.200
Je potrebné si uvedomiť, že ustanovená výnimka z uplatnenia zásady ne bis in
idem predstavuje podstatnú zmenu v rozhodovaní ESĽP, ktorý týmto vytvoril
podmienky pre uplatnenie reštriktívnejšieho prístupu k zásade ne bis in idem, a teda
po splnení vyššie vymedzených podmienok ESĽP pripúšťa obmedzenie záruk
vyplývajúcich z ne bis in idem pre fyzické osoby.
2.1 Vplyv judikatúry ESĽP na rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora EÚ
Súdny dvor stanovil judikatúru vo veci uplatňovania zásady ne bis in idem na
kumuláciu daňových a trestných sankcií v rozsudku Åkerberg Fransson (C617/10)201 z 26. februára 2013. Súdny dvor, rešpektujúc judikatúru ESĽP, použil tzv.
Engelovské kritériá na objasnenie otázky, kedy má daňová sankcia v skutočnosti
„trestnú povahu“ aj keď je označená ako správna sankcia, avšak toto objasňovanie
zveril do rúk vnútroštátneho súdu, keď v rozsudku Åkerberg Fransson konštatoval:
„zásada ne bis in idem nebráni tomu, aby členský štát za to isté konanie spočívajúce
v nesplnení povinnosti podať priznanie k DPH uložil daňovú a následne trestnú
sankciu, pokiaľ prvá sankcia nemá trestnú povahu, čo musí overiť vnútroštátny
súd.“202 Uvedené stanovisko SDEÚ odôvodnil tým, že potreba zabezpečiť výber
príjmov z DPH v plnom rozsahu a tým chrániť finančné záujmy Únie odôvodňuje
voľnosť členských štátov pri výbere sankcií. Ochrana finančných záujmov únie
a účinnosť boja proti podvodom stoja na opačnom brehu pri posudzovaní
nezlučiteľnosti súbehu daňových a trestných sankcií so zásadou ne bis in idem.
200
201
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Rozsudok ESĽP z 15. novembra 2016 vo veci A a B v. Nórsko (§ 133). Dostupný
elektronicky: https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-168972%22]}.
Rozsudok Súdneho dvora z 26. februára 2013 vo veci C-617/10, Åklagaren proti Hansovi
Åkerbergovi Franssonovi. Dostupný elektronicky: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0617&from=EN.
Pozri pozn. č. 22, bod 37.
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Súdny dvor v rozhodujúcich rozsudkoch Bonda203 a Åkerberg Fransson vyložil
článok 50 Charty v súlade a rešpektujúc dovtedy prevládajúcu a ustálenú judikatúru
ESĽP. Vzhľadom na podobnosť právnej úpravy zásady ne bis in idem v článku 4
Protokolu č. 7 k EDĽP a v článku 50 Charty považujeme tento súlad za logický a
predvídateľný.
Dôležitý moment v rozhodovacej činnosti SDEÚ nastal vo vzťahu k možnosti
obmedzenia uplatnenia zásady ne bis in idem pri súbehu daňového a trestného
konania, ktorú zaviedol ESĽP v rozsudku A a B v. Nórsko z roku 2016. Súdny dvor
sa vo svojich nasledujúcich rozhodnutiach mohol a nemusel prikloniť k záverom
ESĽP umožňujúcim obmedzenie ochrany jednotlivcom. V roku 2017 vo veci Menci
Luca (C-524/15) generálny advokát Manuel Campos Sánchez-Bordon predniesol
svoj návrh, ktorým Súdnemu dvoru navrhol zaručiť vyššiu úroveň ochrany v rámci
článku 50 Charty keď navrhol, aby Súdny dvor bez výhrad zachoval svoju doterajšiu
judikatúru založenú na rozsudku Åkerberg Fransson a priklonil sa k minulej rozhodovacej činnosti ESĽP. Súdny dvor sa však stotožnil novým prístupom ESĽP
vyjadrenom v rozsudku A a B v. Nórsko, keď vo veci Menci Luca (C-524/15)204
rozhodol právnou vetou v citovanom znení:
„1. Článok 50 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle,
že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej možno voči určitej osobe začať
trestné stíhanie za nezaplatenie splatnej dane z pridanej hodnoty v zákonných
lehotách, hoci tejto osobe už bola za rovnaké skutky právoplatne uložená správna
sankcia trestnej povahy v zmysle tohto článku 50, za podmienky, že táto právna
úprava:
– sleduje cieľ všeobecného záujmu, ktorý môže odôvodňovať takúto kumuláciu
stíhaní a sankcií, a to boj proti porušeniam v oblasti dane z pridanej
hodnoty, pričom tieto stíhania a tieto sankcie musia mať komplementárne
ciele,
– obsahuje pravidlá zabezpečujúce koordináciu obmedzujúcu na to, čo je
prísne nevyhnutné, dodatočné bremeno, ktoré pre dotknuté osoby vyplýva zo
súbehu týchto konaní a
– stanovuje pravidlá, ktoré umožňujú zabezpečiť, aby prísnosť všetkých
uložených sankcií bola obmedzená na to, čo je prísne nevyhnutné, vo vzťahu
k závažnosti predmetného porušenia.
2. Vnútroštátnemu súdu prislúcha zabezpečiť, vzhľadom na všetky okolnosti konania
vo veci samej, aby bremeno vyplývajúce konkrétne pre dotknutú osobu z
uplatňovania vnútroštátnej právnej úpravy, ktorej sa týka konanie vo veci samej, a z
203
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Rozsudok Súdneho dvora z 5. júna 2012 vo veci Bonda C-489/10 (EU:C:2012:319).
Dostupný
elektronicky:
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C489/10&language=SK.
Rozsudok Súdneho dvora z 20. marca 2018 vo veci Menci Luca C-524/15. Dostupný
elektronicky:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/sk/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0524.
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kumulácie stíhaní a sankcií, ktorú táto vnútroštátna právna úprava umožňuje, nebolo
neprimerané závažnosti spáchaného porušenia.“205
3 SLOVENSKÁ APLIKAČNÁ PRAX
Rozhodnutie veľkého senátu ESĽP vo veci A a B proti Nórsku z 15.
novembra 2016, ktoré mení skoršie uplatňované právne stanovisko k zákazu
dvojitého stíhania a postihu vo vzťahu k správnej sankcii represívneho charakteru
a trestnému konaniu potenciálne vedúceho k uloženiu trestu, v spojení so súhlasným
stanoviskom Súdneho dvora prezentovaným v rozhodnutí Menci Luca (C-524/15),
vytvára v slovenskom právnom poriadku niekoľko alternatív vedenia konaní proti
tej istej osobe o tom istom daňovom deliktuálnom skutku.
Zhmotnené závery z citovanej právnej vety Súdneho dvora vo veci Menci
Luca ako aj závery ESĽP z konania A a B v. Nórsko môžu byť v slovenskom
aplikačnom priestore použiteľné len voči fyzickým osobám. Pokiaľ ide o právnické
osoby, je dôležité pripomenúť si kapitolu 1.2 a v nej spomenutý článok 154c ods. 1
Ústavy Slovenskej republiky, ktorý v spojení so znením ustanovenia § 21 ZoTZPO
(kapitola 1.3) neumožňuje analogicky uplatniť závery SDEÚ a ESĽP na súbeh
konaní daňového a trestného voči právnickým osobám.
Daňová penalizácia za nesplnenie povinností, ktorá má v tuzemsku podobu
pokuty (§ 155 Daňového poriadku) má podľa Engelovských kritérií bezvýhradne
povahu „trestnej sankcie“, pričom daňové konanie ukončené uložením pokuty
a trestné konanie pre rovnaké konanie páchateľa (ak napĺňa všetky zákonné znaky
daňového trestného činu) je nepochybne konaním o tom istom skutku s nutnosťou
aplikácie zásady ne bis in idem v zmysle článku 50 Charty alebo článku 4 ods. 1
Protokolu č. 7 k EDĽP.206 Napriek tomu, že môžeme jednoducho identifikovať
prvok „bis“ a aj prvok „idem“ (napr. pri súbehu trestného konania pre trestný čin
skrátenia dane podľa § 276 Trestného zákona a daňového konania pre daňový delikt
nesplnenia povinnosti tvrdenia o výške daňového základu a dane podľa § 154 ods. 1
písm. e) Daňového poriadku) prekážka ne bis in idem podľa upraveného právneho
stanoviska SDEÚ aj ESĽP nevzniká za predpokladu splnenia kritérií tzv. dostatočnej
vecnej a časovej súvislosti medzi daňovým sankčným a trestným konaním. Splnenie
podmienky dostatočnej vecnej a časovej súvislosti rozvinul SDEÚ v právnej vete vo
veci Menci Luca (C-524/15), ktorú sme citovali v závere kapitoly 2.1., obdobne ako
ESĽP vo veci A a B v. Nórsko (kapitola 2.).
3.1 Súbeh daňového a trestného konania vo vzťahu k fyzickým osobám
Vo svetle splnenia podmienok na preukázanie tzv. dostatočnej vecnej
a časovej súvislosti medzi daňovým sankčným a trestným konaním si pripomeňme
zaužívaný mechanizmus postupu v riešení daňových deliktov v tuzemsku. Po zistení
205
206

Pozri pozn. č. 25, bod 65.
V zhode s uvedeným je aj rozhodovacia činnosť slovenských a českých súdov. Bližšie
pozri napríklad: Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn.: 4Tdo 3/2011 zo dňa 10.05.2011
a Uznesenie Najvyššieho správneho súdu ČR sp. zn.: 4 Afs 210/2014 zo dňa 24.11.2015
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spáchania správneho daňového deliktu (§ 154 Daňového poriadku) dôjde zo strany
správcu dane zároveň k uloženiu pokuty „so sankčnou povahou“ (§ 155 Daňového
poriadku), pričom toto uloženie pokuty je obligatórne. Následne v prípade
podozrenia daňového orgánu, že daňovým deliktom došlo aj k spáchaniu daňového
trestného činu, tento podá trestné oznámenie a v zmysle platnej právnej úpravy (§ 3
ods. 2 Trestného poriadku) tak ako uloženie pokuty aj podanie trestného oznámenia
daňovým orgánom je obligatórne. Dôkazným východiskom v trestnom konaní sú
skutkové zistenia z daňovej kontroly spolu s rozhodnutím daňového orgánu, ktoré
zahŕňa aj uloženie pokuty. Napokon súd podľa ustanovenia § 45 ods. 3 Trestného
zákona pri určovaní druhu a prípadne aj výmery trestu prihliadne resp. započíta
pokutu uloženú v daňovom konaní.
Podľa nášho názoru, splnenie prvej podmienky potrebnej na vylúčenie
ochrany zo zásady ne bis in idem, ktorou je preukázanie, že duálnosť právnej úpravy
daňových deliktov „sleduje cieľ všeobecného záujmu, ktorý môže odôvodňovať
takúto kumuláciu stíhaní a sankcií“ ako aj preukázanie ich „vzájomnej
komplementárnosti“ by nemalo byť problémové nanajvýš v prípadoch deliktov na
poli DPH, pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov Únie. Rovnako pozitívne
vnímame aj splnenie tretej podmienky, že „prísnosť všetkých uložených sankcií bola
obmedzená na to, čo je prísne nevyhnutné“, keďže v medziach platnej právnej
úpravy súd v trestnom konaní prihliada resp. započítava pokutu uloženú v daňovom
konaní.
Ako problematické pri vylúčení aplikácie ne bis in idem vnímame splnenie
druhej podmienky, a to že pri súbehu konaní sa v maximálnej možnej miere má
„zabrániť opakovaniu pri získavaní a posudzovaní dôkazov“, v dôsledku čoho sa
skutkový stav zistený v jednom konaní použije aj v druhom konaní a „nadmernému
zaťažovaniu dotknutej osoby“ vzniknutému dôsledku súbehu konaní. V tejto
súvislosti poukazujeme na ustanovenie § 2 ods. 19 Trestného poriadku: „Pri
rozhodovaní na hlavnom pojednávaní, na verejnom zasadnutí alebo na neverejnom
zasadnutí smie súd prihliadnuť len na tie dôkazy, ktoré boli v tomto konaní vykonané,
ak zákon neustanovuje inak.“ V zmysle citovaného ustanovenia nie je možné, aby
v slovenskom trestnom konaní boli hodnotené dôkazy, ktoré sa vykonali v daňovom
konaní a aby sa v skutkové okolnosti zistené daňovom konaní považovali za zistené
v trestnom konaní. Uvedené nevylučuje, aby sa skutkové zistenia vo forme listinných
materiálov z daňového konania vrátane rozhodnutia daňového orgánu použili ako
dôkaz v trestnom konaní. Vzhľadom na uvedené zastávame názor, že splnenie druhej
podmienky - neduplicity pri získavaní dôkazov a nevytváranie dodatočného
bremena pre jednotlivca, ktoré by súbehom daňového a trestného konania mohlo
vzniknúť, za súčasného právneho stavu nie je v možné. Slovenský právny poriadok
neustanovuje osobitne koordináciu trestných a daňových konaní ani neukladá
dotknutým orgánom povinnosť spolupracovať s cieľom minimalizovať zaťaženie
jednotlivca a zabrániť tak neprimeraným zásahom.
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3.2 Súbeh daňového a trestného konania vo vzťahu k právnickým
osobám
Vo vzťahu k právnickým osobám je potrebné znova pripomenúť ustanovenie
článku 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré v spojení so znením
ustanovenia § 21 ods. 2 ZoTZPO: „Trestné stíhanie proti právnickej osobe nemožno
začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak
skoršie konanie pre ten istý skutok proti tej istej právnickej osobe skončilo
právoplatným rozhodnutím o správnom delikte a toto rozhodnutie nebolo zrušené.“
jednoznačne vylučuje aplikáciu záverov ESĽP a SDEÚ umožňujúcich po splnení
vymedzených podmienok vylúčiť aplikáciu zásady ne bis in idem a tým umožniť
súbeh daňového a trestného konania. Pokiaľ bola právnickej osobe uložená pokuta
zo strany daňového orgánu v daňovom konaní, nie je možné viesť proti tej istej osobe
za ten istý skutok trestné stíhanie, a ak už bolo vznesené obvinenie, trestné stíhanie
musí byť zastavené. Vzhľadom na obligatórnosť uloženia pokuty daňovým orgánom
pri zistení spáchania správneho deliktu (§ 155 Daňového poriadku) a dikciu ust. §
21 ods. 2 ZoTZPO, považujeme trestnú zodpovednosť právnických osôb za
spáchanie daňových trestných činov za legislatívne limitovanú, v dôsledku čoho sa
právnická osoba dostáva do výhodnejšieho postavenia v porovnaní s fyzickou
osobou. Do úvahy by de lege ferenda mohlo prichádzať zavedenie možnosti pre
daňový orgán pokutu neuložiť a súčasne podať trestné oznámenie. To by však
znamenalo opätovné zvýhodnenie pozície právnickej osoby, ktorá by síce mohla byť
trestne stíhaná a potenciálne odsúdená, avšak nebola by penalizovaná zo strany
daňového orgánu. Uvedenému legislatívnemu nedostatku by mala byť venovaná
pozornosť zákonodarcu v záujme nájdenia riešenia, ktoré by neznevýhodňovalo
fyzické osoby pri spáchaní rovnakých daňových deliktov.207
ZÁVER
Po posúdení medzinárodného a tunajšieho právneho rámca zásady ne bis in
idem v nadväznosti na naše vnútroštátne právo, ktoré nielen pripúšťa ale so
zdôraznením obligatórnosti postupu daňového orgánu uložiť za správny delikt
pokutu (sankciu trestnej povahy) a zároveň podať trestné oznámenie by sa dalo
povedať, že priamo predvída kumuláciu daňového a trestného konania konštatujeme,
že naša duálna úprava daňových deliktov je vo svetle prepojenej a vzájomne
súhlasnej judikatúry ESĽP a SDEÚ v rozpore so zásadou ne bis in idem. Je potrebné
mať na zreteli odlišnosti v právnom zakotvení tejto zásady v európskom práve,
v rámci ktorého sa zásada ne bis in idem aplikuje výlučne na prípady, keď členský
štát vykonáva právo Únie. Táto skutočnosť rozdeľujúca prípady kumulácie
daňového a trestného konania a uplatnenie zásady ne bis in idem je reflektovaná aj
v judikatúre Súdneho dvora. Pokiaľ by predmetom súbehu konaní bola daň
z pridanej hodnoty (ustanovená právom Únie), Súdny dvor by sa prípadom zaoberal
207

Bližšie k vývoju zásady ne bis in idem vo vzťahu k trestnej zodpovednosti právnických
osôb pozri napríklad: KURILOVSKÁ, L. – KORDÍK, M.: Trestná zodpovednosť
právnických osôb a ne bis in idem. s. 6 – 22. In: Ne bis in idem – medzi správnym
a súdnym trestaním (zborník z príspevkov vedeckej konferencie). Trnava: Trnavská
univerzita v Trnave, Právnická fakulta. ISBN: 978-80-568-0075-1
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a v súlade s metodikou prijatou v rozsudku Menci Luca by po splnení podmienok
z právnej vety tohto rozhodnutia bolo možné obmedziť aplikáciu zásady ne bis in
idem. Ak by sa jednalo o daň z príjmu Súdny dvor by sa posudzovaním
prejudiciálnej otázky nezaoberal, keďže sa nejedná o vykonávanie práva Únie
v zmysle článku 51 ods. 1 Charty (Súdny dvor v Uznesení z 15. apríla 2015, Burzio,
C-497/14).
V súvislosti s novojudikovanou možnosťou reštriktívneho uplatňovania
ochrany zo zásady ne bis in idem podotýkame, že podľa nami prezentovaného názoru
v kapitole 2.1, nie je možné za súčasného stavu tunajšej platnej legislatívy splniť
všetky vymedzené podmienky z rozsudku SDEÚ vo veci Menci Luca alebo
z rozsudku ESĽP vo veci A a B v. Nórsko umožňujúce oslabiť garanciu zo zásady
ne bis in idem. Pre možnosť splniť aj podmienku „zabránenia opakovania pri
získavaní a posudzovaní dôkazov vrátane nevytvárania dodatočného bremena pre
jednotlivca“ de lege ferenda navrhujeme ustanoviť koordináciu trestných
a daňových konaní a uložiť dotknutým orgánom povinnosť spolupracovať s cieľom
minimalizovať zaťaženie jednotlivca a zabrániť tak neprimeranému zaťažovaniu.
Okrem toho, že duálnosť daňových deliktov je v rozpore s ne bis in idem, aj
problematika legislatívnych nedostatkov vo vzťahu k právnickým osobám (kapitola
2.2) si vyžaduje hlbšie analyzovanie a prijatie systémovejších riešení. Z nášho
pohľadu by nebolo potrebné vzdávať sa základného práva nebyť opakovane súdený
alebo potrestaný v trestnom konaní dva krát za ten istý skutok, pokiaľ by boli
odstránené výrazné nedostatky naprieč vnútroštátnymi právnymi poriadkami.
V tomto smere sa prikláňame k jednotnému prístupu v sankcionovaní tak, aby de
lege ferenda daňový orgán ukladajúci pokutu fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
mal možnosť pokutu neuložiť a súčasne podať trestné oznámenie. Alternatívne, aby
vykonateľnosť uloženej pokuty bola počas vedenia trestného konania odložená,
pričom v prípade odsúdenia a uloženia trestu by uložená pokuta bola započítaná do
druhu alebo výmery trestu a v prípade oslobodenia by uložená pokuta bola opätovne
vykonateľná.
1.
2.
3.
4.
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Kryptoaktíva a výkon daňovej exekúcie
Cryptoassets and implementation of tax execution
Mgr. Marko Putera208
Abstrakt
Cieľom tohto príspevku je poskytnúť pohľad na aktuálne možnosti postihnutia
kryptoaktív ako majetku daňových dlžníkov v daňovom exekučnom konaní. Autor
poukáže na jednotlivé špecifiká takéhoto majetku, ako aj na prekážky, ktoré môžu
brániť úspešnej daňovej exekúcii. Následne popíše kritériá pre zvolenie správneho
spôsobu daňovej exekúcie, ako aj možnosti jej samotného výkonu, v kontexte
aktuálnej právnej úpravy. Základnou hypotézou tohto príspevku je zodpovedanie
otázky, či je možné kryptoaktíva postihnúť daňovou exekúciou a akým spôsobom je
vhodné daňovú exekúciu realizovať.
Kľúčové slová:
kryptoaktíva, daňová exekúcia, prikázanie pohľadávky, dražba hnuteľných vecí
Abstract
The aim of this paper is to provide an overview of the current possibilities of
execution of cryptoassets in tax execution. The author points out the individual
specifics of such property, as well as the obstacles that may hinder success of tax
execution. The author will describe the criteria for choosing the correct method of
tax execution, as well as the possibility of it´s actual implementation in the context
of current legislation. The basic hypothesis of this paper is to answer the question of
whether it is possible to execute cryptoassets in tax execution and what is appropriate
implementation method.
Key words:
cryptoassets, tax execution, ordering a receivable, auction of movable things
ÚVOD
„Technológie ako Bitcoin jednoducho nemôžete zastaviť. Čoskoro bude všade
a svet sa mu bude musieť prispôsobiť. Budú sa mu musieť prispôsobiť najmä svetové
vlády.“209
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Mgr. Marko Putera pôsobí ako doktorand na Katedre finančného práva, daňového práva
a ekonómie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo
svojej vedeckej činnosti sa zameriava najmä na finančnoprávne aspekty kryptoaktív,
hmotnoprávne, ako aj procesnoprávne aspekty ich zdaňovania a na procesnoprávne
otázky správy daní.
John David McAfee, zakladateľ spoločnosti McAfee Corp.
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Obdobné predikcie, či už rovnako, alebo menej rázne, sme mohli zachytiť od
samého počiatku kryptoaktív. V poslednom desaťročí však postupne naberali na
vážnosti a aktuálnosti. Len nedávno, 22. mája 2021, bolo oslavované už 11. výročie
Bitcoin Pizza Day, teda dňa, kedy bol bitcoin prvý krát využitý na platbu za tovar
a americký programátor s maďarskými koreňmi Laszlo Hanyecz si za 10 000
bitcoinov kúpil dve pizze. V dnešných dňoch by tieto pizze stáli približne
300 000 000 EUR. Za takmer štrnásť rokov svojho fungovania si bitcoin, ako aj iné
kryptoaktíva, vybudovali vo svete svoje miesto, keď sa z bláznivého projektu
programátorov vyvinul fenomén s kapitalizáciou, ktorá dosiahla prvú desiatku
spoločností svetového rebríčka.210 Aj napriek tomu, že COVID 19 pôsobí na mnohé
odvetvia devastačne, digitálne odvetvia sú práve naopak na vzostupe výraznejšie ako
kedykoľvek predtým. Rôzne opatrenia ako home office, karanténa či „lockdown“,
uzatvárajú ľudí v domácnostiach, dôsledkom čoho títo ľudia viac čítajú články na
internete ako v novinách, kupujú si viac tovaru cez e-shopy namiesto kamenných
obchodov, a napokon, viac využívajú sociálne siete na nadviazanie kontaktu
s ľuďmi, s ktorými sa kvôli epidemiologickej situácii nemôžu stretávať. Digitálne
platby, väčšia informovanosť a napokon aj enormné pôžičky slúžiace na sanáciu
dôsledkov COVIDu-19, opäť rozprúdili trh s kryptoaktívami, ktorý po dlhšej dobe
zažíva veľkolepý rozmach a dosahuje nevídaných hodnôt. Obrovský záujem o tento
fenomén a najmä výrazné zbohatnutie, či naopak veľké straty niektorých investorov,
zintenzívňuje tlak na vyriešenie mnohých právnych otázok.
Právna regulácia kryptoaktív má však hneď niekoľko úskalí. Tým prvým je
právna povaha kryptoaktív, ktorá sa vymyká doposiaľ zavedeným štandardom, čo
obmedzuje aplikáciu aktuálnej právnej úpravy v oblasti finančných služieb, či
menovej politiky. S uvedeným nesporne súvisí rozličné a nejednotné nazeranie
jednotlivých štátov na kryptoaktíva, hoc je potrebné uznať, že sa postupom času
jednotlivé prístupy k sebe približujú. V treťom kvartáli 2021 by mala Európska únia
prísť s vlastnou právnou reguláciou, ktorá by mala jasne definovať kryptoaktíva
a stanoviť komplexnú koncepciu nazerania na túto oblasť. Normy finančného práva
v právnom prostredí Slovenskej republiky sa zatiaľ stavajú k tejto problematike len
veľmi striedmo. Ako už bolo vyššie uvedené, mnohí investori dokázali svoj majetok
za pomoci kryptoaktív značne zhodnotiť. Uvedená skutočnosť celkom prirodzene
vedie jednak k otázke zdaňovania príjmov nadobudnutých vďaka kryptoaktívam, ale
aj k otázke postihnutia kryptoaktív ako majetku v daňovom exekučnom konaní
v prípade, ak si daňové subjekty neplnia svoje daňové povinnosti. Akým spôsobom
a či vôbec je možné kryptoaktíva exekvovať v podmienkach aktuálnej právnej
úpravy postupne rozoberieme nižšie.
1 CHARAKTERISTIKA KRYPTOAKTÍV
Právne uchopenie kryptoaktív je omnoho náročnejšie, ako sa môže na prvý
pohľad javiť. Samotné definovanie kryptoaktív je problematické, čo spočíva najmä
v ich rôznorodosti. Problémom však nie sú len definície. Ani predpoklad existencie
210

Bitcoin vs The Biggest Companies And Assets In The World by Market Cap. [online].
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právnej regulácie a jasnej definície kryptoaktív by nemusel zaručiť efektívny výkon
daňovej exekúcie. Tú najviac ovplyvňuje nie právna, ale technická stránka
fungovania kryptoaktív, ktorá môže v určitých prípadoch zaistiť vlastníkovi úplnú
kontrolu nad ich držbou. Takáto kontrola môže v určitých prípadoch znamenať
faktickú nedotknuteľnosť tohto majetku a práve táto nedotknuteľnosť kryptoaktív je
jedným z hlavných pilierov ich filozofie.
1.1 Decentralizácia
Aby sme pochopili filozofiu kryptoaktív, musíme si pripomenúť príčinu ich
vzniku. Kryptoaktíva vznikli po „americkej hypotekárnej finančnej kríze“ v roku
2008 ako reakcia na neschopnosť inštitúcii ochrániť peniaze svojich vlastných
občanov. Inštitúcie ako banky, poisťovne a pod., ktoré mali zhodnocovať
a ochraňovať peniaze klientov a regulačné inštitúcie, ktoré mali dohliadať na plnenie
týchto úloh, zlyhali, čo prirodzene viedlo k ekonomickej recesii, zvýšeniu
nezamestnanosti a strate strechy nad hlavou pre mnohých ľudí. Pre objektívne
zhodnotenie je však potrebné poukázať aj na nezodpovedné správanie množstva
klientov, ktorí viedli život na úrovni, ktorú si nemohli dovoliť. Po týchto udalostiach
sa začala silnieť myšlienka decentralizácie peňazí – návrat peňazí od štátu späť
k ľuďom. Decentralizácia je základný stavebný kameň kryptoaktív. Čoraz viac ľudí
sa začalo zamýšľať nad tým, prečo dôverovať centrálnej banke a štátu, ak si
nedokážu plniť svoje úlohy, keď možno rozhodovanie o peniazoch plne vrátiť do
rúk samotných držiteľov. Tento prístup si samozrejme vyžaduje vysokú mieru
zodpovednosti, avšak je vnímaný ako férový. V tomto duchu vznikol v roku 2009
projekt Bitcoin, ktorý predstavil Satoshi Nakamoto.211
Bitcoin, ako hlavný predstaviteľ kryptoaktív, funguje na technológii
blockchain. Blockchain môžeme prirovnať k určitej forme účtovnej knihy. V tejto
knihe sa zaznamenávajú informácie, ktoré v ňom majú byť permanentne uchované.
Informáciou môže byť čokoľvek, napríklad údaje o vlastníkovi, informácia
o vykonaní určitej transakcie, či záznam o vytvorení dokumentu atď.212 Výhodou
tohto systému v prípade bitcoinu je jeho decentralizácia a praktická nezmeniteľnosť.
Bitcoinový blockchain udržuje viac ako desaťtisíc zariadení (nodes) po celom svete
a toto číslo neustále rastie.213 Decentralizácia takéhoto rozsahu zaručuje funkčnosť
a bezpečnosť systému. Nie je možné ho vypnúť, zastaviť, či zrušiť.
Decentralizácia má svoje výhody, prirodzene však má aj svoje nevýhody.
Výhodám v podobe slobody, nedotknuteľnosti a moci nad svojimi prostriedkami,
211
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Neznáma osoba, respektíve skupina osôb
Štúdia možností a potenciálu technológie „blockchain“ pri zlepšovaní eGovernment
riešení. [online]. 2019. 111 s. [cit. 20. 5. 2021] str. 14. Dostupné na:
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zodpovedajú aj nevýhody v podobe pomalšieho systému, či v zásade nenávratnej
straty prostriedkov v prípade nesprávne zadanej transakcie. Každá komunita je však
názorovo rôznorodá a preto sa naprieč celého spektra kryptoaktív vedie diskusia
o tom, do akej miery je možné decentralizáciu obmedziť. Výsledkom tejto diskusie
je množstvo projektov, z ktorých si môžu jednotliví používatelia vybrať podľa
svojich preferencií. Vyššie miera decentralizácie zákonite spôsobuje, že sieť je síce
stabilnejšia a bezpečnejšia, avšak pomalšia a drahšia (najmä v súvislosti s výškou
transakčných poplatkov). Niektorí členovia krypto-komunity (najmä tí novší)
uprednostňujú rýchle a lacné transakcie, preto si vyberajú projekty vyznačujúce sa
vyššou mierou centralizácie, ktorá také podmienky dokáže zabezpečiť. Takéto
projekty sa prirodzene v rôznej miere odkláňajú od základnej filozofie kryptoaktív.
Plne decentralizované projekty po spustení fungujú autonómne a v podstate si
žijú svojím vlastným životom. Vlastníctvo jednotlivých kryptoaktív (zjednodušene
coinov, alebo mincí) je zapísané na blockchaine a všetky transakcie sa realizujú „onchain“, čo znamená, že na schválenie nie je využívaná centrálna autorita a jednotlivé
mince nikto nezadržiava.214 Pre lepšiu predstavu uvedieme príklad s bankou. Banka
eviduje účet osoby, ako aj disponibilný zostatok na predmetnom účte. Ak táto osoba
zadá platobný príkaz, banka skontroluje výšku disponibilného zostatku na účte
a následne, ak je dostatočný, platbu zrealizuje. Existuje teda tretia osoba,
centralizovaná inštitúcia, ktorá tento proces sprostredkuje. Ak chce mať osoba plnú
kontrolu nad svojimi peniazmi, musela by disponovať len hotovosťou. Teoreticky sa
banka môže rozhodnúť, že platbu nezrealizuje, prostriedky zablokuje, či účet zruší.
Uvedené by však mala urobiť len zo zákonných dôvodov, kedy by bolo takéto
konanie legitímne. História nám však neraz ukázala, že vo svete financií nie vždy
všetko funguje bezchybne. Poznáme mnoho príkladov, kedy zo dňa na deň niektoré
inštitúcie zatvorili pobočky a z bankomatov sa nedali vybrať žiadne peniaze.
Blockchain túto situáciu eliminuje. Jednotlivé mince sú v ňom zapísané a evidované
na adrese, ktorú si môžeme predstaviť ako peňaženku danej osoby. Na to, aby mohol
niekto s týmito mincami disponovať, potrebuje mať tzv. seed.215 Vďaka seedu má
užívateľ plnú kontrolu nad svojimi mincami a bez neho s nimi nie je možné
disponovať. V prípade bitcoinu existuje predpoklad, že takmer 4 milióny bitcoinov
sú navždy stratené a uzamknuté, pretože k nim ich vlastníci buď zabudli, respektíve
stratili seed.216 Vzhľadom na vysokú hodnotu bitcoinu už v posledných rokoch
k výrazným stratám nedochádza, nakoľko vzrast jeho hodnoty so sebou priniesol aj
značný nárast zodpovednosti vlastníkov, čo môžeme považovať za pozitívny jav.
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LÁNSKÝ, J. Kryptoměny. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. 160 s., str. 68
Seed tvorí 24, respektíve 12 náhodne vygenerovaných slov, ktoré slúžia na obnovenie
krypto-peňaženky. Znalosť celého seedu znamená prístup ku kryptoaktívam uloženým na
krypto-peňaženke. Pre uchovanie seedu sa odporúča zapísanie na pepier, respektíve na
trvácnejší materiál (kov) a jeho bezpečné uloženie.
Ľudia za 10 rokov stratili 200 miliárd v Bitcoinoch! Kde sú všetky tie mince? [online].
2021. [cit. 01. 06. 2021] Dostupné na: https://kryptomagazin.sk/styri-miliony-bitcoinovstratene/
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Zároveň stojí za zmienku skutočnosť, že vo svete nastalo mnoho situácii, kedy
polícia zabavila bitcoiny pochádzajúce z trestnej činnosti, avšak nepoznala seed
a tým pádom bitcoiny de facto nemohli byť predané.217 Ak si odsúdený svoj seed
zapamätal, respektíve ho mal niekde bezpečne uložený, mohol po prepustení
z výkonu trestu odňatia slobody svoj majetok „obnoviť“ a nikto mu v tom nemohol
nijako zabrániť. Tento princíp môže byť prekážkou aj v daňovom exekučnom
konaní.
V súvislosti s uvedeným poukazujeme na novelizáciu Trestného zákona
a Trestného poriadku, do ktorých boli vnesené ustanovenia o kryptoaktívach
(virtuálnych menách) a ktoré reagujú na vyššie popísanú situáciu. V zmysle § 96d
Trestného poriadku sa na základe príkazu na zaistenie virtuálnej meny zakážu
akékoľvek dispozície s virtuálnou menou a prikáže sa jej vydanie vrátane vydania
hesla, prístupového kódu alebo podobných údajov umožňujúcich nakladanie s
virtuálnou menou, pričom právne úkony urobené v rozpore so zákazom podľa
predchádzajúcej vety sú neplatné. Heslom, prístupovým kódom, alebo podobnými
údajmi môže byť vyššie popísaný seed, respektíve prístupové údaje k účtu
u centralizovaného poskytovateľa. Zákon je však pripravený aj na situácie, kedy
vlastník kryptoaktív nebude spolupracovať a nevydá orgánom činným v trestnom
konaní požadovaný seed. V takom prípade je možné použiť inštitút zaistenia
náhradnej hodnoty podľa § 96g trestného poriadku. V tomto prípade pokiaľ nie je
možné zaistiť virtuálnu menu, ktorá je nástrojom trestnej činnosti alebo výnosom z
trestnej činnosti, môže byť vydaný príkaz na zaistenie náhradnej hodnoty, ktorá
zodpovedá aspoň sčasti hodnote virtuálnej meny. Efektivita tohto spôsobu bude
prirodzene závisieť od majetkových pomerov vlastníka, ako aj hodnoty kryptoaktív
pochádzajúcich z trestnej činnosti. V daňovom exekučnom konaní by však takýto
inštitút nemal praktické využitie.
1.2 Rozlišovanie pojmov
Napriek tomu, že základným stavebným kameňom kryptoaktív je
decentralizácia, krypto-komunita vo svojom prostredí postupne vytvorila zásadný
oxymoron. Z pochopiteľných dôvodov (cena a rýchlosť transakcií, jednoduchšie
užívateľské prostredie, atď.) začali vznikať viac či menej centralizované
kryptoaktíva a zmenárne. Na tomto mieste poukazujeme na rozdiel v používaní
termínov kryptomena – kryptoaktívum. V krypto-komunite sa objavujú snahy
rôznych autorov o definovanie kryptomien. Nejednotnosť spočíva najmä v náhľade
na dôležitosť jednotlivých znakov kryptomeny. Autor sa prikláňa k definícii Jána
Lánského218 podľa ktorej je kryptomena systém, ktorý spĺňa všetky nasledovné
podmienky:

217
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Nemecké regulačné orgány zhabali bitcoiny za 60 miliónov dolárov, ale nemajú heslo.
[online].
2021.
[cit.
01.
06.
2021]
Dostupné
na:
https://openiazoch.zoznam.sk/cl/209261/Nemecke-regulacne-organy-zhabali-bitcoinyza-milionov-dolarov-ale-nemaju-heslo
LÁNSKÝ, J. Kryptoměny. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. 160 s., str. 3
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1. Systém nepotrebuje centrálnu autoritu, distribuovane dosahuje zhodu
o svojom stave.
2. Systém uchováva prehľad o jednotkách danej kryptomeny a jej
vlastníctve.
3. Vlastníctvo jednotiek kryptomeny sa preukazuje výhradne
kryptograficky.
4. Systém definuje, či môžu vznikať nové jednotky kryptomeny. Pokiaľ
môžu, systém definuje okolnosti ich vzniku a spôsob určenia vlastníctva
nových jednotiek.
5. Systém umožňuje uskutočňovať transakcie, v ktorých dochádza
k zmene vlastníctva jednotiek kryptomeny. Pokyn k uskutočneniu
transakcie môže vydať jedine entita, ktorá preukáže aktuálne vlastníctvo
týchto jednotiek.
6. Pokiaľ sú súčasne zadané dva pokyny k zmene vlastníctva jednotiek
kryptomeny, systém uskutoční maximálne jeden z nich.
V ortodoxnejšej časti krypto-komunity sa objavuje názor, že akýkoľvek
projekt, ktorý je (viac či menej) centralizovaný, nemožno považovať za kryptomenu.
Aj z tohto dôvodu219 sa postupne rozširuje používanie termínu kryptoaktívum
(cryptoasset), ktorý podľa nášho názoru zahŕňa širšie spektrum kryptografických
projektov a zároveň zohľadňuje absenciu naplnenia pojmových znakov meny, ako
právnej kategórie. Podmienky stanovené vyššie uvedenou definíciou sú však
v prostredí kryptoaktív pomerne striktné a vylučujú množstvo ostatných
„pseudokryptomien“. V ekosystéme kryptoaktív sa však môžeme stretnúť s rôznymi
pojmami, ako napríklad kryptomena, digitálna mena, minca, token, stablecoin, gas
a iné. Nazdávame sa, že kryptoaktíva by mali zastrešovať všetky zložky fungujúce
v tomto ekosystéme, pričom za nevyhnutné podmienky považujeme, aby daný
projekt bol založený na kryptografii a fungoval na systéme blockchain.
2 VÝKON DAŇOVEJ EXEKÚCIE
O tom, že kryptoaktíva možno považovať za majetok, už dnes nie sú žiadne
pochybnosti. Kryptoaktíva už dávno nie sú len hobby pre nadšencov IT technológii.
Najmä bitcoin si za dvanásť rokov svojho fungovania vydobyl svoje postavenie
v povedomí spoločnosti. Napriek relatívne vysokej volatilite ich cien, sa postupom
času rozšírili nielen medzi bežnými ľuďmi, ale aj medzi globálnymi spoločnosťami.
Bitcoin sa stal čoraz častejšie vyhľadávanou zložkou investičných portfólií, najmä
v dôsledku dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Spoločnosti ako
Microstrategy či Tesla už verejne deklarovali zaradenie bitcoinu ako aktíva do

219

Jedným z dôležitých dôvodov je najmä pôvodne nekriticky zavedený názov kryptomena,
ktorý nezohľadňoval pojmové znaky meny.
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svojho majetku.220 Preto je na mieste zaoberať sa otázkou, ako takýto majetok môže
prispieť k vymoženiu splnenia záväzkov (daňových) dlžníkov.
Zároveň ale považujeme za dôležité zamyslieť sa nad tým, akým majetkom
kryptoaktíva sú. Podľa Občianskeho zákonníka221 sú predmetom občianskoprávnych
vzťahov veci, živé zvieratá, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné
majetkové hodnoty. Podľa nášho názoru sa vo svetle vyššie uvedených skutočností
podstata kryptoaktív najviac približuje iným majetkovým hodnotám. Právna úprava
nám zatiaľ odpoveď neposkytla a názory na túto otázku nie sú zjednotené. Napriek
tomu však budeme pre účely tohto článku vychádzať z názoru, že kryptoaktíva
možno považovať za iné majetkové hodnoty.
2.1 Kritériá pre výber spôsobu daňovej exekúcie
Pre to, akým spôsobom bude možné takýto majetok postihnúť výkonom
daňovej exekúcie, bude rozhodujúce najmä kde, respektíve akým spôsobom má
daňový dlžník kryptoaktíva uložené. Postupne rozoberieme dve základné situácie,
pričom v prvej situácii daňový dlžník kryptoaktíva drží v súkromnej hardvérovej
peňaženke, respektíve u poskytovateľa „non custodial“, kde má k svojej peňaženke
prístup vďaka svojmu vlastnému seedu (softvérová peňaženka). V druhej situácii
bude daňový dlžník svoje kryptoaktíva držať u centralizovaného poskytovateľa
a k svojej peňaženke nemá seed, respektíve kryptoaktíva môže držať u tzv.
„custodial“ poskytovateľa. Custody služby sú vo všeobecnosti vedľajšie služby
súvisiace s cennými papiermi, ktoré banky realizujú pre svojich klientov. Banky,
ktoré obstarávajú pre svojich klientov obchody s cennými papiermi obvykle tieto
cenné papiere pre klienta aj udržiavajú a spravujú.222 Analogický prístup sa uplatňuje
aj v prípade kryptoaktív.
Vo svete kryptoaktív existuje mnoho spoločností, respektíve aplikácií, ktoré
ponúkajú nákup, predaj, či zmenu kryptoaktív. Charakter jednotlivých zmenární
závisí od rôznych faktorov – či ponúkajú zmenu len v pároch kryptoaktív, alebo aj
v pároch s fiat menami, alebo či sú decentralizované a bežia celý čas „on chain“.
V skúmanom kontexte však bude podstatná najmä miera už mnohokrát spomínanej
decentralizácie. Ako už bolo vyššie uvedené, decentralizované projekty si v podstate
„žijú svojim vlastným životom“. Nie sú závislé na žiadnom poskytovateľovi,
nemožno ich vypnúť, nikto do ich fungovania v podstate nemôže zasahovať.
V krypto-komunite však existuje niekoľko gigantických, centralizovaných
spoločností (napr. Binance, Coinbase, atď.), ktoré sa v krypto-komunite tešia veľkej
obľúbenosti a disponujú zásadnou užívateľskou základňou. Napriek mnohým, už
220
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LIVNI, E. MicroStrategy adds another billion dollars of Bitcoin to its balance sheet.
2021.
ONLINE
(cit.
20.
05.
2021)
Dostupné
na:
https://www.nytimes.com/2021/02/25/business/microstrategy-adds-another-billiondollars-of-bitcoin-to-its-balance-sheet.html
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Custody (Custody služby). 2021. ONLINE (cit. 20. 05. 2021) Dostupné na:
https://totalmoney.sk/slovnik/C/custody-custody-sluzby/
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spomínaným výhodám (rýchlosť transakcií, nižšie poplatky...), existuje aj zásadná
nevýhoda – užívateľ de facto nevlastní kryptoaktíva. Centralizovaná zmenáreň
vedie, podobne ako banka, svoju evidenciu zostatku na účtoch užívateľov
a evidenciu transakcií. Transakcie prebiehajú v zásade „off chain“, čo znamená, že
transakcie nie sú zapisované na blockchain a užívatelia sa spoliehajú, že na
správnosť fungovania dozerá poskytovateľ. Poskytovateľ by mal „na pozadí“
nakupovať, respektíve predávať kryptoaktíva tak, aby skutočnosť zodpovedala
vedeným zostatkom u používateľov. Transakcie užívateľov sa do blockchainu
nezapisujú, prebiehajú len v rámci prostredia poskytovateľa a do blockchainu sa
zapíše až aktuálny stav pri výbere prostriedkov od poskytovateľa. Pre
zrozumiteľnosť uvádzame dva rôzne príklady:
1. Osoba A vloží na burzu 1000 EUR. Keďže vklad prebehol vo fiat mene, nie
je dôvod uvedené zapisovať do blockchainu, nakoľko euro na blockchaine
nefunguje. Následne si táto osoba kúpi 0,02 bitcoinu (BTC) za 1000 EUR.
Rozhodne sa, že si chce svoj BTC uložiť vo svojej peňaženke a preto si zadá
požiadavku na výber z burzy. Burza zašle 0,2 BTC na adresu peňaženky
osoby A, pričom do blockchainu sa zapíše, že uvedených 0,2 BTC už
nevlastní burza, ale osoba A.
2. Osoba B už vlastní 1 BTC, ktorý by chcel vymeniť za iné kryptoaktívum.
Osoba B zašle na svoju adresu na burze 1 BTC a do blockchainu sa zapíše,
že 1 BTC už nevlastní osoba B, ale burza. Burza však osobe B umožní
v rámci svojho užívateľského prostredia obchodovať do výšky 1 BTC.
Osoba B vymení 1 BTC za 22 jednotiek kryptoaktíva Ethereum (ETH),
pričom túto zmenu si zaeviduje len poskytovateľ. Následne si osoba B
požiada o výber 22 ETH na svoju súkromnú adresu peňaženky a po
vykonaní tejto transakcie sa do blockchainu zapíše, že vlastníkom 22 ETH
už nie je burza, ale osoba B.
Pri tomto princípe teda užívateľ nemá úplnú kontrolu nad svojimi
prostriedkami, má však právo na vyplatenie svojho disponibilného zostatku podobne
ako pri bankovom účte.
Jednou z centralizovaných foriem poskytovateľov sú aj tzv. custodial223
poskytovatelia. Custodial poskytovateľ v jednoduchosti „drží“ kryptoaktíva
používateľa. Jednotliví užívatelia buď nemajú svoj seed a ten vlastní jedine
poskytovateľ, ktorý „ručí“ za to, že disponuje dostatočným množstvom zdrojov na
pokrytie vložených prostriedkov užívateľov, alebo majú svoj seed, ale ten rovnako
drží aj poskytovateľ a kryptoaktíva uložené v danej peňaženke de facto stále vlastní
poskytovateľ. Preto sa v krypto-komunite častokrát skloňuje známa fráza „not your
seed, not your coins“, ktorá zdôrazňuje dôležitosť decentralizovaných riešení. Pokiaľ
však užívatelia uprednostnia centralizované riešenia, vytvára sa väčší priestor pre
aktivitu správcu dane.

223

Z anglického to custody - zadržať
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Napokon je dôležité poukázať na skutočnosť, že poskytovatelia ktorí
poskytujú služby v oblasti kryptoaktív, no zároveň ponúkajú možnosť zmeny za fiat
meny, sa považujú za poskytovateľov platobných služieb v obmedzenom rozsahu
podľa zákona o platobných službách224. Na týchto poskytovateľov sa vzťahuje
väčšia regulácia a spadajú pod dohľad NBS. V súvislosti s uvedeným sa na takýchto
poskytovateľov vzťahuje aj regulácia týkajúca sa AML, nie je preto výnimočné, že
čoraz častejšie dostávajú rôzne úradné žiadosti o poskytnutie informácií. Spoločnosť
Coinbase v októbri 2020 deklarovala, že v prvom polroku 2020 dostala takmer 2000
žiadostí o poskytnutie informácií o svojich klientoch, pričom drvivá väčšina týchto
žiadostí sa týkala trestného konania, avšak malá časť súvisela s civilnými, či
správnymi konaniami. Žiadosti pochádzali z viac ako 30 rôznych štátov, pričom
jedna pochádzala aj zo Slovenskej republiky.225
2.2 Zistenie majetku
Daňový poriadok226 priznáva správcovi dane široké spektrum nástrojov,
akými môže zisťovať informácie potrebné pre správu daní. Z dôvodu rozsahu článku
sa obmedzíme len na stručnú charakteristiku niektorých okruhov.
Do prvého okruhu by sme zaradili aktivity daňového subjektu, ktoré majú
oznamovací charakter. Daňová legislatíva stanovuje daňovým subjektom po splnení
určitých podmienok rôzne povinnosti, pričom medzi najčastejšie patrí podávanie
daňového priznania (a príslušných príloh), účtovných závierok či kontrolných
výkazov. Z týchto dokladov možno získať potrebné informácie, ktoré nasvedčujú,
že daný subjekt vlastní kryptoaktíva. Môže ísť o priznaný príjem z predaja
virtuálnych mien, evidencia majetku a pod.
Druhý okruh obsahuje aktivity v súlade so zásadou úzkej súčinnosti daňového
subjektu a správcu dane. Môže ísť napríklad o výzvu na súpis majetku, predvolanie
daňového subjektu, miestne zisťovanie a iné činnosti.
Tretí okruh tvoria aktivity z iniciatívy správcu dane bez súčinnosti daňového
subjektu. Ustanovenia § 26 Daňového poriadku určujú široký rozsah údajov, ktoré
sú rôzne osoby povinné na žiadosť správcu dane poskytnúť. Správca dane by si takto
mohol vyžiadať od poskytovateľov zoznamy transakcií (nákupov a predajov
kryptoaktív), či zostatky na účtoch. Zároveň môže správca dane požiadať banky, či
iných poskytovateľov platobných služieb o informácie, či na účtoch daňového
subjektu prebiehali platby medzi daňovým subjektom a poskytovateľom služieb
súvisiacich s kryptoaktívami.
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Predtým, ako prejdeme k posudzovaniu vhodnosti jednotlivých spôsobov
daňovej exekúcie, považujeme za dôležité zdôrazniť, že aktuálna právna úprava nie
je prispôsobená potrebám postihovania takéhoto nového druhu majetku. Do istej
miery pôjde o teoretické východiská, pričom pre úspešnú realizáciu bude
v budúcnosti potrebné upraviť, respektíve doplniť ustanovenia o daňovej exekúcií.
Ako vhodné riešenie sa nám javí doplnenie ustanovenia, ktoré stanoví, že na účely
postihnutia kryptoaktív daňovou exekúciou sa primerane použijú ustanovenia o tom
ktorom spôsobe daňovej exekúcie.
Ak sa správca dane dozvie, že daňový dlžník má svoj majetok vo forme
kryptoaktív (alebo aj fiat peňazí), prichádzajú podľa názoru autora do úvahy dve
možnosti, a síce uplatnenie daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky podľa
ustanovenia § 107 Daňového poriadku, alebo daňovej exekúcie dražbou hnuteľných
vecí podľa ustanovení § 112 Daňového poriadku. Autor pripúšťa použitie rôznych
spôsobov exekúcie na totožný predmet exekúcie, dôležité však budú okolnosti
konkrétneho prípadu. Dôvody takéhoto prístupu a kritériá pre výber spôsobu
daňovej exekúcie budú priblížené nižšie.
Rozhodujúcim kritériom pre zvolenie spôsobu daňovej exekúcie bude podľa
nášho názoru spôsob držania kryptoaktív, pričom budeme rozlišovať dve základné
situácie:
a) Kryptoaktíva daňový dlžník drží v custodial peňaženke.
b) Kryptoaktíva daňový dlžník drží v non custodial peňaženke.
Myslíme si, že v prvom prípade bude možné zvoliť spôsob daňovej exekúcie
podľa § 107 Daňového poriadku, pretože držba kryptoaktív takýmto spôsobom má
odlišný charakter, ako v prípade druhej možnosti. Ako bolo uvedené vyššie, pri
custodial peňaženkách je vlastníctvo kryptoaktív v rukách poskytovateľa a klient má
právo na vyplatenie, respektíve disponovanie s jeho disponibilným zostatkom,
podobne ako v prípade peňažných prostriedkov v bankách. Rovnako v tomto prípade
podľa nášho názoru de facto nepôjde o vlastníctvo kryptoaktív ako takých, ale
o právo na vyplatenie (resp. iné nakladanie) s kryptoaktívami uloženými
u poskytovateľa. Táto paralela je podľa nášho názoru kľúčová a preto v takomto
prípade nemožno uplatniť daňovú exekúciu predajom hnuteľných vecí. V opačnom
prípade má prístup ku kryptoaktívam len samotný daňový dlžník a jeho vlastníctvo
k nim je na blockchaine skutočne zapísané. Nejde teda len o právo na vyplatenie, ale
daňový dlžník má možnosť sám s takýmto majetkom disponovať bez tretej strany.
2.3 Daňová exekúcia prikázaním pohľadávky
Daňový poriadok počíta s tromi druhmi daňovej exekúcie prikázaním
pohľadávky, a to prikázaním pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa
platobných služieb, prikázaním iných peňažných pohľadávok a postihnutím iných
majetkových práv.
V zmysle § 108 Daňového poriadku „daňovou exekúciou prikázaním
pohľadávky z účtu daňového dlžníka vedeného u poskytovateľa platobných služieb

120

môžu byť postihnuté peňažné prostriedky na všetkých účtoch daňového dlžníka.“
Tento spôsob je limitovaný právnou úpravou zákona o platobných službách227, ktorý
v § 2 ods. 3 taxatívne stanovuje kto sa považuje za poskytovateľa platobných služieb.
Podľa nášho názoru je tento spôsob možné uplatniť aj v oblasti kryptoaktív, avšak
len u poskytovateľov, ktorí poskytujú aj služby vo fiat menách, pretože títo sú
považovaní za poskytovateľov platobných služieb v obmedzenom rozsahu. Na
tomto mieste je vhodné sa zamyslieť nad tým, že tento spôsob je možné využiť len
na majetok vo forme fiat mien vedených na účtoch u poskytovateľa (kedy by šlo
o takmer totožnú situáciu ako pri účtoch v banke), alebo aj na majetok vo forme
kryptoaktív. Prikláňame sa k názoru, že pokiaľ sa na takéhoto poskytovateľa
vzťahuje regulácia súvisiaca s platobnými službami, je možné mu prikázať, aby
držané kryptoaktíva daňového dlžníka predal, respektíve vymenil podľa aktuálneho
trhového kurzu daného kryptoaktíva k euru, t. j. kurzu v čase doručenia daňového
exekučného príkazu, a výťažok z takéhoto predaja, respektíve zmeny, previedol na
účet správcu dane.
Ustanovenia § 110 Daňového poriadku stanovujú: „Iná peňažná pohľadávka
na účely tohto zákona je peňažný záväzok iných osôb voči daňovému dlžníkovi.“
V praxi sa tento spôsob uplatňuje najmä pri pohľadávkach voči zákazníkom, či
odberateľom daňového subjektu, vyplývajúcich z jeho podnikateľskej činnosti.
Dôležitý je však peňažný charakter tohto záväzku. Podľa nášho názoru nie je tento
spôsob vhodný, pretože kryptoaktívum nie je peňažnou pohľadávkou, hoc sa
v niektorých aspektoch môže na peňažnú pohľadávku podobať. Podľa názoru
niektorých autorov228 kryptoaktíva (reprezentované najmä bitcoinom), nenapĺňajú
všetky kritériá charakterizujúce peniaze. Vychádzajúc z tohto názoru, kryptoaktíva
v zásade nie sú peniazmi, ale len určitým druhom platidla, preto sa nám tento spôsob
nezdá vhodný.
Podľa ustanovení § 111 Daňového poriadku „Správca dane je oprávnený
vykonať daňovú exekúciu postihnutím iného majetkového práva, ktoré je
prevoditeľné a nie je peňažnou pohľadávkou ani právom, ktoré patrí len daňovému
dlžníkovi.“ Použitie tohto ustanovenia sa nám javí vhodné v prípade, ak poskytovateľ
neposkytuje služby súvisiace s fiat menami, preto sa nepovažuje za poskytovateľa
platobných služieb. Táto skutočnosť je však zároveň problematická, pretože
poskytovateľ nedisponuje likviditou fiat mien, ale tieto nahrádza tzv.
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stablecoinami229. Do určitej miery by bolo logické, aby takýto poskytovateľ
postupoval podobným spôsobom ako v prípade § 108 Daňového poriadku, a
previedol na účet správcu dane hodnotu kryptoaktív v eurách. V prípade, ak by
správca dane disponoval vlastnou krypto-peňaženkou, mohol by poskytovateľ
previesť správcovi dane priamo dané kryptoaktívum, respektíve ekvivalent jeho
hodnoty v stablecoine, tie by však následne museli byť speňažené. Využitie tohto
ustanovenia sa nám javí ako vyhovujúce najmä z pohľadu výkladu, problematické
však môže byť jeho uplatnenie v praxi, čo rozoberieme nižšie.
Správca dane po preverení splnenia podmienok pre začatie daňového
exekučného konania zhodnotí, ktorý zo spôsobov podľa charakteru zisteného
majetku bude vhodný a následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného
konania. Proti rozhodnutiu o začatí daňového exekučného konania nie sú podľa § 90
ods. 1 Daňového poriadku prípustné opravné prostriedky, čiže je právoplatné
a vykonateľné dňom jeho vydania. Medzi zákonné náležitosti tohto rozhodnutia,
okrem iného, patrí aj označenie osôb, na ktoré sa vzťahuje výrok o zákaze nakladania
s majetkom daňového dlžníka, ako aj samotný výrok. Ide o osoby, ktoré užívajú,
evidujú, spravujú, alebo nakladajú s majetkom daňového dlžníka, ktorý podlieha
daňovej exekúcii. Osobou na ktorú sa vzťahuje uvedený zákaz by v tomto prípade
bola tá ktorá centralizovaná burza, zmenáreň, či akýkoľvek iný custodial
poskytovateľ predmetných služieb (ďalej len „poskytovateľ“). Vo výroku správca
dane zakazuje nakladať s predmetným majetkom, a to ani v prospech daňového
dlžníka, alebo na jeho príkaz, ako aj akokoľvek zaťažiť takýto majetok. Na tomto
mieste je vhodné použiť dostatočne širokú špecifikáciu postihovaného majetku.
Daňový dlžník môže mať u poskytovateľa vložené peniaze v rôznych menách
a v rôznych kryptoaktívach. Nie je výnimočné, že užívatelia majú časť majetku
u poskytovateľa v eurách (alebo inej fiat mene), časť v stablecoinoch, časť v bitcoine
(alebo iných kryptoaktívach). Burza Binance od apríla 2021 dokonca poskytuje
tokenizované akcie spoločnosti Tesla, Microsoft, Apple či Coinbase230 (uvedené
však nepovažujeme za druh kryptoaktív). Zároveň môžu u poskytovateľa využívať
rôzne spektrum služieb, respektíve produktov, ktoré z dôvodu rozsahu príspevku
nebudeme bližšie rozoberať, no značne zjednodušene ich môžeme označiť ako
sporiace, respektíve slúžiace na zhodnotenie majetku. Z uvedených dôvodov
považujeme za vhodné v rámci výroku o zákaze špecifikáciu majetku stanoviť tak,
aby zahŕňala nie len všetky druhy držaných kryptoaktív a fiat mien, ale aby sa
dotýkala aj prostriedkov využívaných v spomenutých službách poskytovateľa.
Rozhodnutie sa podľa § 90 ods. 5 Daňového poriadku doručuje osobám, na ktoré sa
vzťahuje uvedený zákaz a tieto sú dňom doručenia rozhodnutia povinné tento zákaz
229
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Stablecoin (odvodené z kombinácie anglických slov stable – stabilný a coin - minca) je
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komodity (Digix Gold – DGX) atď.
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dodržiavať. Poskytovateľ by týmto momentom mal úplne obmedziť aktivitu
daňového dlžníka na svojej platforme a de facto „zmraziť“ prostriedky daňového
dlžníka, samozrejme len v zmysle zásady primeranosti do výšky vymáhaného
daňového nedoplatku.
Po vydaní rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania a zabezpečení
majetku bude daňovému dlžníkovi bezodkladne doručená daňová exekučná výzva,
voči ktorej sú prípustné opravné prostriedky. Pre účely tohto príspevku však budeme
vychádzať zo situácie, že nie sú dané zákonné dôvody pre zastavenie exekúcie
a daňový dlžník sa neodvolal, respektíve odvolací orgán daňovú exekučnú výzvu
potvrdil. Na základe právoplatnej a vykonateľnej daňovej exekučnej výzvy správca
dane vydá daňový exekučný príkaz.
Na tomto mieste je vhodné zamyslieť sa nad samotnou realizáciou takejto
exekúcie. V aktuálnej situácii sa nám javí ako jediné možné východisko, aby správca
dane prikázal poskytovateľovi predať kryptoaktíva, ku ktorým má daňový dlžník
dispozičné právo, za aktuálnu trhovú cenu a výťažok takéhoto predaja v eurách
previesť na účet správcu dane. Do budúcna by však možno stálo za úvahu vytvorenie
vlastných peňaženiek správcu dane. Kryptoaktíva by sa nepredávali, ale poukázali
na takúto peňaženku. Takéto riešenie pravdepodobne dnes nedávalo veľký zmysel,
okrem prípadov, kedy poskytovateľ nedokáže zabezpečiť predaj kryptoaktív do fiat
meny. Predaj u poskytovateľa je rýchly a správca dane nemusí platiť transakčné
poplatky na blockchaine, takže konanie sa môže stať hospodárnejším. Správca dane
by momentálne takýmto spôsobom získal kryptoaktíva, no následne by ich musel
speňažiť (napr. dražbou, respektíve u iného poskytovateľa), kde by hrozili určité
riziká, ktoré rozoberieme nižšie. Na druhej strane, situácia sa môže zmeniť
v budúcnosti, v prípade širokej akceptácie kryptoaktív ako platobného prostriedku.
Držanie kryptoaktív správcom dane by mohlo taktiež byť prospešné v čase vysokej
volatility cien, kedy by k predaju nemuselo dochádzať hneď, ale v prípade nárastu,
či stabilizácie ceny. Takýto postup je však vo verejnom sektore podľa nášho názoru
nerealizovateľný, nakoľko by nebolo možné objektívne určiť, kedy je vhodný
moment k predaju a ktorá cena už je dostatočne vysoká, navyše hrozí riziko, že určité
kryptoaktívum zanikne, čo by spôsobilo škodu na strane správcu dane. Objektívne
sa teda javí najvhodnejšie predať kryptoaktívum za trhovú cenu v čase predaja,
rovnako, ako sa postupuje pri predaji iného majetku.
2.4 Daňová exekúcia dražbou hnuteľných vecí
Ako už bolo vyššie uvedené, daňová exekúcia predajom hnuteľných vecí bude
podľa nášho názoru vhodná v prípade, kedy má správca dane k dispozícii seed.
K uvedenému nám môže byť inšpiráciou Česká republika, kde už bol uvedený
spôsob realizovaný. V predmetnom prípade však nešlo o daňové exekučné konanie,
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ale o predaj zaistených bitcoinov, ktoré pochádzali z trestnej činnosti.231 Rovnaký
princíp však podľa nášho názoru možno aplikovať aj pri výkone daňovej exekúcie.
Predaj kryptoaktív na dražbe môže byť podľa nášho názoru efektívnym
nástrojom na speňaženie kryptoaktív. Myslíme si, že kúpa kryptoaktíva na dražbe
bude z pohľadu kupujúceho dávať zmysel najmä v prípadoch, ak pôjde o väčšie
množstvo hodnotnejšieho kryptoaktíva. Záujem o predávané kryptoaktívum bude
ovplyvňovať niekoľko premenných a to najmä aktuálna trhová cena, množstvo
a hodnota kryptoaktíva. V spomenutom prípade sa dražilo relatívne malé množstvo
bitcoinu232, ktorý by sme mohli v súčasnosti považovať za najhodnotnejšie
kryptoaktívum.
V Českej republike dražbu realizoval Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Najnižšie podanie bolo stanovené na 544.632,00 Kč, čo predstavuje
21.442,20 EUR. Podľa webu CoinMarketCap233 sa trhová cena v deň vyvesenia
dražobnej vyhlášky pohybovala približne medzi 44.944,00 až 46.881,00 EUR za
jeden bitcoin, čo v prepočte to znamená, že podľa vyššej hranice trhovej ceny by
cena predávaného bitcoinu predstavovala približne 19.848,14 EUR. Cena ktorú
stanovil úrad bola tým pádom mierne vyššia, ako bola trhová cena. Záujemcovia boli
povinní vopred zložiť zábezpeku na účet dražobníka vo výške 40.000,00 Kč, pričom
zaujímavosťou bola skutočnosť, že do poznámky bolo potrebné zadať adresu pre
príjem bitcoinu.234 Dražba prebiehala od 7. 4. 2021, 15:00 do 8. 4 .2021, 15:00,
pričom bolo uskutočnené len jedno podanie, tzv. příhoz a vydražiteľ získal
predávaný bitcoin za 544.666,00 Kč, teda za 21.443,54 EUR.235
Vydražená suma teda relatívne zodpovedala trhovej hodnote bitcoinu.
V uvedenom prípade sa môže javiť nerentabilné nakupovať kryptoaktíva takýmto
spôsobom, nakoľko záujemca by pravdepodobne mohol nakúpiť požadované
kryptoaktíva mierne lacnejšie na burze, respektíve iného poskytovateľa. Na druhej
strane, vyvolávacia cena, ako bude nižšie uvedené, tvorí najmenej 75% určenej ceny,
čo by za určitých okolností mohlo predstavovať výrazne lacnejší nákup. Predávané
kryptoaktívum by sa však pravdepodobne speňažilo za trhovú cenu, čo by splnilo
231
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účel tohto konania. Na druhej stane, situácia sa môže obrátiť v prípade, ak pôjde
o väčšie množstvo bitcoinu.
Pri obchodovaní väčšieho množstva hodnotnejších kryptoaktív je potrebné si
najprv dobre premyslieť, akým spôsobom sa záujemca rozhodne nakúpiť, respektíve
predať cieľové množstvo kryptoaktív. Trh s kryptoaktívami je totiž značne citlivý na
veľké transakcie, označované aj ako whale transactions. Napríklad burza Binance
má vo svojom rozhraní funkciu whale alert, ktorá obchodníkom oznamuje každý
príkaz na kúpu, respektíve predaj nad určenú hodnotu. Profesionálni obchodníci
každý veľký pohyb sledujú a snažia sa obchodovať proti takémuto obchodu. V praxi
to vyzerá tak, že ak obchodník chce na nejakej platforme predať napríklad 1000
bitcoinov, obchodníci začnú využívať rôzne nástroje a zadávať príkazy, ktoré
aktuálnu cenu na tejto platforme sčasti umelo ovplyvňujú smerom nadol, takže
obchodníci v konečnom dôsledku budú môcť nakúpiť lacnejšie a predávajúci príde
o časť svojho príjmu z predaja, ktorý by bol bez takéhoto ovplyvňovania vyšší.
Z uvedeného dôvodu sa väčšie obchody snažia obchodníci realizovať
prostredníctvom spôsobu peer to peer (P2P), teda ide o priamy obchod so
záujemcom. P2P ponuky na predaj kryptoaktív majú v zásade určenú cenu vyššiu,
ako je trhová cena. Na prvý pohľad nerentabilný nákup je však v skutočnosti
výhodný pre záujemcu, ktorý má záujem o väčšie množstvo kryptoaktíva, pretože
cena a množstvo predávaného kryptoaktíva je vopred stanovená, teda nemôže byť
ovplyvňovaná obchodníkmi na tej ktorej platforme. Takýmto spôsobom by mohol
byť aj v prípade daňového exekučného konania zvýšený záujem o predmet dražby
a následne veľmi pravdepodobne dosiahnutý vyšší výťažok.
V podmienkach Slovenskej republiky môžu byť predmetom daňovej exekúcie
hnuteľné veci vrátane ich súčastí a ich príslušenstva vo vlastníctve alebo v
spoluvlastníctve daňového dlžníka, ručiteľa, poddlžníka alebo inej osoby, ak tak
ustanovuje Daňový poriadok. Daňovou exekúciou v zmysle § 116 Daňového
poriadku nemožno postihnúť hnuteľné veci, ktorých predaj je podľa osobitných
predpisov zakázaný alebo ktoré podľa osobitných predpisov daňovej exekúcii
nepodliehajú. Predaj kryptoaktív nie je žiadnym právnym predpisom zakázaný
a rovnako nie je z exekúcie vylúčený v zmysle taxatívneho výpočtu § 117 Daňového
poriadku. Jedným dychom však pripomíname, že kryptoaktíva podľa nášho názoru
nie sú hnuteľnou vecou, ale inou majetkovou hodnotou. To však neznamená, že iná
majetková hodnota nemôže byť speňažená, a z tohto dôvodu je na tomto mieste je
potrebné doplniť Daňový poriadok o ustanovenie, ktoré by umožnilo správcovi dane
primerane použiť ustanovenia o daňovej exekúcie dražbou hnuteľných vecí aj
v prípade speňaženia kryptoaktív.
Veľmi dôležitou časťou tohto konania bude stanovenie ceny, za ktorú bude
správca dane kryptoaktíva speňažovať. Daňový poriadok v § 119 o určení ceny
odkazuje na §114 ods. 6 Daňového poriadku, ktorý hovorí, že po vydaní daňového
exekučného príkazu správca dane zabezpečí zistenie ceny hnuteľných vecí znalcom,
pričom v jednoduchých prípadoch pri súpise hnuteľných vecí ocenenie obvyklou
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cenou vykoná správca dane. V tomto prípade možno hovoriť o jednoduchom
prípade, pretože správca dane môže vychádzať z aktuálnej trhovej ceny. Podľa § 119
ods. 3 Daňového poriadku, vyvolávacia cena je najmenej ¾ z ustanovenej ceny.
Daňový poriadok necháva správcovi dane relatívne pružný priestor na stanovenie
vhodnej ceny. Výšku vyvolávacej ceny bude pravdepodobne ovplyvňovať napríklad
to, o aké kryptoaktívum ide, keďže je potrebné zvážiť jeho všeobecnú likviditu,
popularitu a aktuálnu trhovú hodnotu. Napríklad v prípade bitcoinu by podľa nášho
názoru nebolo vhodné stanoviť vyvolávaciu cenu nižšiu ako 90% trhovej hodnoty.
Na rozdiel od dražby v Českej republike, v daňovom exekučnom konaní nie
je potrebné zložiť zábezpeku. Úspešný vydražiteľ je však povinný zaplatiť najvyššie
podanie ihneď, inak by sa musela dražba vykonať znova, bez jeho účasti. Zaplatením
najvyššieho podania a udelením príklepu prechádza vlastnícke právo k vydraženej
hnuteľnej veci na vydražiteľa. V praxi by bolo následne potrebné kryptoaktívum
odovzdať, čo by sa podľa okolností konkrétneho prípadu mohlo uskutočniť rôznymi
spôsobmi. Správca dane by mohol previesť vydražené kryptoaktívum na adresu
krypto-peňaženky vydražiteľa, alebo mu odovzdať prístupové údaje (seed) ku
krypto-peňaženke, kde sa dané kryptoaktívum nachádza, alebo by mohlo dôjsť
k fyzickému odovzdaniu hardvérovej krypto-peňaženky spolu s prístupovými
údajmi priamo vydražiteľovi.
Prirodzene, môže sa stať, že o kryptoaktívum nebude záujem, napríklad
z dôvodu nižšej atraktivity daného kryptoaktíva či špekulatívnej snahy o zníženie
ceny. V takom prípade by správca dane vykonal opätovnú dražbu, avšak vyvolávacia
cena sa v tomto prípade znižuje na najmenej 70% určenej ceny.
Ak by ani opätovná dražba nebola úspešná, správca dane pokračuje v daňovej
exekúcii predajom na základe ponuky. V takomto prípade správca dane určí cenu
najmenej vo výške 60% z ceny určenej podľa § 119 Daňového poriadku. Záujemca
je povinný zúčastniť sa na vyhodnotení ponúk osobne, respektíve prostredníctvom
zástupcu, pričom záujemca s najvyššou ponukou je povinný ponúknutú cenu zaplatiť
ihneď po vyhodnotení ponúk. Po zaplatení najvyššej ponuky vydá správca dane
nadobúdateľovi potvrdenie o predaji na základe ponuky. Ak by však ani tento spôsob
predaja nebol úspešný, správca dane daňovú exekúciu predajom hnuteľných vecí
zastaví. Podľa Daňového poriadku by mal správca dane vyzvať daňového dlžníka,
aby si prevzal nepredanú hnuteľnú vec do 10 dní odo dňa doručenia výzvy, inak
predá hnuteľnú vec za ponúknutú cenu, alebo zabezpečí jej likvidáciu. V prípade
kryptoaktív si však nevieme predstaviť, akým spôsobom by malo dôjsť k likvidácii
kryptoaktíva, čo v podstate nie je možné. Takýto spôsob exekúcie, prirodzene, nebol
vytvorený na predaj takého majetku, akým sú kryptoaktíva, preto nie je dostatočne
prispôsobený na najnovšie moderné trendy. Vzhľadom na to, že na Slovensku
k predaju kryptoaktív v daňovom exekučnom konaní ešte nikdy nedošlo, možno
predpokladať, že ak by počet takýchto prípadov narástol, jednotlivé otázky bude
potrebné vyriešiť a právnu úpravu postupne prispôsobiť. S prihliadnutím na mieru
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adopcie kryptoaktív sa podľa názoru autora takéto prípady budú v najbližších rokoch
pravdepodobne vyskytovať len ojedinele.
Daňový poriadok pripúšťa aj možnosť priameho predaja hnuteľných vecí,
avšak tento spôsob podmieňuje cenou predávanej veci, ktorá nesmie byť vyššia ako
165 eur za jeden kus. Týmto spôsobom možno za obvyklú cenu predať aj veci rýchlo
podliehajúce skaze a živé zvieratá. V prípade kryptoaktív je tým pádom na mieste
uvažovať nad tým, či treba toto ustanovenie vykladať doslovne a pod slovným
spojením jeden kus treba rozumieť jeden token toho ktorého kryptoaktíva, alebo
vziať do úvahy len hodnotu množstva kryptoaktíva. V prípade bitcoinu nevidíme
problém, pretože základnou jednotkou nie je bitcoin, ale satoshi236,. Cena za jeden
kus, teda jeden satoshi, by aktuálne predstavovala približne 0,0003 eur. Avšak
napríklad druhé najväčšie kryptoaktívum – Ethereum, s jednotkou ether, nie je
zložená z menších jednotiek. Trhová hodnota jedného etheru sa aktuálne pohybuje
niekde okolo 2000 eur. Prirodzene, možno zakúpiť aj 0,08 etheru za 80 eur, ak by
sme však toto ustanovenie vykladali doslovne, nemohli by sme takéto množstvo
kryptoaktíva speňažiť, pretože cena za jeden kus, teda jeden ether presahuje zákonnú
hranicu. Preto sa prikláňame k názoru, že toto ustanovenie možno vykladať
teleologicky, pričom jeho zmyslom bola hospodárnosť konania, keďže hnuteľné veci
s nízkou hodnotou nie sú dostatočne rentabilné na to, aby sa predávali dražbou,
s ktorou sú, prirodzene, spojené vyššie náklady pre správcu dane. To znamená, že za
predpokladu, že dané kryptoaktívum má určenú cenu nižšiu ako 165 eur, prikláňame
sa k názoru, že aj toto kryptoaktívum je možné speňažiť priamym predajom.
Uvedené nás privádza k záverečnej myšlienke, ako by mohol správca dane
speňažovať kryptoaktíva najefektívnejšie. Zákonná úprava je v prípade kryptoaktív
značne limitujúca. Možno sa domnievať, že správca dane by dosiahol vyšší výťažok
za menších nákladov, ak by kryptoaktíva predával cez niektorého z poskytovateľov.
Kryptoaktíva sa v mnohých aspektoch podobajú na určitý druh cenného papiera,
avšak na takúto charakteristiku nenapĺňajú zákonom požadované kritériá. Istú
podobnosť môžu vzbudzovať platformy na ktorých sa obchodujú, spôsob ich
obchodovania, ako aj rôzne druhy derivátov kryptoaktív a podobne. Z dôvodu
rozsahu príspevku sme sa však obmedzili len na vyššie uvedené spôsoby exekúcie,
pričom nevylučujeme, že v prípade úpravy Daňového poriadku môže v budúcnosti
prichádzať do úvahy aj primerané použitie ustanovení o daňovej exekúcii predajom
cenných papierov, kedy by mohli určité druhy centralizovaných poskytovateľov
vystupovať v postavení obchodníkov s cennými papiermi, ktorých úlohou by bolo
zabezpečenie speňaženia kryptoaktív.
Napriek tomu, že dražba v Českej republike prebehla úspešne, zúčastnil sa jej
len jeden záujemca. Vzhľadom na to, že adopcia kryptoaktív ešte nedosiahla
dostatočnú úroveň, možno dôvodne predpokladať, že v podmienkach Slovenskej
republiky by bol záujem porovnateľný ako v Českej republike. Globálne
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obchodovanie u poskytovateľov ako Binance, alebo Coinbase však zastrešuje
neporovnateľnú likviditu. Množstvo bitcoinu predávaného v Českej republike by
bolo na takejto platforme s najväčšou pravdepodobnosťou predané za trhovú cenu
behom pár sekúnd. Ak by správca dane disponoval vlastným účtom na týchto
platformách, mohol by behom pár sekúnd v reálnom čase porovnať výmenné kurzy
a kryptoaktívum ponúknuť za najvýhodnejšiu trhovú cenu v čase predaja. Takýmto
spôsobom by sa síce na jednej strane znížila pravdepodobnosť vydraženia
kryptoaktíva za vyššiu, ako trhovú cenu, avšak zároveň by sa znížilo riziko, že sa
kryptoaktívum nepredá, respektíve že sa predá za nižšiu cenu. Správca dane by mal
vytvorenú
vlastnú
krypto-peňaženku,
respektíve
účet
u niektorého
z poskytovateľov. Postihnuté kryptoaktíva by správca dane previedol na svoju
krypto-peňaženku, čím by sa zabránilo prípadným pokusom o prevedenie daného
kryptoaktíva, ktoré by teoreticky mohli nastať, ak by daňový dlžník kryptoaktíva
držal na softvérovej peňaženke a svoj seed by mal uložený na viacerých miestach,
respektíve by si ho pamätal. Zároveň by však bolo potrebné upraviť Daňový
poriadok tak, aby správca dane mohol flexibilne speňažiť kryptoaktíva priamym
predajom, bez ohľadu na ich hodnotu. Podľa nášho názoru by však bolo vhodné
ponechať správcovi dane priestor na zváženie, či kryptoaktíva bude speňažovať
dražbou, alebo priamym predajom (respektíve sprostredkovaným predajom
prostredníctvom poskytovateľa), nakoľko o väčšie množstvo hodnotného
kryptoaktíva môže byť zvýšený záujem z dôvodov popísaných vyššie
(ovplyvňovanie ceny pri tzv. whale transactions). Každá situácia by bola
posudzovaná ad hoc a správca dane by mohol vždy vyhodnotiť, aký spôsob bude
v danom prípade najlepšou voľbou.
ZÁVER
Cieľom tohto príspevku bolo poskytnúť pohľad na možné riešenia
speňažovania kryptoaktív, čo možno považovať za novú a neprebádanú oblasť.
Napriek tomu, že existuje predpoklad, že tieto situácie sa v najbližšom období
nebudú vyskytovať frekventovane, z dlhodobého hľadiska sa môžu stať bežnými.
Príspevkom sme otvorili diskusiu o tejto téme a pokúsili sa zhodnotiť aktuálne
možnosti a limity právnej úpravy de lege lata.
Pred výberom jednotlivých spôsobov exekúcie bolo pre pochopenie kritérií
tohto výberu potrebné vysvetliť niektoré aspekty fungovania kryptoaktív. Dôležitou
vlastnosťou mnohých kryptoaktív je najmä ich decentralizácia, čo následne do
veľkej miery ovplyvňuje možnosti dispozície s kryptoaktívami. Zamerali sme sa
najmä na formy držby kryptoaktív, technické aspekty transakcií a povahu služieb
poskytovaných spoločnosťami pôsobiacimi na trhu kryptoaktív.
Po analýze jednotlivých aspektov kryptoaktív sme stanovili základné
podmienky, ktoré je potrebné posúdiť pred výberom konkrétnych spôsobov daňovej
exekúcie. Na základe týchto podmienok sme dospeli k názoru, že správca dane môže
majetok vo forme kryptoaktív postihovať exekúciou prikázaním pohľadávky, a za
určitých podmienok by prichádzala do úvahy aj exekúcia predajom hnuteľných vecí.
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Najdôležitejším kritériom pre výber spôsobu exekúcie je forma držby kryptoaktív,
ktorý bude determinovať charakter držby a zároveň možnosti a limity zásahu do tejto
držby. Následne sme stručne rozobrali možný priebeh jednotlivých exekúcií.
Na záver sme poskytli teoretické východisko pre zefektívnenie postihnutia
kryptoaktív v daňovom exekučnom konaní, ktorým by mohol byť priamy predaj
prostredníctvom poskytovateľov služieb v súvislosti s kryptoaktívami, najmä tzv.
kryptomenových búrz, či zmenární. Zároveň sme upozornili na limity právnej
úpravy, ktoré by bolo potrebné takýmto novým situáciám prispôsobiť. Veríme, že
legislatíva v oblasti digitálnych technológií sa bude vyvíjať pružne, nakoľko pre
efektívnu správu daní bude čím ďalej tým viac kľúčová schopnosť flexibilne
reagovať na nové situácie a držať krok s týmto trendom.
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Limity publicity veřejných seznamů
(s akcentem na privatizaci veřejného práva)
The limits of publicity for public lists
(with an emphasis on the privatization of public law)
JUDr. David Sedláček
Abstrakt
Příspěvek se věnuje formální a materiální publicitě veřejných seznamů se
zaměřením na způsoby, jimiž je ze strany nejrelevantnějších veřejných seznamů
formální publicita naplňována. Jádrem příspěvku je vedle typologie veřejných
seznamů analýza katastru nemovitostí a centrální evidence exekucí s judikatorními
souvztažnostmi, zejména ku materiální publicitě spojené s těmito evidencemi. Závěr
příspěvku zacíluje na veřejné seznamy příp. veřejné rejstříky, jejichž vedení je
spojeno s delegací veřejnoprávních povinností a práv na typicky stavovské komory
nebo přímo jejich členy.
Klíčová slova:
veřejné seznamy, formální publicita, materiální publicita, katastr nemovitostí, dobrá
víra, centrální evidence exekucí, delegace a privatizace veřejného práva
Abstract
The contribution is devoted to the formal and material publicity of public lists,
focusing on the ways in which formal publicity is met by the most relevant public
lists. At the heart of the contribution, in addition to the typology of public listings, is
an analysis of the Land Registry and the central register of executions with case-law
correlations in particular to the material publicity associated with these records. The
conclusion of the paper aims at public lists or, in part, at public registers, the
maintenance of which is connected with the delegation of public law duties and
rights to typically chambers of estate or directly to their members.
Key words:
public lists, formal publicity, material publicity, privatizacion of public law, cadastre
of real estate, good faith
ÚVOD
Příspěvek se soustřeďuje nejen teoretickým pohledem na soudobé obtíže při
uplatňování zásady formální publicity a materiální publicity ve spojení se
systematikou veřejných seznamů, meritorně katastru nemovitostí zřízeného
katastrálním zákonem coby veřejnoprávním předpisem sui generis, ale i dalšími
evidencemi pod uvedené podřaditelnými s dílčím přesahem do tématiky veřejných
rejstříků. Sémantikou uvedeného je hodnocení právního jazyku (i jeho možné
nesourodosti) z pohledu hmotného práva, výběrové praxe a judikatury. V analytické
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části příspěvek zacíluje na limity zejména publicity formální coby esenciálního
východiska při kolizi obou výše uvedených, ale rovněž na příkladmé vyvratitelné
právní domněnky spojené s publicitou materiální.
Třebaže privatizace veřejného práva v České republice a Slovenské republice
má (ještě stále) progredující úroveň, byť z prvky posilujícího veřejnoprávního
dohledu, z pohledu tématu příspěvku je privatizace na poli veřejných seznamů
spojena zejména s další činností v rámci výkonu notářské činnosti v souvislosti
prováděním zápisů do veřejných seznamů (a zejm. rejstříků) a především s vedením
veřejných seznamů cestou stavovských komor.
V dále uvedeném textu se uvádějí zkratky ObčZ pro občanský zákoník č.
89/2012 Sb. a ObčZ 1964 pro občanský zákoník č. 40/1964 Sb. účinný v České
republice v období 1.1.1964 – 31.12.2013. Právními předpisy a soudními instancemi
v textu označenými se tyto rozumí v České republice, není-li uvedeno jinak.
1. TYPOLOGIE VEŘEJNÝCH SEZNAMŮ, FUNKCE, ÚČEL A
SYSTEMATIKA
Veřejné seznamy jsou kontradiktorně spojeny se seznamy neveřejnými, které
ObčZ in concreto nevymezuje a pouze označuje v ust. § 39 odst. 3 v souvislosti
s prohlášením o určení opatrovníka, které je vedeno v Seznamu prohlášení o určení
opatrovníka. Mezi neveřejné seznamy patří např. Registr silničních vozidel
s ohledem k nezbytnosti prokázání právního zájmu pro úkon náhledu do evidence.
Veřejné seznamy nejsou v ObčZ legálně definovány a pojmosloví vyplývá vyjma
recentní judikatury (která je tu obvykle založena na negativním vymezení veřejného
seznamu) z důvodové zprávy k ObčZ. Veřejným seznamem je souhrnné označení
veřejných evidencí věcí (objektů), veřejným rejstříkem souhrnné označení veřejných
evidencí osob. Meritorním kritériem pro posouzení veřejného seznamu resp.
veřejného rejstříku je zpřístupnění obsahu evidovaných věcí, práv k nim apod. bez
potřeby prokazování právního zájmu. Tedy veřejný seznam je imanentně spojen se
zásadou formální publicity korelující právu a možnosti objektivně zjistit validní stav
zapsaných objektů a s nimi spojených práv či omezení.
Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 5330/2015 z 20.9.2017 klasifikoval
vyjma negativního vymezení některých veřejných seznamů podmínky pro posouzení
veřejnoprávní evidence coby veřejného seznamu. Z judikatorního obzoru předně
vyplynulo, i s ohledem na dílčí nepřesnosti legálního znění, že evidenci bude-lze
klasifikovat veřejným seznamem za premisy, že se jedná o evidenci věcí resp.
věcných práv; evidence je vedena orgánem veřejné moci, není-li příslušná část
vrchnostenské moci delegována237; a evidence je veřejně bez formálních překážek
přístupná.
Vysoká judikatura se nemýlí o nezbytnosti současného působení veřejného
seznamu coby evidence absolutních, příp. rovněž relativních práv, gesci veřejného
237
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seznamu v působnosti orgánu veřejné moci a maximální formální publicity. Jedná se
o oblast veřejného práva, kdy veřejnoprávní předpis stanoví podmínky vzniku,
vedení a evidování veřejného seznamu či podmínek jeho přeměny. Veřejné seznamy
vyjma orgánů veřejné moci zřizují a spravují dále zejména profesní stavovské
organizace a otázky s tím spojené jsou předmětem kap. 4. (kupř. aspekt
veřejnoprávní korporace a veřejnoprávnosti dotyčné evidence).
Podle autora příspěvku je v této souvislosti zásadní otázkou rovněž funkce a
účel veřejného seznamu238. Bez věcného, byť „bazálního“ legislativního rámce
veřejných seznamů, bez konkrétních právních norem např. katastrálního zákona,
zákona o základních registrech či zákona o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob, by právní zásady v podobě publicity formální nemohly –
přinejmenším účinně – působit, ať už jde o veřejné seznamy nebo veřejné rejstříky.
Normotvůrce z hlediska systematiky veřejných seznamů (a veřejných rejstříků) jistě
může věcně nesprávně vymezit konkrétní evidenci za veřejný seznam, zatímco jde
o veřejný rejstřík, a obráceně. Podstatné je, zda příslušná veřejnoprávní evidence
bezkonfliktně akceptuje zásady publicity a správní činnost se na daném úseku
vykonává v intencích tzv. veřejné víry v pravdivost zaznamenaných a evidovaných
informací věcné či osobní povahy (materiální publicita) stanovené pro příslušnou
evidenci; nebo tak nepostupuje.
Funkce a účel veřejných seznamů koreluje fakticky správní a jiné rozhodovací
činnosti orgánu veřejné moci popř. jiného subjektu, který příslušný veřejný seznam
vede a navazuje na materiální, ale též formální publicitu. Veřejné seznamy mají
dopad do společenské smlouvy mezi občany a státem, který prostřednictvím
veřejných seznamů a veřejných rejstříků, tedy cestou formální a materiální publicity
posiluje předvídatelnost, přeneseně kontinuitu práva. Evidenční či matriční účel
veřejného seznamu katastru nemovitostí cílí do sféry publikace věcných práv vůči
třetím osobám, ať jde o práva absolutní - proprietární i relativní - k věcem cizím.
Přes shora uvedené slouží veřejné seznamy (a veřejné rejstříky) především ale
státním orgánům. Zákon o základních registrech č. 111/2009 Sb., na jehož základě
je zřízena Správa základních registrů a uzákoněni správci jednotlivých agend, je
s veřejnými seznamy spojen přímo a nepřímo. Přímo je zákon o základních
registrech s veřejnými seznamy spojen z toho důvodu, že Registr územní
identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), který není definován v katastrálním
zákonu, jak by se dalo očekávat, ale právě v základních registrech, je veřejným
seznamem a jeho správcem je Český úřad zeměměřičský a katastrální, který eviduje
údaje o územních prvcích jako je území státu, území kraje, území obce, katastrální
území, ulice, stavební objekt, pozemek či adresní místo. Věcně se jedná o registr
státního mapového díla a obsahuje oproti katastru nemovitostí v případě budov
jejich technicko-ekonomické atributy jako jsou přípojky sítí, počet podlaží, způsob
vytápění apod. Přístup prostřednictvím veřejného dálkového přístupu (který na
rozdíl od téhož přístupu do katastru nemovitostí nevyžaduje registraci) umožňuje
vyhledat například stavební objekt a jeho technicko-ekonomické atributy jako je
238
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kupř. datum dokončení stavby, druh svislé nosné konstrukce, přípojky sítí, způsob
vytápění, obestavěný prostor a jiné. RÚIAN podle § 62 uvedeného zákona umožňuje
zprostředkovat z katastru nemovitostí veřejně evidované údaje např. o vlastníkovi
stavebního objektu.
Nepřímo je zákon o základních registrech spojen s veřejnými seznamy
následujícím způsobem: Předmětný zákon ukládá mezi povinnostmi správce registru
vydávat osobě, o které jsou údaje vedeny, Záznam o využívání údajů v registru
obyvatel za uplynulý kalendářní rok. Osoba, které je záznam poskytován, je
seznámena s využitím příslušné veřejnoprávní evidence konkrétním správním
orgánem. V záznamu lze dohledat, v případě využití údajů z registru obyvatel
správními orgány, rovněž využití údajů z veřejných seznamů například katastru
nemovitostí, který využívá údaje v registru obyvatel například při změně záznamu
v Informačním systému základních registrů.
Ve vazbě na veřejné seznamy a veřejné rejstříky a statků a práv v nich
evidovaných, se v případě nezbytnosti využití soudní ochrany může typově jednat o
soudní ochranu na základě žaloby proti nečinnosti správního orgánu podle § 79
zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního nebo žaloby na ochranu před
nezákonným zásahem správního orgánu spočívajícím v nečinnosti podle § 82 téhož
– tzv. zásahová žaloba. Vždy však půjde o žalobu proti (správnímu) orgánu, který
veřejný seznam či veřejný rejstřík vede tj. kupř. místně příslušný krajský soud, který
vede obchodní rejstřík, místně příslušný katastrální úřad, který vede ve svém operátu
katastr nemovitostí apod.
2. FORMÁLNÍ
A MATERIÁLNÍ
PUBLICITA
KATASTRU
NEMOVITOSTÍ
Účelem veřejného seznamu katastru nemovitostí je podle zákona č. 256/2013
Sb., katastrálního zákona vedení souboru údajů o nemovitých věcech včetně jejich
soupisu, popisu, geometrického a polohopisného určení a zápis práv k těmto věcem.
Účelem tohoto seznamu je ochrana práv k nemovitostem, ale také pro účely daní
a poplatků, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně
zájmů státní památkové péče, pro rozvojovou územní agendu, k oceňování
nemovitostí, jakož pro účely vědecké či statistické. Katastrální zákon upravuje dále
předmět a obsah katastru a katastrální operát a část týkající se zápisů práv do
katastru. Objektová evidence v katastru nemovitostí podléhá zásadě superficies solo
cedit, jak je transformována v § 506 ObčZ.
Nahlížení do katastru je z hlediska formální publicity v § 52 katastrálního
zákona konstituováno každý má právo do katastru nahlížet, pořizovat si z něj pro
svoji potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje ze sbírky listin, pokud
není stanoveno jinak. Shodně byl koncipován již katastrální zákon č. 344/1992 Sb.
účinný od 1.1.1993. Česká právní úprava katastru nemovitostí je založena na zásadě
veřejnosti katastru. Bezregistrační veřejnost při získávání údajů z katastru formou
nahlížení není přípustná pouze při získávání údajů z přehledu vlastnictví z území
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České republiky, ze sbírky listin katastru a o dosažených cenách nemovitostí.
Přehled vlastnictví z území státu, kraje nebo obce je koncipován na základě žádosti
(ani poté však není nutné dokládat oprávněný zájem). Při poskytování údajů ze
sbírky listin je uvedené možné pouze na základě ověření totožnosti nahlížejícího,
tedy například osobně, způsobem dálkového přístupu do katastru. Je na místě
zdůraznit, že sbírka listin katastru nemovitostí není veřejným seznamem. Do údajů
evidence sbírky listin (například ověřených výpisů – kupř. nabývacího titulu
zájmové nemovitosti) je žadateli výpis zajištěn na základě žádosti a ověření
totožnosti. Nejméně komplikovanou formou je v tomto ohledu dálkový přístup do
katastru nemovitostí. Veřejná listina výpisu z katastru je přístupná oproti Slovenské
republice obtížněji. V případě potřeby veřejné listiny tj. výpisu z katastru resp.
katastrálního operátu je uvedené možné pouze úplatně. Výpis je zpoplatněn
i ohledně evidence práv pro osobu (výpis obsahující údaje o evidenci věcných práv
žadatelem označené osoby) či ověřeného výpisu či duplikátu ze sbírky listin katastru.
Český úřad zeměměřičský a katastrální zveřejnil, a to způsobem informace,
nikoliv se záměrem novelizace právního předpisu nebo podzákonných předpisů, dne
4.4.2021 informaci o změnách ve způsobu poskytování údajů nahlížení do katastru
nemovitostí způsobem internetové aplikace tak, že uživatelům, kteří budou využívat
údaje z veřejného seznamu po 12.6.2021, nebude umožněno nahlížení bez ověření
totožnosti do údajů v části C listu vlastnictví. Tito uživatelé, jejichž je převážná
většina, by při prostém bezregistračním nahlížení neměli zpřístupněny údaje
z veřejného seznamu o vlastnících nemovitých věcí a oprávněných z jiných věcných
práv k nemovitosti a rovněž by jim nebyly zobrazeny evidované údaje o účastnících
řízení tj. absentovala by informace o navrhovatelích a účastnících vkladového
a jiného řízení o změně údajů v katastru nemovitostí. Proti uvedenému záměru se
zdvihla odborná kritika s nosnou argumentací, že dojde k omezení formální publicity
katastru, a to v konkrétnosti zejména tím, že vlastníku nemovité věci bude ztíženo
ověřování informací o případných změnových stavech tj. zda zavkladované právo
nebo jiné zapsané právo není předmětem změny (podvodné převody aj.), ale dojde
k omezení i vůči profesním subjektům jako jsou profesní komory, notáři,
společenství vlastníků aj. Odborná a občanská kritika vyústila k tomu, že předseda
ČÚZK po jednání s ministrem gesčního ministerstva zemědělství rozhodl o
zachování formální publicity katastru nemovitostí ve stávajícím rozsahu239, když
osobní údaje z veřejného seznamu budou neregistrovaným nahlížejícím zobrazeny
za podmínky podstoupení softwarového testu rozpoznávajícího robotizované
(hromadné) využívání dat z katastru a autentické uživatele.
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V současné době je nicméně projednáván vládní návrh zákona v souvislosti
s elektronizací postupů orgánů veřejné správy (sněmovní tisk č. 756), podle jehož návrhu
v případě využití služeb národní identitní autority tzv. eIdentity po 1.1.2022, by uživateli,
který je nepodnikající fyzickou osobou, byla bez dalšího zřízena datová schránka.
Uživateli, který do budoucna bude chtít využít například sbírku listin, která na rozdíl od
katastru nemovitostí není veřejným seznamem, a bude ověřovat svoji totožnost pro
přístup eIdentitou, bude podle vládního návrhu zákona zřízena datová schránka, přestože
by o tento komunikační prostředek s veřejnou správou neměl zájem.
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V případě veřejného seznamu katastru nemovitostí je publicita materiální
významně doplněna podle § 16 katastrálního zákona informací vlastníku
s vyznačením plomby, kdy je povinností veřejného seznamu (katastrálního
pracoviště) informovat intabulovaného vlastníka či jiného oprávněného o změnách
v právních poměrech nemovitých věcí a práv k nim, a to též v případech, kdy
účastníci řízení jsou zastoupeni. Progradací materiální publicity v katastrálním
zákoně je rovněž institut ochranné lhůty v trvání 20 dnů podle § 18. V původním
vládním návrhu katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. (tj. před pozměňovacími
návrhy) uvedená lhůta, před jejímž uplynutím nelze vklad práva do katastru
nemovitostí provést, uvedena nebyla a informování o změnách v právních poměrech
nemovitosti bylo navrženo výhradně datovou schránkou. Případná poznámka
spornosti podaná vlastníkem na základě vyrozumění katastru nemovitostí nese
účinek limitace materiální publicity pro nabyvatele, neboť nabyvatel vlastnického
práva v tomto případě nebude v dobré víře, třebaže podle § 24 katastrálního zákona
se vkladové řízení nepřerušuje. Povinností podatele, který činí návrh na vyznačení
poznámky spornosti, je doložit do 2 měsíců podání určovací žaloby ve věci
vlastnického práva tj. takovou žalobu podat. Poznámka spornosti může být vyvolána
i kupř. informací obecného soudu o řízení o určení vlastnického práva k věci, která
je předmětem evidence ve veřejném seznamu. Je tak zřejmé, že přes zásadu
materiální publicity koncepce ochranářského státu považuje za potřebné akcentovat
i přirozené rozumové schopnosti průměrného občana – vlastníka, oprávněného apod.
(obdobně u průměrného spotřebitele) a míru (očekávání) přiměřené obezřetnosti –
due diligence, vigilantibus iura scripta sunt.
Nejvyšší správní soud shledal240 při projednávání kasační stížnosti ve věci
žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, který vede katastr
nemovitostí (zde Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj) a který k návrhu resp.
věcně správně k podnětu stěžovatelky neprovedl opravu chyby v katastrálním
operátu, aniž by kasační stížnosti vyhověl, uvedl právě zásahová žaloba chrání proti
jakýmkoli jiným aktům či úkonům veřejné správy směřujícím proti jednotlivci, které
jsou způsobilé zasáhnout sféru jeho práv a povinností a které nejsou pouhými
procesními úkony technicky zajišťujícími průběh řízení. Nemusí jít nutně o akty
neformální povahy či jen o faktické úkony, nýbrž i o jakékoli jiné konání či opomenutí
konat, nelze-li je podřadit pod pojem rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.
Zásahem proto může být i nezákonná nečinnost spočívající v neučinění nějakého
úkonu jiného než rozhodnutí.
Ve Slovenské republice je katastr nemovitostí (kataster nehnuteľností)
upraven v zákoně č. 162/1995 Zb. Státní správu katastrálního operátu vykonává
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Formální publicita je
definována veřejností katastrálního operátu. Katastrální operát je definován shodně
jako v České republice. Formální publicita oproti předchůdci (č. 266/1992 Zb.)
240
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současné normy je koncipována s akcentem na ochranu osobních údajů vlastníků
a jiných oprávněných věcných práv, pokud jde o rodné číslo. Zbierka listin je oproti
České republice osobám odlišným od vlastníka, jeho právnímu předchůdci
a právnímu nástupci a úředních osob např. soudních exekutorů, notářů, advokátů,
soudů aj. nepřístupná. Sbírka listin není veřejným seznamem v žádné z obou zemí.
Nicméně oproti osvědčení totožnosti je v České republice sbírka listin přístupná,
aniž by bylo zapotřebí prokázat právní zájem, a to např. osobně nebo cestou
dálkového přístupu do katastru. O výpis z katastru nemovitostí SR lze požádat,
míněno o výpis z katastru jakéhokoliv vlastníka, jakékoliv stavby, o výpis z listu
vlastnictví či kopie katastrálních map, bez ověření totožnosti v rámci webového
rozhraní, přičemž výstupem je veřejná listina, kde jsou zobrazeny informace ve
všech částí listu vlastnictví, počínaje osobními údaji vlastníka včetně data narození
a rodného příjmení až po právní titul nabytí vlastnického práva k nemovitosti. Výpis
z listu vlastnictví je pořizován bezúplatně.
Materiální publicita slovenského katastru nemovitostí je konstruována
odchylně oproti katastrální úpravě v ČR. Paragraf 41 katastru upravuje zásadu
hodnověrnosti tak, že práva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu vlastníctva a do
súboru popisných informácií katastra; tým sa stávajú hodnovernými, prípadne aj
záväznými údajmi katastra. Podle § 70 se stanovuje fikce hodnověrnosti údajů
zapsaných v katastru, avšak s vyvratitelnou právní domněnkou opaku. Materiální
publicita slovenského katastru ve smyslu ochrany práv třetích osob je koncipována
s tendencí závaznosti, která je ale dosud vyvratitelná. Je s tím spojeno i vedení
katastrálního operátu, neboť údaje katastru, u nichž byl prokázán opak
hodnověrnosti zápisů, se podle § 71 odst. 3 nesmí používat.
3. LIMITY MATERIÁLNÍ PUBLICITY
Materiální publicita podle § 984 ObčZ, ač jde o ustanovení celoevropsky zcela
výjimečné, připouští v intencích ochrany práv nabyvatele v dobré víře, nabytí práva
k věci zapsané ve veřejném seznamu od neoprávněného (nevlastníka) za akceptace
kumulativních podmínek – dobré víry kupujícího v souladnost zápisu ve veřejném
seznamu se skutečným právním stavem a úplatnosti právního jednání. Materiální
publicita se nicméně nedotýká věcných práv jako jsou např. služebnosti nezbytné
cesty, reálné břemeno výměnku, vydržení za podmínek zákona. Účelem materiální
publicity podle § 984 je právní kompenzace vůči subjektu, který nabývá způsobem
právního jednání věcné právo v dobré víře proto, že podle veřejnoprávní evidence
svědčí právo osobě převodce, ačkoliv objektivně převodce nedisponuje dostatečným
oprávněním věcné právo úplatně převést. Z materiální publicity jsou rovněž další
výluky. Podle navazujícího ust. § 985, § 986 ObčZ je právem původního tj.
posledního oprávněného vlastníka věcného práva, domáhat se ochrany svého
vlastnického práva proti pozdějšímu nabyvateli. Poznámka spornosti je věcně
vymezena coby oprávnění subjektu, který tvrdí dotčení svého věcného práva
v důsledku zápisu provedeného ve veřejném seznamu bez právního důvodu,
domáhat se výmazu takového zápisu a žádat zaznamenání poznámky spornosti.
Občanský zákoník zásadu ochrany nabytí vlastnického práva v dobré víře připouští
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i v případě movitých věcí. V jejich případě se však nejedná o (jsou-li vůbec
evidovány) o evidenci věcných práv ve veřejných seznamech.
Materiální publicita nebude působit bez publicity formální. S formální
publicitou je spojeno ust. § 980 odst. 1 ObčZ, které vymezuje zásadu
neomluvitelnosti neznalosti zápisů ve veřejném seznamu, pokud právo k věci je
zapsáno. Je potřebné dodat, že bez ohledu na to, zda existuje nebo neexistuje právní
zájem. Pozitivní domněnka podle § 980 odst. 2, která zakotvuje fikci souladnosti
zapsaného práva k věci ve veřejném seznamu se skutečným právním stavem, je
vyvratitelná. Negativní domněnce podle věty druhé svědčí podle všeho redundance
a legální znění by si vystačilo pouze s větou prvou § 980 odst. 2. Negativní
domněnka je tedy vymezena tak, že neexistuje právo k věci, které z veřejného
seznamu bylo vymazáno. Materiální publicita podle § 984 ObčZ nepokrývá všechna
jednání v dobré víře a nevztahuje se na jednání zdánlivá resp. absolutně neplatná.
Materiální publicita rovněž nepůsobí v případech veřejnoprávních institutů
omezujících nakládání se zapsanými věcnými právy. Pro materiální publicitu je
meritorní nesoulad mezi zapsaným a skutečným stavem, a to jen ohledně věcných
práv, nikoliv dalších údajů technicko-ekonomických nebo např. veřejnoprávních
omezení.
Ve Slovenské republice v obecnosti legálního znění občanského zákoníku č.
40/1964 Zb. princip nabytí od nevlastníka je spíše determinován k akcentu držby
a nabytí od neoprávněného může být dopady na zhojení neplatnosti nabývacího
titulu pouze v případě vydržení na základě nepřetržité držby. Ústavní soud
Slovenské republiky přesto v několika exemplárních případech přípustnost nabytí
vlastnického práva nabyvatelem v dobré víře opatrně připouští241.
Autor považuje za vhodné s ohledem k vlivu formální a materiální publicity
veřejných seznamů v příspěvku vyzdvihnout případovou skutkovou situaci s dopady
na obecně platné zásady materiální publicity: Generální inhibitorium je všeobecný
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V nálezu Ústavního soudu Slovenské republiky sp.zn. I. ÚS 549/2015 z 16.3.2016,
v němž Ústavní soud odkazuje na nález vydaný Ústavním soudem České republiky sp.zn.
III. ÚS 247/2014 z 28.1.2016 (který se týkal skutkových okolností ještě před účinností
ObčZ 89/2012 Sb.), ÚS Slovenské republiky vyslovil v dané skutkové věci závěr „Aj keď
Občiansky zákonník explicitne neupravuje všeobecný spôsob nadobudnutia vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam od nevlastníka iba na základe dobrej viery nadobúdateľa, s
výnimkou vydržania, nemožno bezvýnimočne tvrdiť – ako to konštatovali všeobecné súdy
– že samotná absencia vlastníckeho práva prevodcu (dominum auctoris) povedie
automaticky k neplatnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva. V tomto smere musí dôjsť
aj k určitému posunu v doterajšej judikatúre ústavného súdu v riešení otázky „nemo plus
iuris“ (I. ÚS 50/2010) o nové interpretačné závery či vývoj sociálnej reality najmä v
zmysle zásadnej ochrany tej osoby, ktorá robila právny úkon s dôverou v určitý – jej
druhou stranou prezentovaný skutkový stav. Navyše, ak bol potvrdený údajmi z verejnej
štátom vedenej evidencie a najmä, keď ho potom aprobuje aj príslušný orgán verejnej
moci [kataster nehnuteľností, súd a pod.].“
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zákaz pro povinného v exekuční řízení nakládat s veškerým majetkem povinného
podle zákona č. 120/2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
Sb. Působí v okamžiku, kdy je povinnému doručeno vyrozumění o zahájení exekuce
na základě pověření k provedení exekuce exekučním soudem. Povinný je stižen
povinností nenakládat se svým majetkem včetně nemovitostí, výjimky stanovuje §
44 ExŘ a jsou spojeny převážně s uspokojováním základních životních potřeb či
obchodní činnosti. Právní jednání, kterým povinný poruší generální inhibitorium, se
považuje za neplatné. Jedná se o neplatnost relativní a neplatnost právního jednání
je spojena s učiněním námitky vznesené exekutorem a dalšími oprávněnými
osobami. Z generálního inhibitoria je přípustno několik zákonných výluk, pro účely
příspěvku jsou nepodstatné, vyjma výluky podle § 44a odst. 4 ExŘ, která umožňuje
soudnímu exekutoru výlučně k návrhu povinného zprostit povinného účinků
generálního inhibitoria při záměru povinného zpeněžit majetek nebo jeho jednotlivé
součásti, nejsou-li postiženy jinou probíhající exekucí, a to nejméně za obvyklou
cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku a splatnou při podpisu smlouvy
k rukám exekutora. Pro otázku dobré víry nabyvatele nebo naopak její neexistence
je rozhodující rovněž řádná správní činnost veřejných seznamů. Jednak katastru
nemovitostí, který je povinen vyznačit poznámku o zahájení exekuce, a dále řádný
výkon činnosti samosprávné Exekutorské komory České republiky, která vede
Centrální evidenci exekucí coby rovněž veřejný seznam. K tomu bude uvedeno dále.
Je-li převodcovo vlastnické právo nesporné, nicméně jeho výkon byl omezen
generálním exekučním inhibitoriem, konstatoval242 Nejvyšší soud v rozsudku sp.zn.
29 Cdo 4116/2013 z 30.9.2015, že důsledek absolutní neplatnosti právního úkonu
povinného pro porušení generálního inhibitoria se neprosazuje doručením usnesení
o nařízení exekuce (nyní vyrozumění o zahájení exekuce pozn. aut.) bez dalšího,
nýbrž (jen) ve spojení se stavem exekučního řízení. Soudobá judikatura Nejvyššího
soudu posuzuje jednání v rozporu s generálním inhibitoriem zostřeně. Nejvyšší soud
v usnesení sp.zn. 22 Cdo 1980/2020 z 9.12.2020 konstatoval, že generálního
inhibitoria nezapsaného v katastru nemovitostí (ačkoliv objektivně vůči povinnému
působí na základě doručení do vlastních rukou vyrozumění o zahájení exekuce –
pozn. aut.) se materiální publicita nevztahuje, neboť jde o veřejnoprávní omezení.
V důsledku omezení v nakládání s majetkem podmínka aplikace § 984 je vyloučena,
neboť právní jednání, kterým povinná úplatně převedla nemovitou věc, bylo
absolutně neplatné.
4. PRIVATIZACE VEŘEJNÉHO PRÁVA NA ÚSEKU VEDENÍ A
SPRÁVY VEŘEJNÝCH SEZNAMŮ
Privatizace veřejného práva v kontextu k veřejným seznamům je spojena
s veřejnoprávními korporacemi, profesními stavovskými komorami. Delegace
veřejnoprávních oprávnění na subjekty soukromého práva prostupuje legislativním
vývojem od poloviny 90. let 20 století a tyto tendence privatizace vrchnostenské
veřejné moci, jsou neustále prohlubovány.
242

Ve shodě s rozsudkem Velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolega
Nejvyššího soudu sp.zn. 31 Cdo 4545/2008, uveřejněném pod číslem 84/2011 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek
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Ve vztahu k veřejným seznamům se jedná o stavovské komory s povinným
členstvím. Jedná se zejména o Exekutorskou komoru České republiky, Notářskou
komoru České republiky a Českou advokátní komoru.
Centrální evidence exekucí (CEE) je podle § 125 odst. 3 ExŘ veřejný seznam,
který je veden, provozován i spravován profesní právnickou osobou, stavovskou
organizací resp. veřejnoprávní korporací – Exekutorskou komorou České republiky.
Předmětem exekuce je majetek povinného, nikoliv jeho osoba. Účelem CEE je
evidovat např. vyrozumění o zahájení exekuce či dražební vyhlášky. Formální
publicita Centrální evidence exekucí je zajištěna veřejnou přístupností informačního
systému, výhradně prostřednictvím webového rozhraní. Formální publicita není
založena na plné otevřenosti, neboť přístup do údajů z této evidence je možný jen
pro uživatele, kteří se registrují. Formální publicita je zachována při přiměřenosti
úplaty podmíněné poskytnutím výstupu z veřejného seznamu. Podle prováděcí
vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 náleží Komoře odměna za každé
poskytnutí elektronického údaje. Poskytnutí elektronického údaje v tomto ohledu
není veřejnou listinou. Poskytnutím údajů se rozumí zobrazení údajů o exekučním
řízení vedeném proti konkrétnímu povinnému nebo i zobrazení výsledku
vyhledávání bez ohledu na existenci záznamu tj. negativní výsledek či zda obsahuje
údaje o více subjektech. Jak vyplynulo výše z restriktivní recentní judikatury, ani
absence poznámky o zahájení exekuce nemusí vést bez dalšího k dobré víře
nabyvatele.
Materiální publicita Centrální evidence exekucí je nejtypičtěji spojena
s režimem materiální publicity katastru nemovitostí a je pro tento účel pomocným
veřejným seznamem. Tomu nasvědčuje i Rejstřík zahájených exekucí vedený
Ministerstvem spravedlnosti. Rejstřík zahájených exekucí je neveřejným rejstříkem,
který provozuje a spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR a údaje z něj poskytuje
pouze soudům a Exekutorské komoře. Vstupní role Rejstříku zahájených exekucí je
spojena s žádostí soudního exekutora o pověření k provedení exekuce, kdy exekuční
soud zapisuje příslušné údaje. Zápisy do Rejstříku jsou řešeny dělbou povinností
mezi exekuční soudy a soudní exekutory. Rejstřík je elektronický seznam
spravovaný a provozovaný gesčním ministerstvem. V rejstříku se vedou mj. údaje
o oprávněném, povinném, označení exekutora (tedy fyzické osoby, na kterou stát
delegoval část moci soudní, když exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu
rozhodnutí podle občanského soudního řádu) či exekučního soudu, rovněž
i vymezení povinnosti, která má být vymáhána. Je evidentní, že zákonodárce použil
pro údaje, které jsou evidovány totožně, pouze z hlediska jiných časových úseku
exekučního řízení (před provedením exekuce – po zahájení provádění exekuce)
v Centrální evidenci exekucí coby veřejném seznamu a Rejstříku zahájených
exekucí coby neveřejného rejstříku odlišné vymezení. Nelze zpochybňovat, že
Centrální evidence exekucí je evidence veřejná. Lze nicméně zpochybnit na základě
evidovaných údajů, zda se věcně jedná o veřejný seznam, když formální publicita je
založena na vyhledávání podle rodného čísla povinného (ačkoliv tento osobní údaj,
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byť je možným vyhledávacím kritériem, se z evidence neposkytuje), jména
a příjmení, byť uvedené lze nahradit i vyhledávácím kritériem podle spisové značky
exekuce. Exekutorské komoře náleží odměna za poskytnutí elektronického údaje ve
výši 60 Kč za každý poskytnutý údaj do 1000. poskytnuté údaje, tedy za každý údaj
o tom, zda je či není vedena exekuce, za každý údaj o tom, jaká je výše vymáhané
povinnosti. Exekutorská komora zpřístupňuje údaje v evidenci pro registrované
uživatele na základě akceptace všeobecných obchodních podmínek. Výpis
z centrální evidence exekucí coby veřejnou listinu je možné vydat bez registrace do
systému CEE, to se však týká výpisu údajů evidovaných (nebo neevidovaných)
ohledně osoby žadatele. Lustrace třetích osob resp. exekučních řízení je možná jen
po ověření totožnosti a registraci do systému webového rozhraní. Pokud jde
o veřejnou listinu výpisu, postačuje, pokud jej za veřejnou listinu označí zákon,
v tomto ohledu ust. § 567 ObčZ omezení neklade.
Slovenský zákon č. 233/1995 Zb. o súdných exekútoroch a exekučnej činnosti
(exekuční poriadok) byl významným legislativním vzorem v České republice pro
přijetí zákona č. 120/2001 Sb. Centrálny register exekúcií je veřejným seznamem,
který obsahuje oproti České republice údaje, které korelují Centrální evidenci
exekucí a Rejstříku zahájených exekucí souběžně. Slovenská komora exekútorov
spravuje veřejný seznam pod podmínkou odpovědnosti za správní delikt, na rozdíl
od ČR, za nepřetržitost, plynulost a bezpečný provoz veřejného seznamu, který je
veden výlučně v elektronické podobě.
Česká advokátní komora jako právnická osoba veřejného práva vykonává
podle zákona č. 85/1996 Sb. veřejnou správu na úseku advokacie a vede, byť tak
přímo zákonem označen není, veřejný rejstřík v podobě seznamu advokátů
a advokátních koncipientů. Dále vede neveřejný rejstřík – seznam advokátů, kteří
vyjádřil souhlas s poskytováním právních služeb žadatelům s nízkými příjmy
(kterým ČAK advokáta k poskytnutí právní služby určí) nebo osobám umístěným
v zařízení pro zajištění cizinců. Zákon č. 85/1996 Sb. explicitně seznam advokátů
nepodmiňuje veřejností seznamu, § 4 pozitivně vymezuje advokáta ve vazbě na jeho
zápis v seznamu advokátů.
Notářská komora České republiky v intencích privatizace veřejného práva
vykonává přenesenou působnost státní správy. Jde o jednu z prvních stavovských
komor vzniklých po roce 1990, na kterou byl přenesen výkon veřejnosprávních
pravomocí. Na notáře jako fyzickou osobu pověřenou státem výkonem notářského
úřadu je kromě toho přenesena část moci soudní při výkonu notářské činnosti, a to
například při provádění přímých zápisů do obchodního rejstříku coby veřejného
rejstříku na místo rejstříkového místně příslušného krajského soudu nebo úkonů
vykonávaných z pověření soudu (soudní komisař aj.). Oproti jiným stavovským
organizacím vyjma advokacie má stavovský a samosprávný výkon notářské činnosti
dlouholetou historii, vyjma období 1949-1990. Notářská komora vede na základě
zákonného zmocnění v ust. § 721 ObčZ veřejný Seznam listin o manželském
majetkovém režimu, a dále několik neveřejných seznamů např. Evidenci právních
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jednání pro případ smrti, Seznam prohlášení o určení opatrovníka. Notářská komora
dále vede veřejný Rejstřík zástav. Činnost notáře k veřejným registrům podle
notářského řádu není dotčena jen součinností k předmětným evidencím, ale rovněž
sepisováním notářských zápisů o právním jednání, které jsou podkladem pro zápis
do veřejného seznamu. Notář v tomto ohledu je povinován ve smyslu § 70a
vyhotovit vyjádření o splnění předpokladů pro sepis notářského zápisu, zejména
o splnění podmínek, které právní předpisy spojují pro zápis do veřejného seznamu.
Seznam listin o manželském majetkovém režimu podle § 721 ObčZ je veřejný
seznam publikující ujednání manželů či snoubenců odchylující se, a to smluvně, od
zákonného majetkového režimu manželů, tedy například zúžení či rozšíření
společného jmění manželů, zcela oddělený manželský majetkový režim bez vzniku
společného jmění apod. Seznam listin o manželském majetkovém režimu eviduje
rovněž modifikace společného jmění na základě rozhodnutí soudu podle § 724
ObčZ. Přestože to z legálního znění není zřejmé, evidence se způsobem veřejného
seznamu použije i pro režim společného jmění založených rozhodnutím soudu.
Manželé jsou oprávněni ve smyslu § 725 ObčZ režim společného jmění modifikovat
smlouvou odchylně od režimu založeného rozhodnutím soudu. Ust. § 724 odst. 1
ObčZ umožňuje soudu k návrhu manžela (nikoliv ex officio) společné jmění
manželů zrušit nebo zúžit jeho rozsah. Tomuto ustanovení je souladný § 35d zákona
č. 35/1992 Sb., o notářích a notářské činnosti (notářského řádu), podle něhož se
v evidenci listin o manželském majetkovém režimu evidují i rozhodnutí soudu,
kterými soud změnil manželský majetkový režim.
Formální publicita veřejného seznamu listin o manželském majetkovém
režimu má klíčovou spojitost s prováděním exekuční činnosti, jelikož ve smyslu ust.
§ 42 exekučního řádu je povinností exekutora před vydáním exekučního příkazu na
majetek ve společném jmění manželů zjistit, zda v Seznamu listin o manželském
majetkovém režimu je evidována smluvní modifikace společného jmění nebo
rozhodnutí soudu o tomtéž. Vymáhá-li se při výkonu exekučního řízení závazek
dopadající na majetek ve společném jmění manželů vzniklý po zápisu údaje
o modifikaci společného jmění v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu,
je exekutor povinen k údaji v tomto veřejném seznamu přihlédnout; věcně
nepostihnout takové majetkové hodnoty exekučním příkazem. Charakter evidence
coby veřejného seznamu je narušen § 35j notářského řádu, který evidenci vymezuje
na rejstříkovou část (rejstřík) a sbírku listin. Formální publicita předmětného
veřejného seznamu není determinována povinností osvědčení totožnosti, s výjimkou
uvedení elektronické adresy (emailu). Nahlížení je zpoplatněno. Vyhledávacím
kritériem je datum narození jednoho z manželů.
Notářské centrální registry ve Slovenské republice podle notářského řádu č.
323/1992 Zb. jsou veřejnými seznamy ve smyslu § 73a, který upravuje formální
i úplnou materiální publicitu, ačkoliv například Notářskému centrálnímu registru
závětí formální publicitu zákon výslovně nepřiznává.
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ZÁVĚR
Cílem tohoto příspěvku bylo strukturovaně s širším využitím judikatury
vymezit otázky formální a materiální publicity spojené s účinky evidencí věcných
práv ve veřejných seznamech. Příspěvek je zaměřen na vybrané veřejné seznamy
a komparuje podmínky a případná omezení formální publicity, jakož
relevantní okolnosti jejich evidence ve vztahu k principu materiální publicity.
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Inteligentné zmluvy v prostredí jednotného digitálneho trhu
Smart Contracts in the Digital Single Market environment243
Mgr. Martina Semanová
JUDr. Michal Toman
Abstrakt
Decentralizované a autonómne vykonávanie s integrovanou transparentnosťou
inteligentných zmlúv (Smart Contracts) založených na blockchaine predstavuje
revolúciu vo väčšine aplikácií v prostredí jednotného digitálneho trhu. Vďaka
blockchainu sú tieto transakcie bezpečnejšie a rýchlejšie, a elektronický obchod sa
naňho môže spoliehať. Na technológii blockchain, významnou výhodou v
elektronickom obchode je, že je prospešná pre maloobchodníkov aj kupujúcich,
ktorý sú neoddeliteľnou súčasťou jednotného digitálneho trhu. Ponúka pohodlné
riešenia kybernetických hrozieb a obáv o finančnú bezpečnosť. Znižuje tiež výdavky
vynaložené na správu zásob a spracovanie platieb.
Kľúčové slová:
blockchain, inteligentné zmluvy, elektronický obchod, digitálne nakupovanie,
jednotný digitálny trh
Abstract
Decentralized and autonomous implementation with integrated transparency of
blockchain-based Smart Contracts represents a revolution in most applications in the
Digital Single Market environment. With blockchain, these transactions are safer and
faster, and e-commerce can rely on it. In blockchain technology, a crucial role in ecommerce plays the fact that it benefits for both, retailers and also consumer/ buyers,
who are an integral part of the digital single market. It serves and provides
convenient solutions to cyber threats and financial security concerns. It also reduces
expanses spent on inventory management and payment processing.
Key words:
blockchain, smart contracts, e-commerce, digital shopping, digital single market
ÚVOD
V rámci Európskej Únie sa každý deň uskutočňujú milióny transakcií: nákup
alebo predaj tovaru, digitálny obsah, digitálne služby alebo „inteligentný“ tovar.
Európska komisia navrhla nové a moderné pravidlá zmluvného práva týkajúce sa
poskytovania digitálneho obsahu a predaja tovaru, ktoré zaručujú vysokú úroveň
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ochrany spotrebiteľa a jasný právny rámec pre obchodníkov. Tieto dve smernice
práve prijali Európsky parlament a Rada.
Blockchain aj elektronický obchod zahŕňajú transakcie. Vďaka blockchainu
sú tieto transakcie bezpečnejšie a rýchlejšie, zatiaľ čo sa na ne spoliehajú aktivity
elektronického obchodu. Technológia blockchain umožňuje používateľom
automaticky a manuálne zdieľať a bezpečne ukladať digitálne aktíva. Táto
technológia má kapacitu na zvládnutie aktivít používateľov, ako je spracovanie
platieb, vyhľadávanie produktov, nákupy produktov a starostlivosť o zákazníka.
Bežne používané technológie blockchain na trhu elektronického obchodu sú
Ethereum a Bitcoin. Ethereum poskytuje praktickú platformu pre webové stránky
elektronického obchodu, ktoré chcú spravovať svoje vlastné blockchainy. Následne
bitcoin, kryptomena, viedol k zavedeniu blockchainovej technológie. Spotrebitelia
ho používajú na nákupy vo vybraných internetových obchodoch, ktoré prijímajú
bitcoiny ako platbu.
1 KONCEPT DIGITÁLNEHO NAKUPOVANIA V EÚ
Nákup tovaru, digitálneho obsahu a digitálnych služieb z ktorejkoľvek krajiny
EÚ by mal byť v rámci jednotného digitálneho trhu jednoduchý. Ak sú však výrobky
chybné, spotrebitelia si často nie sú istí svojimi právami. Mnoho podnikateľov tiež
váha s ponúkaním svojich výrobkov spotrebiteľom v zahraničí. Iba 10%
maloobchodníkov v EÚ predáva online spotrebiteľom so spotrebou 10% v iných
krajinách EÚ, pričom podniky označujú rozdiely v národných zmluvných zákonoch
ako jednu z hlavných prekážok cezhraničného predaja. Bez pravidiel na úrovni EÚ
musia podniky pri predaji digitálneho obsahu čeliť právnej neistote a vysokým
právnym nákladom.
Z dôvodu rozdielov vo vnútroštátnych zmluvných právnych úpravách.
Európsky parlament a Rada prijali smernicu o digitálnych zmluvách 20. mája 2019
a členské štáty majú dva roky na to, aby ich transponovali do vnútroštátnej právnej
úpravy. Nové pravidlá sa tak začnú uplatňovať koncom roka 2021. Pokiaľ ide o
predaj tovaru, existujú aj právne rozdiely medzi krajinami EÚ, ktoré bránia
podnikom a spotrebiteľom v cezhraničnom predaji a kúpe. Rozdiely zahŕňajú práva
spotrebiteľa pri chybnom tovare. Výsledkom je, že podniky musia pri predaji cez
hranice tráviť čas a peniaze, aby sa informovali o zahraničných zákonoch o
spotrebiteľských zmluvách, a tomu zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť zmluvy.
Podľa nových smerníc musí byť tovar v súlade s tým, čo je dohodnuté, a s tým, čo
môže spotrebiteľ rozumne očakávať. V prípade nesúladu budú v celej EÚ platiť
rovnaké opravné prostriedky. Nezáleží na tom, či si spotrebiteľ kúpi nový fotoaparát
online alebo v pouličnom obchode - ak je výrobok chybný, jeho práva a povinnosti
budú rovnaké. Obchodníci ani spotrebitelia sa nebudú musieť obávať rozdielov v
závislosti od predajného kanála.
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Harmonizované pravidlá, aby sa zakorenil skutočný jednotný digitálny trh,
prinesú právnu istotu a pomôžu podnikom rozšíriť ich aktivity na zahraničné trhy a
zároveň poskytnú spotrebiteľom dôveru v prospech výhod jednotného digitálneho
trhu. Harmonizované pravidlá pre digitálny obsah a služby znížia náklady
obchodníkov a podporia ich pri cezhraničnom rozširovaní. Už nebudú musieť riešiť
rozdiely v zmluvnom práve v každej krajine EÚ. Spotrebitelia budú vedieť, čo môžu
očakávať, keď si kúpia digitálny obsah online, a že majú určité práva v prípade, ak
je digitálny obsah alebo digitálna služba chybná.244
V súčasnosti Európsky parlament a členské štáty prerokujú návrh Aktu
o digitálnych trhoch, Komisie zo dňa 15.decembra 2020245, v rámci riadneho
legislatívneho postupu. Po prijatí bude akt priamo uplatniteľný v celej EÚ. Komisár
pre vnútorný trh Thierry Breton uviedol: „Mnohé online platformy dnes zohrávajú
ústrednú úlohu v živote našich občanov a podnikov, a dokonca aj našej spoločnosti
a demokracie ako celku. Dnešnými návrhmi pripravujeme digitálny priestor na
ďalšie desaťročia. Harmonizovanými pravidlami, povinnosťami ex ante, lepším
dohľadom, rýchlym presadzovaním a odrádzajúcimi sankciami zabezpečíme, aby
všetci, ktorí ponúkajú a využívajú digitálne služby v Európe, mali prospech z
bezpečnosti, dôvery, inovácie a obchodných príležitostí."
Akt o digitálnych trhoch zavádza pravidlá pre platformy, ktoré pôsobia ako
„strážnici“ (gatekeepers) v digitálnom sektore. Jedná sa o platformy, ktoré majú
výrazný vplyv na vnútorný trh, slúžia ako dôležitá brána pre podnikových
používateľov pri oslovovaní ich zákazníkov a ktoré sa tešia trvalej pozícii na trhu.
Uvedené im poskytuje oprávnenie pôsobiť na trhu ako súkromným tvorcom
pravidiel a takto fungovať medzi podnikmi a spotrebiteľmi.
Cieľom aktu o digitálnych trhoch je zabrániť ,,strážcom“ ukladať neprimerané
podmienky pre podniky a spotrebiteľov a zabezpečiť otvorenosť dôležitých
digitálnych služieb. Medzi príklady týchto nespravodlivých podmienok, patrí zákaz
prístupu podnikom k ich vlastným údajom, keď pracujú na týchto platformách, alebo
situácie, keď sú používatelia zablokovaní v konkrétnej službe a majú obmedzené
možnosti prechodu na alternatívne služby. Spoločné pravidlá na jednotnom trhu
podporia inováciu, rast a konkurencieschopnosť a uľahčia rozširovanie menších
platforiem - malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov. Tieto pravidlá
budú mať jednotný a jasný rámec na úrovni EÚ.246 V akte o digitálnych trhoch sa
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stanovuje súbor úzko vymedzených objektívnych kritérií, na základe ktorých možno
veľké online platformy označiť za tzv. strážcov. Vďaka tomu sa akt o digitálnych
trhoch môže precízne zamerať na problém, ktorý sa snaží riešiť, pokiaľ ide o veľké,
systémové online platformy. Kľúčovým prínosom Aktu o digitálnych trhoch bude
najmä spravodlivejšie podnikateľské prostredie pre komerčných používateľov, ktorí
sú pri ponúkaní svojich služieb na jednotnom trhu závislí od strážcov. Inovátori a
začínajúce technologické podniky budú mať nové príležitosti súťažiť a inovovať v
prostredí online platforiem bez toho, aby museli dodržiavať nespravodlivé
podmienky, ktoré obmedzujú ich rozvoj. Na druhej strane, spotrebitelia si budú môcť
vyberať zo širšej škály lepších služieb, budú môcť ľahšie meniť poskytovateľa
služieb, mať priamy prístup k službám a spravodlivejšie ceny. Strážcovia budú môcť
aj naďalej využívať všetky príležitosti na inovácie a ponúkať nové služby. Nebudú
však môcť využívať nekalé praktiky voči komerčným používateľom a zákazníkom,
ktorí sú od nich závislí, aby získali neoprávnené výhody.
2 KONCEPT INTELIGENTNÝCH ZMLÚV
O rozdieloch vo výklade zmlúv a nedostatkoch v ich príprave sa historicky
vie, že sú jedny z hlavných príčin právnych sporov.247 Riešenie sporov a zmluvy vo
všeobecnosti boli identifikované ako najdôležitejšie právne riziká, ktorým
organizácie čelia, a napriek týmto dôkazom zostávajú profesionálne procesy
uzatvárania zmlúv a techniky tvorby návrhov v podstate nezmenené. Okrem toho
klienti a podniky čoraz viac spochybňujú kvalitu, poskytovanie a náklady na právne
služby a začínajú prehodnocovať potrebu najímania právneho poradcu v oblastiach,
v ktorých by bolo možné implementovať automatizované riešenia, napríklad
racionalizácia a automatizácia právnych úloh a postupov.248 Inteligentné zmluvy
(Smart Contracts) do týchto zásadných problémov v zmluvnom riadení vstupujú
prostredníctvom právnych inovácií a „zvnútra“ organizácií s cieľom prispieť ku
kvalite výmeny na digitálnom trhu. Inteligentné zmluvy sú použiteľné pre návrh
transakcie a každú vzájomne prepojenú výmenu s právnou relevanciou. V našej práci
sa preto okrem iného zamýšľame aj na návrhmi iných autorov zameranými na to,
ako môže koncept inteligentných zmlúv zlepšiť súčasné právne prostredie pre
sprostredkovanú výmenu a prečo jednotný digitálny trh (Digital Single Market)
a regulačné prostredie EÚ poskytujú vhodný kontext pre uplatnenie a šírenie tohto
konceptu.
Pretože samotný koncept jednotného trhu je prirodzene široký, pokrýva
všetky druhy tovarov, služieb a všeobecný voľný pohyb kapitálu a ľudí. Príklady
môžeme vidieť od aproximácie občianskeho práva, najmä predpisov o ochrane
spotrebiteľa, až po technickú štandardizáciu. V tomto zmysle stanovila EÚ tiež
napríklad harmonizovaný telekomunikačný rámec, alebo vydala smernicu o určitých
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aspektoch služieb informačnej spoločnosti (Smernica o elektronickom obchode)249 a
pod. Cieľom stratégie jednotného digitálneho trhu je prekonanie iba selektívnej
regulácie v prospech komplexnejšieho prístupu. Koncepčne je teda jednotný
digitálny trh postavený na týchto troch pilieroch: 1) lepší prístup k tovaru a službám
v online prostredí, 2) vytvorenie a podpora prostredia, kde digitálne siete a služby
prosperujú a v neposlednom rade 3) maximalizácia rastu európskej digitálnej
ekonomiky.250 Koncept jednotného digitálneho trhu predstavuje v tomto ponímaní
koncepčnú zmenu paradigmy. Počiatočná myšlienka jednotného trhu sa zrodila z
konceptu vyhnúť sa vojenským konfliktom v Európe komunitizáciou rozhodujúcich
vojnových odvetví uhlia a ocele. Toto možno považovať za prvú etapu koncepcie
jednotného trhu. Krátko nato, so založením Európskeho hospodárskeho spoločenstva
v roku 1957, sa koncepcia ďalej rozvinula na ďalšiu úroveň zavedením jednotného
trhu pre všetky tovary, služby, kapitál a ľudí. Toto sa považovalo za najefektívnejší
spôsob prehlbovania väzieb medzi národnými štátmi v Európe, tj. skôr
prostredníctvom hospodárskej integrácie, než priamym zameraním na politickú úniu
alebo obyčajnou spoluprácou. Súčasný fenomén globalizácie súčasne zvýšil rozsah
cezhraničného a elektronického obchodu, ktorý je takisto založený na zvýšenej
mobilite tovaru, služieb, kapitálu a ľudí.
Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu uznáva, že
technológie na princípe DLT (Distributed Ledger Technology, technológia
distribuovaných záznamov), ako je napríklad blockchain, poskytujú zníženie
transakčných nákladov a jednoduché použitie pri súčasnom zabezpečení rôznej
úrovne súkromia a predpokladá vznik aplikácií DLT v oblasti inteligentných zmlúv,
prevodov duševného vlastníctva , riadenie dodávateľského reťazca a vládne služby.
DLT technológie charakterizuje ako spoločné decentralizované databázy s rôznymi
úrovňami odolnosti s potenciálom na spracovanie veľkého množstva transakcií
rýchlo a s transformačnou kapacitou nielen v oblasti kryptomien, ale v širšom zmysle
aj v celom odvetví finančných technológií (FinTech), kde zúčtovanie a vyrovnanie
môžu predstavovať jeden zjavný spôsob použitia, a to, okrem financovania, najmä
vzhľadom na preukazovanie identity a pôvodu majetku.251 Európska centrálna banka
definuje DLT ako záznam informácií alebo databázy, ktoré sú zdieľané v celej
sieti.252 Federálny rezervný systém USA (Fed) definuje DLT ako kombináciu
komponentov, vrátane sietí typu peer-to-peer, distribuovaného ukladania údajov a
kryptografiu, ktorá okrem iného môže potenciálne zmeniť spôsob, akým sa
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vykonáva ukladanie, vedenie záznamov a prevod digitálneho majetku.253 V tejto
súvislosti poukazujeme na dôležitú skutočnosť, že to budú najmä verejné inštitúcie
na všetkých úrovniach, ktoré budú mať dôležitú úlohu pri prijímaní a propagácii
projektov distribuovanej účtovnej knihy (tj. DLT tehcnológii), ktoré zahŕňajú
vykonávanie transakcií so štátom, ako je registrácia občianskych statusov, podávanie
žiadostí, vyberanie daní, prevod majetku, zabezpečenie regulačného dohľadu atď.
Prvú praktickú aplikáciu technológie distribuovanej účtovnej knihy
implementoval Satoshi Nakamoto, ktorý už v roku 2008 uviedol na trh bitcoinovú
kryptomenu (Bitcoin). Vo svojej publikácii Nakamoto popísal online platobný
systém typu peer-to-peer, ktorý by fungoval bez finančného sprostredkovateľa.
Všetky transakcie s Bitcoinmi sú tak digitálne podpísané a uložené v sieti peer-topeer, ktorá využíva koncept proof-of-work.254 Aktuálne projekty distribuovanej
účtovnej knihy sú podporované obchodom a vo veľkej miere zahŕňajú FinTech
spoločnosti a regulačné sand-boxy. Práve sprostredkovanie ako kľúčový problém,
ktorým sa zaoberá DLT, je tiež jadrom finančných transakcií. Finančné trhy sa v
posledných desaťročiach významne rozvinuli vďaka deregulácii, technológiám a
globalizácii. Podľa Lina a kol. bude práve vývoj finančného sprostredkovania pre
právo a spoločnosť jedným z najdôležitejších faktorov v nadchádzajúcich rokoch.255
3 APLIKAČNÉ VYUŽITIE DLT
3.1 AUTOMATIZÁCIA POUŽITÍM DLT
Blockchain je technológia DLT schopná pracovať v spolupráci s
decentralizovanými uzlami, tj. samostatnými užívateľskými „stanicami“.
Inteligentné zmluvy sú softvérové programy, ktoré umožňujú autonómne
vykonávanie úkonov za vopred určených podmienok. Aj keď sa to na prvý pohľad
nezdá, práve toto sú kľúčové prvky riešenia väčšiny obmedzení centralizovaných
aplikácií. Decentralizácia má pridanú hodnotu v odstránení jediného bodu zlyhania,
ktorý za bežných okolností zaisťuje nepretržitú dostupnosť služieb. Decentralizácia
tiež
spôsobuje
elimináciu
rozsiahlej
spotreby
dát a znižuje
tak
latenciu elektronických operácií v porovnaní s požiadavkami na bežnú komunikačnú
cestu centralizovaných systémov. Decentralizácia tiež poskytuje väčšiu
transparentnosť a eliminuje centralizovaný koncept „čiernej skrinky“, pričom týmto
prenáša zodpovednosť na všetkých členov decentralizovanej siete. Naprogramované
(a samozrejme vopred dohodnuté) podmienky a tok udalostí zapríčinia vykonanie
určitých operácii, akonáhle blockchainový systém dosiahol príslušný stav. Stav je
možné definovať v inteligentnej zmluve po dohode všetkých strán v blockchainovej
sieti. Môže to byť akákoľvek podmienka, napríklad uhradenie prostriedkov (stačí
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potvrdenie o ich odpísaní z účtu), tovar dosiahne konkrétne geografické umiestnenie
alebo systém overí totožnosť zákazníka a pod. Dôležitou vlastnosťou je, že
vykonávanie je automatické a spúšťa sa na základe stavu bez zásahu tretej strany.
Dostupnosť služby je vždy zaručená, pretože prevádzka sa nespolieha na
centralizovanú tretiu stranu.
Dnes je už jednoduché predstaviť si, že inteligentné zmluvy sú použiteľné na
riešenie niekoľkých problémov spojených s klasickými zmluvami. Inteligentné
zmluvy eliminujú potrebu dôveryhodnej tretej strany alebo eliminujú náklady na
služby notára (kde sa nevyžaduje osvedčený podpis podľa zákona). Tieto zmluvné
podmienky sa môžu zmeniť na programovateľné kódy a možno ich nasadiť aj
verejne. Podmienky sú transparentné a zaručujú, že s nimi nebude manipulované.
Ďalej môžu inteligentné zmluvy vykonávať rozhodnutia samy. Napríklad ukladanie
a vymáhanie pokút, ak dôjde k porušeniu zmluvných podmienok. Frantz a
Nowostawski považujú inteligentné zmluvy za ideálne riešenie na nahradenie
klasických zmlúv a na zvýšenie efektívnosti, účinnosti a bezpečnosti. Navrhli prístup
modelovania, ktorý podporuje poloautomatický preklad reprezentácií kontraktov
čitateľných človekom do výpočtových ekvivalentov s cieľom umožniť kodifikáciu
úkonov. Preložené zmluvy sú overiteľné a vynútiteľné výpočtovými štruktúrami
umiestnenými vo verejnom blockchaine.256 Vďaka inteligentným zmluvám je možné
byrokratický a manuálny proces nahradiť autonómnym zmluvným procesom, ktorý
je zároveň dodržiavaný všetkými navzájom „nedôveryhodnými“ stranami, ako sú
predplatitelia a poskytovatelia služieb.
3.2 VYUŽITIE DLT V ELEKTRONICKOM OBCHODE
DLT je možné uplatniť v oblasti elektronického obchodu niekoľkými
spôsobmi s cieľom vylepšiť existujúce procesy. Či už sa to týka samotných
platobných procesov, v ktorých má DLT veľký úžitok, týkajúci sa najmä integrácie.
Súčasným platobným metódam chýbajú niektoré dôležité funkcie. S pomocou
samostatne vykonateľných zmlúv bude proces platby prebiehať priamo medzi
kupujúcim a predávajúcim. Okrem toho sa elimináciou sprostredkovateľov znížia
poplatky za spracovanie, pretože nebude potrebné uskutočňovať transakcie
prostredníctvom bánk alebo iných finančných inštitúcií. Proces platby sa tiež stane
bezpečným pretože transakcia sa uskutoční, iba ak budú dodržané podmienky
zmluvy. Ďalšou z výhod je sledovanie produktov a ich dodanie. Riadenie
dodávateľského reťazca je ďalším odvetvím odvetvia elektronického obchodu, ktoré
sa pomocou DLT výrazne zlepší. Spotrebitelia budú môcť skontrolovať, kde sa
objednaný produkt nachádza, a uistiť sa, že je v správnej fáze procesu doručenia.
Rovnako ako v prípade DLT, všetky informácie sú uložené verejne, takže kupujúci
budú mať ľahký prístup k údajom a kontrolu nad svojimi objednanými produktmi.
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3.3 VÝHODY BLOCKCHAINU PRE ELEKTRONICKÝ OBCHOD
DLT a samostatne vykonávané zmluvy poskytujú výhody poskytovateľom aj
predajcom produktov. Úspech online predajne závisí od spokojnosti spotrebiteľov,
pre to je pri DLT zaručená spravodlivosť procesu pre kupujúcich. Vďaka
vylepšeným procesom si predajcovia zase získajú dôveru spotrebiteľov. Okrem
spomínanej bezpečnosti transakcií sú chránené aj osobné údaje zákazníkov. Pri DLT
nie sú dáta uložené na centralizovanom serveri, preto neexistuje takmer žiadna šanca
na hacknutie a odcudzenie informácií. Tejto problematike sa bližšie venujeme
v kapitole č. 3. Ďalšou z výhod je aj zníženie nákladov, pretože poplatky sa znižujú
kupujúcim aj predávajúcim a to vylúčením sprostredkovateľov. Predajcovia sú
povinní platiť vysoké provízie týmto sprostredkovateľom a to súčasne so zvyšujúcim
sa počtom spotrebiteľov. Tieto provízie dosahujú až 20%. Decentralizovaný trh tento
problém rieši tým, že strany už nebudú prichádzať o svoje peniaze. Rýchlosť
transakcií sa taktiež zvyšuje, a to súčasne aj so zvýšením rýchlosti procesu prepravy
tovaru a tým odpadá množstvo administratívy týkajúcej sa doručenia.257 Dnes
existuje množstvo online obchodov postavených na báze DLT, platforiem, ktoré
ponúkajú platobné riešenia založené na blockchaine, a spoločností pre vývoj
decentralizovaných platforiem elektronického obchodu. Technológia Blockchain
tiež poskytuje online maloobchodníkom a ich zákazníkom pohodlie ukladania
príjmových dokladov a záruk na výrobky. Pri nakupovaní online je jednou z výziev,
ktorým kupujúci čelia, strata papierových dokladov. Kupujúci niekedy čelia
frustrácii, keď sa snažia preukázať záručné krytie určitých zakúpených produktov.
Vďaka blockchainom budú mať kupujúci a maloobchodníci prístup k príjmovým a
záručným údajom a budú môcť ľahko overiť dôkaz o vlastníctve.258
4 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov je dôležitým aspektom takmer vo všetkých
aplikáciách. Medzi základné princípy blockchainu patrí verejná decentralizovaná
účtovná kniha, ktorá obsahuje údaje o transakciách. Tieto verejné údaje o
transakciách však môžu vyvolať problémy s ochranou súkromia z pohľadu
vlastníkov údajov. Požiadavky na ochranu súkromia je však potrebné riešiť opatrne,
bez dopadu na ďalšie kľúčové vlastnosti blockchainu, vrátane výkonnostných
požiadaviek informačných systémov a sietí. Vynútenie ochrany súkromia údajov
však môže znížiť priepasť medzi väčšinou súčasných aplikácií a blockchainom pre
ich ďalšiu bezproblémovú integráciu. Delmolino a kol.259 predstavili sieť Hawk,
prostredie pre inteligentné zmluvy na ochranu súkromia, ktoré rozptýlili prekážku
ochrany súkromia, ktorá sa vyskytla v sieti Bitcoin a Ethereum. Autori navrhujú
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rámec, ktorý umožňuje nešpecializovanému programátorovi napísať inteligentnú
zmluvu na ochranu súkromia. Sieť Hawk zaručuje súkromie reťazca, ktoré
kryptograficky skrýva tok peňazí a ich množstva z pohľadu verejnosti. Iní autori
však demonštrovali návrh a implementáciu obchodnej aplikácie, ktorá využívala
inteligentné zmluvy aj v sieti Ethereum, kde pôvodne vznikli. Ich aplikácia je
vyvinutá s flexibilitou vo vyžiadaní identity používateľa priamo medzi predávajúcim
a kupujúcim. Súkromie používateľa je vylepšené o ďalšie funkcie, napríklad
rýchlejší čas overenia a znížené náklady.260
4.1 POZNAJ SVOJHO ZÁKAZNÍKA – KNOW YOUR CUSTOMER
(KYC)
S ochranou súkromia a osobných údajov súvisí aj anonymita. Anonymní
zákazníci majú obmedzenia takmer vo všetkých bankách sveta, aby sa zabránilo
praniu špinavých peňazí a iným nezákonným činnostiam. Ak sa zákazníci počas
overovania ich identity dopustia nekalých aktivít, môžu tieto aktivity spolu s ich
identitami smerovať na ďalšie vyšetrovanie. Každá banka dodržiavala svoju vlastnú
špecifikáciu procesu Know Your Customer (KYC). Tento proces zahŕňa veľa
byrokracie a zvyčajne nemá úplne štandardizovaný spôsob medzibankovej
verifikácie jednotlivca. Ľudia úspešne zatajujú svoju totožnosť pri činnostiach prania
špinavých peňazí často práve z dôvodu tejto neštandardizácie a banky budú sú tieto
činy väčšinou následne postihované. Okrem toho, zákazníci väčšinou nemajú
oprávnenie na kontrolu vlastníctva nimi poskytnutých údajov. V tejto súvislosti
môže začlenenie inteligentných zmlúv nahradiť a skvalitniť väčšinu nepríjemných
manuálnych operácií a zároveň, paradoxne, zvýšiť ochranu súkromia. Zmeny
osobných údajov klientom sú sledovateľné bankou aj klientom prostredníctvom
distribuovanej účtovnej knihy. Vlastníctvo údajov bude mať vždy klient a bude tak
mať prístup k údajom pod kontrolou, aby zabránil napr. ich zneužitiu. Každý, kto
potrebuje prístup k údajom, musí požiadať klienta o povolenie. Na takýto dynamický
prístup je ideálne použiť inteligentné zmluvy. Klasické centralizované úložisko
údajov navyše zvyšuje jediný bod zlyhania a riziko straty údajov. Úložisko dát
založené na blockchaine zaisťuje dostupnosť služby so svojou architektúrou
distribuovaných služieb. Moyano a Ross navrhli systém KYC založený na sieti
Ethereum, čím sa znížili prevádzkové náklady a zlepšila zákaznícka skúsenosť.
Autori tiež skúmali možnosť začleniť tento systém do povoleného blockchainu
(permisionless), ako je Corda.261
4.2 PÔŽIČKY A ÚVERY
Úvery, pôžičky a leasing sú významnými hospodárskymi činnosti a sú
dôležité pre rozvoj každej ekonomiky. Vďaka ekonomickému rozvoju sa stali ľudské
potreby sofistikované. Metódy poskytovania pôžičiek sa tiež diverzifikovali rôznymi
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spôsobmi podľa ľudských potrieb. Úvery typu peer to peer boli slávnym spôsobom
už od starodávnych ekonomických ekosystémov. To sa transformovalo do
flexibilných syndikovaných produktov predstavovaných významnými finančnými
inštitúciami. V tomto prípade banky vystupujú ako dôveryhodné tretie strany. Banky
sú v tomto nastavení jediným autorizovaným úložiskom peňazí na poskytovanie
úverov a dominujú na trhu poskytovania úverov. Súčasné vybavenie hypotéky a
úveru však trvá často aj 60 dní. Tento náročný proces zahŕňa zisťovanie kreditného
skóre žiadateľa o pôžičku a overenie jeho profilu. Okrem toho sú pôžičky často
predmetom poplatkov za spracovanie a niekoľkých ďalších príplatkov uložených
bankou. Niektoré skryté poplatky môžu prekvapiť aj finančne gramotných
zákazníkov. A naopak, dlžníci niekedy uniknú aj banke a odmietnu splácať svoju
pôžičku. Inteligentné zmluvy prekonávajú tieto problémy a predstavujú ekosystém
založený na dôvere, ktorý zefektívňuje aplikáciu a platby s automatickým
vykonávaním. Inteligentné zmluvy môžu automatizovať rôzne manuálne procesy,
ktoré bránia rýchlejšiemu spracovaniu pôžičky, s využitím distribuovanej účtovnej
knihy. Úverové hodnotenie alebo analýza histórie splátok je len niekoľko možných
riešení, ktoré je možné v ideálnom prípade nahradiť inteligentnými zmluvami.
Na záver tejto časti ako príklad úspešnej aplikácie uvádzame nhiekoľko
plartforiem. Platforma Salt Lending je jednou z najväčších svetových pôžičkových
platforiem s trhovou kapitalizáciou cez 126 miliónov USD. Dlžníci posielajú záloh
do multi-podpisovej peňaženky spoločnosti Salt v súlade s vynútenými
podmienkami, tj. už tento proces prebehne automaticky a veritelia majú istotu
záruky. Ďalším podobným konceptom je EthLend (2020), čo je podobná pôžičková
platforma založená na sieti Ethereum. O dôležité atribúty, ako sú podmienky
pôžičky, podmienky prevodu prostriedkov a záloh, sa starajú inteligentné zmluvy s
tokenmi ERC-20.262 Rovnako Everex (singapurská pôžičková a remitenčná služba)
poskytuje transparentnú platformu pre zákazníkov bez bank v krajinách
juhovýchodnej Ázie. Tiež používa token ERC-20, ktorý je možné naviazať na iné
fiat meny.263 No a napokon Debitum je jednou z crowdfundingových platforiem
založených na sieti Ethereum. Jej hlavná pridaná hodnota je, že uľahčuje cezhraničné
obchody a spája priamo žiadateľov a investorov.264
ZÁVER
Obchodníci z rôznych častí sveta sa pri svojom obchodnom úsilí obracajú na
elektronický obchod. Blockchainy fungujú ako chrbtová kosť online predaja a
platieb. Okrem toho, že sú blockchainy rýchlejšie a lacnejšie, uľahčujú všetky
činnosti, ktoré súčasné obchodné systémy umožňujú. Pretože budúcnosť sa blíži,
môžeme demokratizovať hospodárstvo iba zvýšením transparentnosti financií a
obchodu. Technológia blockchain sa snaží zachytiť moc finančných inštitúcií, aby
umožnila ľuďom mať kontrolu nad ich transakciami. Všetky nové technológie
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vyvolávajú otázky či sa súčasné predpisy pripravené prijať a vysporiadať sa s nimi.
Konkrétne inteligentné zmluvy môžu tiež vyvolať regulačné otázky súvisiace s ich
samočinnou povahou, ktoré by mohli poškodiť koncového používateľa nevhodným
vykonaním úkonu alebo v prípade, že chyba v inteligentnej zmluve alebo
manipulácia kybernetickým útočníkom spôsobia zlyhanie plnenia zmluvy tak, ako
bolo zamýšľané. Nemenná povaha inteligentných zmlúv by tiež mohla predstavovať
výzvu, pokiaľ ide oblasť GDPR.
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Podiel na zisku v obchodnoprávnych a daňovoprávnych súvislostiach
Share of profit in commercial and tax law context
JUDr. Soňa Simić265
Abstrakt
Príspevok je venovaný problematike zdaňovania podielov na zisku v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov. Príspevok v nadväznosti na vymedzenie podielu na zisku ako predmetu
dane z príjmov poukazuje na osobitosti v ponímaní vybraných inštitútov z daňového
hľadiska a zdôrazňuje rozdiely v zdaňovaní podielov na zisku vyplácaných
spoločníkom osobných a kapitálových obchodných spoločností.
Kľúčové slová:
daň z príjmov, obchodná spoločnosť, podiel na zisku
Abstract
The paper is devoted to the issue of taxation of profit shares in accordance with the
relevant provisions of Act No. 595/2003 Coll. on income tax as amended. Following
the definition of the share of profit as the subject of income tax, the paper points out
the peculiarities in the understanding of selected institutes from the tax point of view
and emphasizes the differences in the taxation of profit shares paid to partners of
personal companies and shareholders of capital companies.
Key words:
income tax, company, profit share
ÚVOD
Pre právne systémy kontinentálneho typu je príznačné členenie práva na
verejné a súkromné. Jednotlivým definičným kritériám právnych odvetví ako
súborov právnych noriem, ako aj definičným kritériám členenia práva na súkromné
a verejné venuje pozornosť právna teória, pričom možno uviesť, že fenomén
prenikania prvkov verejného práva do práva súkromného a vice versa prvkov
súkromného práva do práva verejného nie je nezvyklým. Právne normy jednotlivých
právnych odvetví sa v aplikačnej praxi neuplatňujú izolovane. Stret inštitútov
verejného a súkromného práva si však o to viac vyžaduje pochopenie vzájomného
vzťahu, povahy, podstaty a zmyslu právnych noriem, a prípadne aj proporcionálne
vyvažovanie kolidujúcich práv a povinností.
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Daňové právo z hľadiska tradičnej duálnej štruktúry právneho systému tvorí
nepochybne súčasť práva verejného.266 V rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR
je postavenie daňového práva uvádzané tým, že daňové právo je jedným zo
základných odvetví verejného práva, pričom dane sú prejavom autonómnej
právomoci štátu požadovať od povinných subjektov ich platenie s cieľom získať
zdroje na svoju existenciu a plnenie svojich úloh a funkcií.267 Uvedené systematické
zaradenie daňového práva do práva verejného možno podčiarknuť tým, že daňové
právo býva ponímané aj ako tvrdé jadro práva verejného a daňové záležitosti patria
do tvrdého jadra výsad verejnej moci.268
Jednou z teórií vymedzujúcich vzťah medzi verejným a súkromným právom
je aj teória záujmov.269 V prípade daňového práva do popredia vystupuje fiskálny
záujem štátu na realizácii príjmovej stránky verejných rozpočtov. V rámci vedy
o daňovom práve sú fiskálna funkcia daní a ich rozpočtový význam stabilne
akceptované a zároveň dominujúce, čo možno vyvodiť aj z každoročne
schvaľovaného zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.270 Daňovoprávne vzťahy možno ponímať aj v rovine vyjadrenia protirečivosti medzi
fiskálnymi záujmami oprávneného subjektu a súkromno-majetkovými záujmami
povinných subjektov.271 Pokiaľ ide o oblasť obchodného práva, identifikovať možno
najmä záujem podnikateľov na dosiahnutí čo najvyššieho čistého zisku po zdanení.
Prirodzeným vyústením v tomto smere môže byť snaha podnikateľov o zníženie,
prípadne až elimináciu ich daňovej povinnosti priamo ovplyvňujúcej ich čistý
zisk.272 Tieto snahy sú považované za prejav prirodzeného práva povinného subjektu
daňovo-právneho vzťahu.273 Zníženie výšky daňovej povinnosti pritom možno
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povinnosti nie je predmetom právnej ochrany. Vlastná daňová povinnosť daňového
subjektu však koreluje s jeho právom daň zaplatiť len v zákonnej výške. Bližšie ku
vzájomnej kolízii fiskálnych záujmov štátu a záujmov daňových subjektov pozri:
ŠTRKOLEC, M.: Fiskálny záujem štátu a advokát ako ochranca práv daňových
subjektov. In: Bratislavské právnické fórum 2020: Advokát ako ochranca právneho štátu.
Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2020. s. 40. ISBN:
978-80-7160-556-0
BABČÁK, V.: Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: Epos, 2019. s 69. ISBN:
978-80-562-0247-0
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dosiahnuť rôznymi spôsobmi, napríklad (i) šikovným využívaním možností, ktoré
ponúka právny poriadok, t. j. daňovou optimalizáciou alebo (ii) využívaním medzier
v daňových systémoch a presunom ziskov do jurisdikcií s nízkym zdanením, t. j.
agresívnym daňovým plánovaním.274
Uvedené súvislosti potvrdzujú, že znalosť daňovo-právnych noriem je pre
podnikateľské subjekty neodmysliteľnou súčasťou úspešného začatia ako aj výkonu
ich podnikateľských aktivít. Neodmysliteľným personálnym prvkom obchodnej
spoločnosti ako umelo vykonštruovaného spoločenského útvaru275 sú jej spoločníci,
ktorými môžu byť fyzické, ako aj právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo
na území SR, ako aj fyzické a právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo
mimo územia SR.276 Vzťah medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou, pokiaľ
ide o vzťah týkajúci sa účasti na spoločnosti je primárne vzťahom vertikálnym, ktorý
má charakter absolútneho obchodnoprávneho vzťahu.277
1. Vymedzenie podielu na zisku ako predmetu dane
V nadväznosti na ekonomicko-obchodné aktivity vykonávané obchodnou
spoločnosťou v postavení podnikateľa na strane jednej a záujem spoločníkov
obchodných spoločností na zhodnotení svojej účasti v spoločnosti v podobe podielu
na zisku prichádzajú do úvahy v zásade dve úrovne zdanenia zisku vytvoreného
obchodnou spoločnosťou. Prvou úrovňou zdanenia zisku vytvoreného obchodnou
spoločnosťou je zdanenie zisku samotnej obchodnej spoločnosti daňou z príjmov
právnických osôb. Druhou úrovňou je zdanenie podielu na zisku spoločníkov tejto
obchodnej spoločnosti daňou z príjmov fyzických alebo právnických osôb v
závislosti od osoby spoločníka, pričom v rámci tejto úrovne možno ďalej
diferencovať zdanenie podielu na zisku spoločníkom podaním daňového priznania
a zaplatením dane alebo zdanenie podielu na zisku uplatnením zrážkovej dane.278
V rámci zdaňovania obchodných spoločností je zdanenie príjmu vytvoreného
(daňovo nepriehľadnou) obchodnou spoločnosťou na úrovni tejto spoločnosti
korporátnou daňou vlastné aj právnym poriadkom ostatných štátov. Určité rozdiely
v prístupe štátov však možno pozorovať, pokiaľ ide o zdaňovanie podielov na zisku
a to nie len v otázke daňovej sadzby, ale aj samotného vymedzenia podielu na zisku
ako predmetu dane. Prioritným cieľom vyňatia podielov na zisku zo zdanenia je
predchádzať ekonomickému dvojitému zdaneniu, zatiaľ čo uplatňovanie iných
274
275
276

277
278

Bližšie k vymedzeniu týchto pojmov pozri: BABČÁK, V. a kol.: Daňové úniky, ich vznik
a eliminácia. Košice: ŠafárikPress, 2020. s. 99 a nasl. ISBN: 978-80-8152-876-7
BRÖSTL, A. a kol.: Teória práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 93. ISBN: 978-80-7380425-1.
Bližšie k právnemu postaveniu spoločníkov obchodných spoločností pozri: SUCHOŽA,
J. – HUSÁR, J. a kol.: Obchodné právo. Bratislava: Iura Edition. s. 342 a nasl. ISBN:
978-80-8078-290-0
§ 261 ods. 6 písm. a) Obchodného zákonníka
Návrhy generálneho advokáta L. A. Geelhoed prednesené 6. apríla 2006 vo Veci
C‑446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation proti Commissioners of Inland
Revenue.
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inštitútov majúcich charakter daňových výhod je spôsobilé dosiahnuť rôzne iné
ekonomické ciele, ako napríklad motivovať obchodné spoločnosti k vyplácaniu
podielov na zisku spoločníkom než zisk zadržiavať v spoločnosti alebo motivovať
(investorov) spoločníkov ku kapitálovému financovaniu spoločnosti pred jej
úverovým financovaním.
Podiely na zisku vyplácané spoločníkom s neobmedzeným ručením podliehali
a podliehajú zdaneniu podľa predpisov upravujúcich zdaňovanie príjmov
kontinuálne ako príjmy z podnikania, zatiaľ čo podiely na zisku spoločníkov s
obmedzeným ručením boli zo zdanenia vyňaté počas obdobia trinástich rokov. V
rámci (ne)zdaňovania podielov na zisku priniesol po viacerých legislatívnych
úpravách rozsahu všeobecného vyňatia podielov na zisku zo zdanenia zásadné
zmeny zákon č. 341/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 341/2016 Z. z.“). V právnom poriadku SR bolo
s účinnosťou od 01. januára 2017 po trinástich rokoch opätovne zavedené
zdaňovanie podielov na zisku (dividend), a to za súčasného zrušenia zdravotného
odvodu z tohto príjmu,279 ktorý bol „unikátnym a neštandardným nástrojom
uplatňovaným na tento druh príjmu“.280 Zákon č. 341/2016 Z. z. zavádza zdaňovanie
podielov na zisku spoločníkov fyzických osôb generálne, t. j. aj podielov na zisku
obmedzene ručiacich spoločníkov. Zo systematického hľadiska boli podiely na zisku
vymedzené ako samostatný druh príjmu281 a nedošlo k ich začleneniu medzi príjmy
z kapitálového majetku kam vecne spadajú. Niektorí autori označujú vymedzenie
279

280
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Na dividendy vyplatené zo zisku obchodnej spoločnosti dosiahnutého v účtovnom
období, ktoré sa začalo 01. januára 2017 a neskôr, sa nevzťahuje povinnosť platiť poistné
na verejné zdravotné poistenie. Pozri § 29b ods. 21 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Povinnosť platiť poistné na verejné
zdravotné poistenie z dividend, ktoré neboli predmetom dane bola pred nadobudnutím
účinnosti zákona č. 341/2016 Z. z. ustanovená vo výške 14 % z vymeriavacieho základu,
ktorým bola celková suma prijatých dividend. Najviac sa však výška poistného
vypočítavala zo sumy 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v
hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky
predchádza rozhodujúcemu obdobiu, čo príkladmo v roku 2017 predstavovalo sumu
52.980 eur. Preddavok poistné na zdravotné poistenie odvádzal za poistenca, ktorý mal
príjem z dividend odvádzal v mesačnej periodicite platiteľ dividend (právnická osoba so
sídlom na území SR, ktorá vypláca dividendy) a poistné následne podliehalo vykonaniu
ročného zúčtovania. Pozri § 10b ods. 1 písm. e), § 12 ods. 1 písm. g), 16 ods. ods. 8 písm.
f) a ods. 15 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 286/2016 Z. z. účinnom od 01. novembra 2016.
VANKOVÁ, L.: Podiel na zisku a daň z príjmov od roku 2017. In: Dane a účtovníctvo
v praxi. 2017. XXII. č. 4. s. 42 – 52. ISSN: 1335-7034.
§ 3 ods. 1 pís. e) až g) zákona o dani z príjmov
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podielov na zisku ako samostatného druhu príjmov fyzických osôb za „násilný zásah
do pôvodnej koncepcie zákona o dani z príjmov“.282 Členenie príjmov
podliehajúcich dani do štyroch základných skupín283 je relevantné nie len z dôvodu
prehľadnosti právnej úpravy, ktorá v oblasti daňovo-právnych predpisov absentuje
sporadicky, ale aj z dôvodu správneho stanovenia základu dane.284 Predmetná novela
zákona o dani z príjmov v rámci ďalších zmien vo vzťahu k podielom na zisku
spoločníkov - právnických osôb vo všeobecnosti ponechala vyňatie podielov na
zisku (dividend) vyplácaných právnickým osobám zo zdanenia za súčasného
zakotvenia výnimiek z predmetného všeobecného pravidla (viď nižšie).
Pri zdaňovaní podielov na zisku vyplácaných obchodnou spoločnosťou je
daňovo relevantné široké spektrum kritérií. Najmä je potrebné zohľadniť (i) či je
príjemcom podielu na zisku fyzická alebo právnická osoba; (ii) či je príjemcom
podielu na zisku daňový rezident alebo daňový nerezident; (iii) zdroj príjmu, t. j. či
podiel na zisku plynie z tuzemska alebo zo zahraničia, osobitne či plynie z členského
štátu EÚ alebo z nespolupracujúceho štátu; (iv) rozsah zákonného ručenia
spoločníkov; (v) účasť osoby na základnom imaní spoločnosti; (vi) členstvo
v štatutárnom alebo dozornom orgáne spoločnosti a (vii) zdaňovacie obdobie,
v ktorom dochádza k rozdeleniu zisku a v súvislosti so stretom skoršej a neskoršej
právnej úpravy je potrebné zohľadniť aj kritérium účtovného obdobia, za ktoré bol
zisk obchodnej spoločnosti, ktorý je predmetom rozdelenia medzi spoločníkov
vykázaný (viď nižšie).
1.1 Osobitosti v ponímaní vybraných inštitútov z daňového hľadiska
Spoločníci obchodných spoločností, ako subjekty práva odlišné od samotnej
obchodnej spoločnosti, sú takisto daňovníkmi dane z príjmov (fyzických alebo
právnických osôb) a plnenia poskytnuté obchodnou spoločnosťou jej spoločníkom
z titulu ich účasti v spoločnosti v podobe podielov na zisku je potrebné posúdiť
podľa relevantných ustanovení zákona o dani z príjmov. Tým, že sa určitá osoba
stane spoločníkom obchodnej spoločnosti, či už originárnym alebo derivátnym
spôsobom, nenadobúda ipso facto právne postavenie podnikateľa a jej účasť na
spoločnosti nemožno stotožňovať s výkonom podnikateľskej činnosti, ale je určitou
formou dispozície s vlastným majetkom.285 Z pohľadu daňového práva sú príjmy
282
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DANIS, J.: Zákon o dani z príjmov potrebuje zásadnú revíziu. In: Bulletin Slovenskej
komory daňových poradcov. [online verzia] 2020, č. 1. s. 26 – 29.
Základné skupiny príjmov fyzických osôb tvoria (i) príjmy zo závislej činnosti; (ii) príjmy
z podnikania; (iii) príjmy z kapitálového majetku a (iv) ostatné príjmy.
BABČÁK, V.: Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: EPOS, 2019. s. 286.
ISBN: 978-80-562-0247-0
Uvedené konštante potvrdzuje a zdôrazňuje aj rozhodovacia činnosť súdov. Príkladmo
možno uviesť Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. mája 2013, sp. zn.: 1Sža/12/2013,
podľa ktorého: „Samotná účasť žalobcu ako spoločníka v obchodných spoločnostiach s
ručením obmedzeným nie je vykonávaním jeho vlastnej podnikateľskej činnosti, ale je len
určitou formou dispozície s vlastným majetkom, oprávňujúcou ho podieľať sa na výkone
práv a povinností vyplývajúcich z jeho kapitálovej účasti v spoločnosti.“
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spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej
spoločnosti kontinuálne príslušným zákonom regulujúcim zdaňovanie príjmov
zaraďované medzi príjmy z podnikania,286 čo možno identifikovať ako jeden
z prejavov autonómneho vnímania inštitútov daňovým právom.287 Obdobne možno
v tejto súvislosti uviesť aj príjmy konateľov a spoločníkov spoločnosti s ručením
obmedzeným, ktoré sú zaraďované medzi príjmy zo závislej činnosti bez ohľadu na
to, či tieto osoby boli povinné pri výkone práce pre spoločnosť dodržiavať príkazy
inej osoby alebo nie. Pojem závislej činnosti je širším ako základný pojem
pracovného práva – pojem závislej práce a o príjmy zo závislej činnosti sa jedná
okrem príjmov zo závislej práce vykonávanej podľa Zákonníka práce aj v mnohých
ďalších, zákonom o dani z príjmov vymedzených prípadoch.288
Podiel na zisku je Obchodným zákonníkom osobitne v prípade akciovej
spoločnosti označovaný aj ako dividenda odvodením z latinského slova dividendum,
ktorým sa rozumie „vec, resp. niečo určené na rozdelenie“.289 Použitie pojmu
dividenda aj v prípade jednoduchej spoločnosti na akcie možno vyvodiť zo
zakotvenia primeraného použitia ustanovení o akciovej spoločnosti.290 Zákon o dani
z príjmov používa v § 3 ods. 1 písm. e) a nasl. spojenie „podiel na zisku (dividenda)“
homogénne vo vzťahu ku podielom na zisku vyplácaných kapitálovými obchodnými
spoločnosťami. Naproti tomu predchodca zákona o dani z príjmov, zákon č.
366/1999 Z. z. o daniach z príjmov uvedené terminologické spojenie pojmu
dividenda s akciovou spoločnosťou rešpektoval, kedy v § 8 ods. 1 písm. a)
stanovoval, že príjmami z kapitálového majetku sú aj „podiely na zisku akciovej
spoločnosti (dividendy) a podiely na zisku z účastí v spoločnostiach s ručením
obmedzeným a z účastí komanditistov v komanditných spoločnostiach“.
Zdaňovaniu dividend venuje pozornosť aj Modelová zmluva OECD o príjme
a majetku v znení z 21. novembra 2017 (ďalej len „Modelová zmluva OECD
286
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Pozri § 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov ako aj § 7 ods. 1 písm. d) zákona č.
366/1999 Z. z. o daniach z príjmov
Autonómne postavenie inštitútov daňového práva je vnímané ako jeden zo špecifických
znakov daňového práva, ktorými sa daňovo-právne normy odlišujú od iných druhov
právnych noriem. Bližšie pozri: BABČÁK, V.: Daňové právo na Slovensku a v EÚ.
Bratislava: EPOS, 2019. s. 61 a nasl. ISBN: 978-80-562-0247-0.
Podľa Rozsudku Najvyššieho súdu SR z 25. januára 2018, sp. zn.: 8 Sžf 55/2015: „Pre
daňové účely bolo potrebné pre posúdenie, či v konkrétnom prípade ide o príjem zo
závislej činnosti, vychádzať len zo znakov závislej činnosti, ktoré sú upravené v zákone č.
595/2003 Z. z. (nebolo možné vychádzať zo Zákonníka práce). Jediným určujúcim a
rozhodujúcim znakom, že konkrétna práca konateľa a spoločníka spoločnosti s ručením
obmedzeným je závislou činnosťou podľa zákona č. 595/2003 Z. z. je potom len to, či táto
práca bola vykonaná pre spoločnosť (v záujme spoločnosti); právne irelevantným je to,
či bol konateľ a spoločník povinný pri výkone tejto práce pre spoločnosť dodržiavať
príkazy inej osoby.“
SUCHOŽA, J. – HUSÁR, J. a kol.: Obchodné právo. Bratislava: Iura Edition. s. 576.
ISBN: 978-80-8078-290-0
§ 220h ods. 3 Obchodného zákonníka
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o príjmoch a majetku“), ktorá vo všeobecnosti uvažuje o dividende ako o zisku
rozdelenom medzi spoločníkov resp. akcionárov kapitálových obchodných
spoločností, pre ktoré je charakteristické, že disponujú právnou subjektivitou
odlišnou od právnej subjektivity jej spoločníkov.291 V konkrétnej rovine sa na účely
Modelovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku dividendou rozumie najmä príjem
z akcií, užívacích práv, zakladateľských podielov, iných práv, s ktorými je
spojená účasť na zisku okrem pohľadávok, ako aj príjem z iných práv v spoločnosti
obdobných príjmu z akcií daňovými predpismi štátu, v ktorom má vyplácajúca
spoločnosť sídlo.292 V nadväznosti na rozdielnosti v právnych poriadkoch
jednotlivých členských štátov OECD nie je objektívne možné, aby Modelová
zmluva OECD o príjmoch a majetku vymedzila vyčerpávajúcu definíciu pojmu
dividenda.293 Dôležitým aspektom tejto definície je, že poníma dividendu v širokom
zmysle a za splnenia určitých podmienok môže zahŕňať aj „úrok“, pokiaľ dlžník
znáša podnikateľské riziko spoločnosti tak, že návratnosť ním vynaložených
prostriedkov závisí od výsledku podnikateľskej činnosti spoločnosti.294 Je úlohou
zmluvných štátov precizovať pojem dividendy v príslušnej zmluve týkajúcej sa
zamedzenia dvojitého zdanenia tak, aby vyhovoval ich potrebám.295
2. Zdaňovanie podielov na zisku spoločníkov osobných obchodných
spoločností
Od zisťovania základu dane verejnej obchodnej spoločnosti je potrebné
diferencovať zisťovanie základu dane jej spoločníkov.296 Časť základu dane verejnej
obchodnej spoločnosti je pre jej spoločníkov, ktorí sú fyzickými osobami súčasťou
čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 7 zákona o dani z príjmov. Príjmy
spoločníkov verejnej obchodnej spoločností, ktorí sú fyzickými osobami sú zaradené
medzi príjmy z podnikania, t. j. jedná sa o aktívne príjmy, vo vzťahu ku ktorým sa
však v porovnaní so všeobecnou úpravou príjmov fyzických osôb z podnikania
uplatňujú určité osobitosti. Tieto príjmy sa na účely zistenia základu dane môžu
znížiť len o (i) poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť spoločník verejnej
obchodnej spoločnosti297 a za podmienok a v rozsahu ustanovenom zákonom o dani
z príjmov aj o (ii) stravné vynaložené daňovníkom za každý odpracovaný deň
v kalendárnom roku298 a (iii) výdavky vynaložené v súvislosti s činnosťou
vykonávanou v inom mieste, ako je miesto jej pravidelného výkonu na stravovanie,
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OECD (2019), Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version),
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/g2g972ee-en p. 233
Pozri čl. 10 ods. 3 Modelovej zmluvy OECD o príjmoch a majetku (pozn. voľný preklad)
OECD (2019), Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version),
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/g2g972ee-en p. 239
SLIVKOVÁ, D.: Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) v kontexte zmien od 1.1.2017
(II. časť). In: Dane a účtovníctvo v praxi. 2017. XXII. č. 10. s. 56. ISSN: 1335-7034.
OECD (2019), Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version),
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/g2g972ee-en p. 239
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§ 6 ods. 9 v spojení s § 6 ods. 6 zákona o dani z príjmov
§ 19 ods. 2 písm. p) v spojení s § 6 ods. 6 zákona o dani z príjmov
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ubytovanie, ako aj cestovné a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto
mieste.299
Pokiaľ sú spoločníkmi verejnej obchodnej spoločnosti právnické osoby, v tom
prípade je časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti súčasťou ich základu
dane z príjmov právnických osôb podľa § 14 ods. 6 zákona o dani z príjmov. V tejto
súvislosti je vhodné zdôrazniť, že podiel na zisku, podiel na likvidačnom zostatku
a vyrovnací podiel [§ 3 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov] vyplácaný
právnickej osobe, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti takisto
„prechádza“ daňovo transparentným spôsobom na tohto spoločníka – právnickú
osobu. Podiely na zisku a ďalšie plnenia vymedzené v § 3 ods. 1 písm. f) zákona
o dani z príjmov vyplácané právnickým osobám verejnou obchodnou spoločnosťou
tvoria explicitnú výnimku zo všeobecného vyňatia podielov na zisku právnických
osôb zo zdanenia.300
Do (čiastkového) základu dane zahŕňa spoločník verejnej obchodnej
spoločnosti (i) časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti alebo časť jej
daňovej straty; (ii) podiel na likvidačnom zostatku a (iii) vyrovnací podiel. Časť
základu dane verejnej obchodnej spoločnosti sa medzi jej spoločníkov na daňové
účely delí v (i) pomere v akom sa medzi nich delí zisk podľa spoločenskej zmluvy,
inak (ii) rovným dielom. Spoločník verejnej obchodnej spoločnosti je povinný časť
základu dane verejnej obchodnej spoločnosti, ktorá na neho pripadá zahrnúť do
(čiastkového) základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom verejná obchodná
spoločnosť daný zisk vykázala a za ktoré sama podala daňové priznanie. Podiel
spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti na zisku je pritom podľa Obchodného
zákonníka splatný, pokiaľ spoločenská zmluva neustanovuje inak do troch mesiacov
od schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky, na základe ktorej bol zisk
určený.301 Je potrebné si uvedomiť, že hoci sa z ekonomického hľadiska príjmom
rozumie reálny nárast hodnoty majetku daňovníka a zákon o dani z príjmov
výslovne uvádza, že zdaňované sú „príjmy spoločníkov verejnej obchodnej
spoločnosti“, týmto príjmom je časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti
zdaňovaná na úrovni jej spoločníkov. Z uvedeného dôvodu sa zdanenie týchto
príjmov na úrovni spoločnosti neviaže aj na ich reálne vyplatenie spoločníkom.302
Pokiaľ by verejná obchodná spoločnosti vykázala daňovú stratu, o príslušnú časť
daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti sa základ dane jej spoločníka zníži
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§ 19 ods. 2 písm. e) v spojení s § 6 ods. 6 zákona o dani z príjmov
Pozri § 12 ods. 7 písm. c) druhý bod zákona o dani z príjmov
§ 82 ods. 1 Obchodného zákonníka
KOLEMBUS, A.: Zdaňovanie príjmov verejnej obchodnej spoločnosti. In: Daňové
centrum. Dostupné na: https://www.danovecentrum.sk/aktuality/Zdanovanie-prijmovverejnej-obchodnej-spolocnosti-top-tema-dc.htm
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alebo sa daňová strata jej spoločníka o príslušnú časť daňovej straty zvýši.303 Príjmy
spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti sú zdaňované podaním daňového
priznania a zaplatením dane v zákonom ustanovenej lehote do troch kalendárnych
mesiacov po uplynutí zdaňovaného obdobia.304
Okrem podielu na zisku je základným majetkovým právom spoločníka
verejnej obchodnej spoločnosti aj nárok na úroky z hodnoty splateného vkladu, ktorý
vzniká pokiaľ sa zisk medzi spoločníkov delí rovným dielom, a to aj v prípade ak
verejná obchodná spoločnosť vykáže výsledok hospodárenia v podobe straty
zistenej ročnou individuálnou účtovnou závierkou a o hodnotu týchto úrokov sa
strata spoločnosti zvyšuje. Nárok na úroky z hodnoty splateného vkladu má prednosť
pred právom na podiel na zisku a jeho výška sa spravuje dohodou spoločníkov
obsiahnutou v spoločenskej zmluve, inak je určená podľa § 502 Obchodného
zákonníka.305 Prijaté úroky spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti z hodnoty
splateného vkladu neznížené o výdavky sú ako príjmy z kapitálového majetku podľa
§ 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov zdaňované v rámci osobitného základu
dane z kapitálového majetku 19% sadzbou dane.
3. Zdaňovanie podielov na zisku spoločníkov kapitálových obchodných
spoločností
Zisk vytvorený kapitálovými obchodnými spoločnosťami je zdaňovaný
najskôr na ich vlastnej úrovni daňou z príjmov právnických osôb. Zatiaľ čo vo
vzťahu k osobným obchodným spoločnostiam odborná spisba uvažuje v súvislosti s
delením základu dane medzi osobne ručiacich spoločníkov o špecifickom alebo
osobitnom režime ich zdaňovania, zdaňovaniu kapitálových obchodných spoločností
uvedené prívlastky priraďované nie sú. S účinnosťou od 01. januára 2017 (viď
Kapitolu č. 1) sú v právnom poriadku SR zdaniteľným príjmom aj podiely na zisku
(dividendy) vyplácané spoločníkom kapitálových obchodných spoločností. To
znamená, že od uvedeného dátumu sa upustilo od pôvodne deklarovanej koncepcie
„jedného zdanenia príjmu“ a zisk vytvorený kapitálovými obchodnými
spoločnosťami podlieha ekonomickému dvojitému zdaneniu.
Podiely na zisku (dividendy) vyplácané fyzickým osobám – daňovým
rezidentom SR sú predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov
(ako samostatný druh príjmu). Tieto podiely na zisku (dividendy) sú zdaňované
zrážkou s uplatnením 7 % sadzby, t. j. do (čiastkového) základu dane ich spoločník
303
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Stratu zistenú ročnou individuálnou účtovnou závierkou (tzn. nie daňovú ale účtovnú
stratu) znášajú podľa Obchodného zákonníka spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti
rovným dielom. Účtovná strata v spoločnosti sa vysporiada tak, že za predpokladu
prevzatia a splnenia vkladovej povinnosti spoločníkom sa o časť straty sa jeho vklad
zníži, inak mu vznikne v spoločnosti pasívne saldo. Pozri: BARTOVÁ, Z.: § 82 [Podiel
na zisku a podiel na strate]. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. 5.
vydanie. Bratislava: Nakladateľstvo C. H. Beck, 2017, s. 424.
§ 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov
§ 82 ods. 2 Obchodného zákonníka

164

následne nezahŕňa a vyplácajúca kapitálová obchodná spoločnosť má postavenie
platiteľa tejto zrážkovej dane. Podiely na zisku (dividendy) vyplácané právnickým
osobám sú zo zdanenia vo všeobecnej rovine vyňaté podľa § 12 ods. 7 písm. c)
zákona o dani z príjmov, avšak je potrebné opätovne zdôrazniť, že vyňaté zo
zdanenia sú len v limitovanom rozsahu, a to v rozsahu v akom nie sú daňovým
výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento príjem.306 Prvou výnimkou z tohto
všeobecného pravidla sú podľa § 12 ods. 7 písm. c) prvého bodu zákona o dani
z príjmov podiely na zisku (dividendy) vyplácané kapitálovou obchodnou
spoločnosťou právnickým osobám – daňovníkom nespolupracujúceho štátu, ktoré
podliehajú zdaneniu ako príjmy plynúce zo zdrojov na území SR zrážkovou daňou
s uplatnením 35 % sadzby. Postavenie platiteľa tejto dane má samozrejme
vyplácajúca kapitálová obchodná spoločnosť so sídlom na území SR. Výnimka je
stanovená aj v zrkadlovo obrátenej situácii, kedy podiel na zisku (dividenda) vypláca
právnická osoba nespolupracujúceho štátu právnickej osobe – daňovému rezidentovi
SR. Odlišný však bude spôsob platenia dane. V uvedenej situácii zahŕňa podiely na
zisku (dividendu) daňový rezident SR do osobitného základu dane a tento príjem
zdaní 35 % sadzbou, pričom daňovú povinnosť vysporiada podaním daňového
priznania a zaplatením dane.
Zásadný rozdiel v zdaňovaní osobných a kapitálových obchodných
spoločností možno vymedziť, okrem samotnej úrovne zdanenia zisku vytvoreného
spoločnosťou v tom, že podiely na zisku spoločníkov kapitálových obchodných
spoločností sú zdaňované len v prípade ich reálneho rozdelenia medzi spoločníkov
spôsobom aký predpokladá Obchodný zákonník a spoločníci resp. akcionári
kapitálových spoločností znášajú daňovú povinnosť len zo súm, ktoré im boli
vyplatené spoločnosťou.307 Pokiaľ ide o „druhú“ úroveň zdanenia zisku kapitálovej
obchodnej spoločnosti, možno v závislosti od osoby spoločníka pozorovať zásadné
rozdiely v zdaňovaní podielov na zisku (dividend) vyplácaných kapitálovými
obchodnými spoločnosťami.
ZÁVER
V predloženom príspevku bola pozornosť venovaná zdaňovaniu podielov na
zisku spoločníkov osobných a kapitálových obchodných spoločností. Ako bolo
vyššie uvedené, opätovné zavedenie zdaňovania podielov na zisku bolo v roku 2017
uskutočnené za súčasného zrušenia zdravotného odvodu z tohto príjmu. Napriek
diferenciácii daní a poistných odvodov z právneho hľadiska, pre povinné subjekty je
relevantné ich celkové daňovo-odvodové zaťaženie, ako aj administratíve zaťaženie
spojené so správnym určením vymeriavacieho základu odvodovej povinnosti a
základu dane v prípade daňovej povinnosti. Zdravotný odvod z dividend bol
306
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Limitovanie rozsahu vyňatia podielov na zisku (dividend) zo zdanenia v zákone o dani
z príjmov je výsledkom implementácie Smernice o spoločnom systéme zdaňovania
materských a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (viď Podkapitolu č.
2.2).
OECD (2019), Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version),
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/g2g972ee-en p. 233
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označovaný ako neštandardný nástroj uplatňovaný na tento druh príjmu. Na druhej
strane, výhodou zdravotného odvodu z dividend z pohľadu povinných subjektov
mohlo byť ustanovenie jeho maximálneho vymeriavacieho základu. Na rozdiel od
zdaňovania príjmu obchodných spoločností korporátnou daňou, prístupy štátov k
zdaňovaniu podielov na zisku (dividend) sa navzájom líšia. Príspevok súčasne
poukázal aj na nerešpektovanie diferenciácie základných skupín príjmov fyzických
osôb vymedzením podielu na zisku ako samostatného druhu príjmu. Z uvedeného
dôvodu možno uvažovať o systematickom vymedzení podielov na zisku
vyplácaných fyzickým osobám v rámci jednotlivých základných skupín druhov
príjmov. Konkrétne by bolo de lege ferenda vhodné vymedziť podiely na zisku
(dividendy) osôb, ktoré sa podieľajú na základnom imaní kapitálových obchodných
spoločnosti ako príjmy z kapitálového majetku a o zaradení podielu na likvidačnom
zostatku a vyrovnacieho podielu medzi „ostatné príjmy“ z dôvodu, že uvedené
plnenia sú na rozdiel od podielov na zisku spoločníkom obchodnej spoločnosti
vyplácané na jednorazovej báze pri zániku ich účasti v spoločnosti a ako osobitne
nevhodné sa javí ich vymedzenie v jednom ustanovení najmä pokiaľ ide
o spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej
spoločnosti, pri ktorých je zrejmé, že podiel na likvidačnom zostatku a vyrovnací
podiel netvoria časť základu dane verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej
spoločnosti v jednotlivých zdaňovacích obdobiach tak, ako je tomu v prípade zisku
alebo daňovej straty, ktoré tieto spoločnosti vykážu a ktoré „prechádzajú“ na
spoločníkov resp. komplementárov.
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Verejnoprávne prvky v obchodnom práve308
Public law aspects in commercial law
Mgr. Michal Sokol
Abstrakt
Autor sa v predloženom príspevku zameriava na analýzu konkrétnych
verejnoprávnych prvkov v obchodnom práve. Predmetom bližšieho záujmu sú
vybrané aspekty a spôsoby zásahu štátu do podnikateľského prostredia. Autor svoju
pozornosť venuje vzniku podnikateľských subjektov, vedeniu registrov ale aj
hospodárskej súťaži.
Kľúčové slová:
verejnoprávne prvky, obchodné právo, hospodárska súťaž
Abstract
In the presented paper, the author focuses on the analysis of specific public law
aspects in commercial law. The subject of closer interest are selected aspects and
ways of state intervention in the business environment. The author pays his attention
to the creation of business entities, registers and competition.
Key words:
public law aspects, commercial law, competition
ÚVOD
Pri štúdiu odbornej literatúry možno konštantne nachádzať zdôvodňovanie
zaradzovania právnych oblastí do pomyselných celkov charakterizovaných určitými
spoločnými znakmi. Jednou z prvých informácií získaných pri zoznamovaní sa
s novým právnym odvetvím v rámci štúdia práva je odlíšenie, či dané odvetvie patrí
do práva súkromného, alebo práva verejného. Je nesporné, že uvedené rozlíšenie je
možno považovať za základné a je prítomné dlhé stáročia. Na strane druhej možno
konštatovať, že signifikantné rozdiely, podľa ktorých bolo v minulosti možné
jednotlivé oblasti jednoznačne rozlišovať, sa pomaly stierajú. Uvedená skutočnosť
je odôvodnená sústavným prenikaním verejnoprávnych prvkov do oblasti
súkromného práva a vice versa.
V danom kontexte výnimku nepredstavuje ani obchodné právo.
V predloženom príspevku zameriavame našu pozornosť na analýzu postavenia
obchodného práva v systéme slovenského práva, a to v kontexte presahu prvkov
308
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verejného práva. Je potrebné dodať, že skúmaná oblasť je značne široká.
Z uvedeného dôvodu a pre zachovanie komplexného pohľadu bližšie analyzujeme
iba tie aspekty, ktoré sú podľa nášho názoru najvýznamnejšie. V nasledujúcich
riadkoch tak priblížime prepojenia verejného práva a obchodného práva na podklade
vzniku podnikateľských subjektov, vedenia registrov či hospodárskej súťaže.
1 OBCHODNÉ PRÁVO V SYSTÉME SLOVENSKÉHO PRÁVNEHO
PORIADKU
Podrobnejšie skúmanie verejnoprávnych prvkov vyskytujúcich sa v oblasti
slovenského obchodného práva si v prvom rade vyžaduje vymedzenie predmetu
obchodného práva, ako aj poukázanie na jeho miesto v právnom poriadku Slovenskej
republiky. Možno konštatovať, že odborná literatúra z hľadiska právno-teoretickej
kategorizácie právnych odvetví radí obchodné právo do oblasti súkromného práva.
Je potrebné podotknúť, že uvedené tvrdenie nie je pri načrtnutí hlbšieho kontextu
celkom výstižné.
Začlenenie obchodného práva medzi súkromnoprávne odvetvia do istej miery
podporuje aj vymedzenie predmetu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „Obchodný zákonník“ alebo „ObZ“) obsiahnuté v ustanovení § 1, podľa
ktorého ObZ upravuje postavenie podnikateľov (medzi ktorými absentuje princíp
subordinácie), obchodné záväzkové vzťahy, ako aj iné vzťahy súvisiace
s podnikaním.309 V uvedených intenciách je nutné pripomenúť, že predmet ObZ
nevyčerpáva široký diapazón oblastí, ktoré možno pod predmet obchodného práva
subsumovať. Okrem uvedeného sem totiž patrí aj korporátne právo, úprava
družstiev, právo medzinárodného obchodu, súťažné právo, právo cenných papierov,
registrové právo či napríklad burzové právo.310 Inými slovami, predmet obchodného
práva výrazným spôsobom prekračuje predmet ObZ.
Vo svetle načrtnutých súvislostí je nutné doplniť, že v jednotlivých oblastiach
obchodného práva možno identifikovať viacero verejnoprávnych prvkov. Uvedená
skutočnosť odôvodňuje potrebu jednoznačnejšieho chápania, resp. zaradenia
obchodného práva v systematike slovenského právneho poriadku. Csach
a Ovečková poukazujú na to, že obchodné právo sa z dôvodu uvedených skutočností
zvykne rozčleňovať aj na súkromné obchodné právo a verejné obchodné právo,
niekedy nazývané aj hospodárske právo311.312
V kontexte vyššie uvedených skutočností sa prikláňame k názoru, že
v súčasnosti dochádza k výraznému prenikaniu prvkov verejného práva
do súkromného práva a vice versa, z dôvodu čoho nie je možné kategoricky
309
310
311
312

Ustanovenie § 1 Obchodného zákonníka.
HUSÁR, J. Právna regulácia ingerencie verejnej moci do podnikania (Hospodárske právo
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Hospodárske právo je odbornou literatúrou ponímané ako samostatné právne odvetvie.
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definovať ich hranice. Striktné začlenenie obchodného práva do oblasti súkromného
práva bez zohľadnenia prítomných špecifík tak nie je podľa nášho názoru (pre
potreby vedeckého skúmania) dostatočné.
Nasledujúce riadky sú dedikované vybraným významným verejnoprávnym
aspektom, ktoré možno v oblastiach patriacich do obchodného práva identifikovať.
2 VEREJNOPRÁVNE
PRVKY
V OBCHODNOM
PRÁVE
VŠEOBECNE
Prístup k riešeniu otázky verejnoprávnych prvkov v obchodnom práve možno
ponímať v rozličných rovinách. V prvom rade sa núka špecifikácia vzťahu
obchodného práva ako právneho odvetvia k tým právnym odvetviam, ktoré typicky
patria do oblasti verejného práva. Z ústavnoprávneho hľadiska je pre potreby
obchodného práva významné notoricky známe právo podnikať a uskutočňovať inú
zárobkovú činnosť, právo vlastniť majetok či ochrana hospodárskej súťaže. Je nutné
podotknúť, že právo podnikať nemá absolútny charakter, čo nakoniec vyplýva aj zo
samotného znenia článku 35 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
(ďalej len „Ústava SR“). Je zrejmé, že štát má záujem o udržanie
zdravého, bezpečného a konkurencieschopného prostredia. Uvedené platí obzvlášť
v prípadoch potenciálne výrazného dopadu na spoločnosť, spoločenské vzťahy či
životné prostredie. Dané skutočnosti rezultujú do potreby určitého stupňa ingerencie
štátu v oblasti podnikania a súvisiacich vzťahov, a to napríklad vo forme prijímania
relevantných právnych noriem určujúcich podmienky a obmedzenia výkonu
podnikateľskej činnosti, kontroly nad vznikom podnikateľských subjektov,
vytvárania registratúr či regulácie súťažného správania subjektov.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že štát zohráva v oblasti obchodovania
a ďalších ekonomických aktivít nezastupiteľnú úlohu. Orientácia a nastavenie
hospodárstva toho-ktorého štátu prirodzene výrazným spôsobom ovplyvňuje jeho
podnikateľské prostredie a ekonomické aktivity. Z Ústavy SR možno abstrahovať,
že hospodárstvo Slovenskej republiky je založené na princípoch sociálne a
ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.313 V období globalizácie a silných
trhových, vzájomne podmienených väzieb je nanajvýš dôležité, aby štát nevytváral
v rámci podnikateľského prostredia zbytočné prekážky, ale aby akékoľvek
obmedzenia a podmienky mali svoj racionálny základ a v konečnom dôsledku
prispievali k bezpečnosti, transparentnosti a konkurencieschopnosti.
V načrtnutých intenciách sa tak možno hlbšie zamýšľať nad nástrojmi a
metódami, ktoré štát používa na reguláciu podnikateľských aktivít, ako aj nad ich
účelom a vhodnosťou prípadne nevhodnosťou. Vyššie menované spôsoby zásahu
štátu do podnikateľského prostredia predstavujú len ich čiastočný výpočet. Je
potrebné podotknúť, že oblasť prepojenia obchodného práva s právom verejným je
komplexná a široká, pričom z tohto dôvodu je predmetom prezentovaného príspevku
313
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analýza tých verejnoprávnych aspektov, ktoré sú podľa nášho názoru z praktického
hľadiska najdôležitejšie.
2.1 Vznik podnikateľských subjektov a oprávnenie na podnikanie
Prvou čiastkovou oblasťou nášho záujmu je ingerencia štátu v procese vzniku
podnikateľských subjektov. Podľa Husára je v predmetnom kontexte povinnosťou
štátu zabezpečiť, aby sa v rámci podnikateľského prostredia vyskytovali
dôveryhodné subjekty, ktoré nebudú podvádzať svojich obchodných partnerov či
vstupovať do neprimeraného rizika. Okrem toho je povinnosťou štátu zabezpečiť,
aby v podnikateľskom prostredí neboli prítomné subjekty, ktoré nie sú schopné plniť
svoje záväzky, prípadne nespĺňajú právnymi predpismi stanovené podmienky pre
podnikanie.314
Uvedené úlohy štátu logicky vyplývajú z už vyššie uvedenej požiadavky
vytvorenia podnikateľského prostredia, ktoré bude pre spoločnosť ako celok
bezpečné a nebude nad primeranú mieru ohrozovať jej záujmy.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nadobudnutie statusu podnikateľa
prirodzene podmienené splnením určitých podmienok. Pre zachovanie komplexného
pohľadu je potrebné pripomenúť, že pri vymedzení okruhu subjektov, ktoré možno
považovať za podnikateľov, vychádza ObZ z tzv. formálneho vymedzenia - ide
o subjekty spadajúce do niektorej z kategórií obsiahnutých v § 2 ods. 2 ObZ (resp. §
23 ObZ). Zároveň je dôležité pripomenúť, že moment nadobudnutia statusu
podnikateľa je determinovaný skutočnosťou, či ide o osobu fyzickú alebo právnickú.
Fyzické osoby môžu status podnikateľa nadobudnúť až po dovŕšení stanoveného
veku a splnení ďalších podmienok stanovených osobitnými predpismi (napr.
ohlásením živnosti). Vo vzťahu k právnickým osobám je nadobudnutie statusu
podnikateľa determinované skutočnosťou, o akú konkrétnu právnickú osobu ide.
Obchodné spoločnosti nadobúdajú status podnikateľa až zápisom do obchodného
registra (obdobne aj družstvo), avšak právnické osoby založené zákonom tento status
nadobúdajú už v momente účinnosti právneho predpisu, ktorým boli založené.315
Zároveň nemožno opomenúť subjekty, ktoré majú primárne nepodnikateľský
charakter, avšak v určitých prípadoch podnikať môžu (napríklad neziskové
organizácie za podmienok stanovených zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby). V prípade, ak sa takýto
subjekt rozhodne vykonávať podnikateľskú činnosť, musí disponovať príslušným
oprávnením, čím v zmysle formálneho vymedzenia podnikateľa v § 2 ods. 2 ObZ
nadobúda status podnikateľa.316
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Vo všeobecnosti možno vychádzať z premisy, že ak sa fyzická či právnická
osoba rozhodne vykonávať činnosť napĺňajúcu definičné znaky podnikania, musí
disponovať určitým oprávnením, pričom proces jeho vydávania je upravený
príslušnými právnymi predpismi317 [napr. zákonom č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ďalej len „Živnostenský zákon“
alebo „ŽZ“].
Významným oprávnením na výkon podnikateľskej činnosti v podmienkach
Slovenskej republiky je živnostenské oprávnenie. V rámci laických diskusií sa vo
vzťahu k pojmu živnosť automaticky vytvára asociácia k pojmu živnostník - teda
fyzická osoba. Z terminologického hľadiska možno konštatovať, že v prípade
právnických osôb sa pojem živnostník nepoužíva. Na strane druhej je nutné
zdôrazniť, že aj právnické osoby (napr. obchodné spoločnosti) môžu podnikať na
základe živnostenského oprávnenia.
V zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. b) ObZ platí, že podnikateľom je aj
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia.318 V odbornej spisbe sa
však možno stretnúť s analýzou rozhodnutí Najvyššieho súdu SR (ďalej len „NS
SR“) a Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ÚS SR“), ktoré sa zaoberali
otázkou, či za podnikateľa možno považovať osobu, ktorá síce živnostenským
oprávnením disponuje, avšak živnosť reálne nevykonáva. Lukáčka poukazuje na
rozdielny prístup súdov k danej otázke, kedy podľa NS SR (najmä vo vzťahu
k verejnoprávnym predpisom) existenciu živnostenského oprávnenia automaticky
nemožno považovať za podnikanie - vyžaduje sa teda skutočné vykonávanie
živnosti. Opačný názor zastáva ÚS SR, podľa ktorého reálny výkon živnosti nie je
determinantom pre ustálenie statusu podnikateľa.319 Z hľadiska zamerania
predkladaného príspevku sa však bližšou analýzou tejto problematiky nebudeme
zaoberať.
Proces vzniku živnostenského oprávnenia je upravený ŽZ. Podľa súčasnej
právnej úpravy majú živnosti ohlasovací charakter, čo znamená, že vykonávať ich
možno už na základe ohlásenia príslušnému živnostenskému úradu (ďalej len
„ŽÚ“),320 ktorý vydáva osvedčenie o živnostenskom oprávnení. V kontexte presahu
verejnoprávnych prvkov do obchodného práva je dôležité načrtnúť postavenie
a spôsob ingerencie ŽÚ v tejto oblasti.
V prvom rade je nutné poznamenať, že vznik živnostenského oprávnenia sa
spravuje ohlasovacím princípom. Živnostenské oprávnenie tak nevzniká na základe
rozhodnutia ŽÚ ako výsledku správneho konania, ale už samotným ohlásením
317
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živnosti321.Je však nutné podotknúť, že uvedená skutočnosť neznižuje význam úloh,
ktoré ŽÚ v tejto oblasti plní.
V kontexte úloh štátu v oblasti podnikania je nutné zdôrazniť, že ŽÚ skúma
splnenie podmienok na prevádzkovanie živnosti322 ako aj náležitosti samotného
ohlásenia živnosti. Pokiaľ však osoba podmienky na prevádzkovanie živnosti
nespĺňa, ŽÚ rozhodne, že živnostenské oprávnenie nevzniklo. Pokiaľ by dotknutá
osoba napriek danej skutočnosti ďalej vykonávala činnosť, ktorá je živnosťou,
dopúšťala by sa tzv. neoprávneného podnikania. V uvedenom smere možno
kontinuálne nadviazať na ďalšiu významnú úlohu ŽÚ, ktorou je tzv. živnostenská
kontrola. V zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 ŽZ platí, že: „Živnostenský úrad v sídle
kraja vykonáva kontrolu dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú
zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské
podnikanie.“323
Subjekty práva však môžu podnikať aj na základe iného ako živnostenského
oprávnenia. Podľa Csacha ide také druhy činností, pri ktorých sa spravidla kladú
vyššie nároky napr. na odbornosť daného subjektu.324 Podmienky výkonu týchto
činností sú upravené v osobitných predpisoch a sú spojené s prísnejšími
podmienkami ako výkon živností; ku príkladu možno uviesť podnikanie v oblasti
využívania jadrovej energie, činnosť bánk a poisťovní alebo výkon slobodného
povolania.
2.2 Vytváranie a vedenie registrov
Ďalšou významnou oblasťou predstavujúcou presah verejnoprávnych prvkov
do obchodného práva predstavuje vedenie registrov a osobitných registratúr.
Prirodzene, evidencia subjektov a vytváranie registrov je prítomná v množstve
rôznych oblastí, v rámci ktorých vplyv štátu nie je tak výrazný, prípadne úplne
absentuje (napríklad amatérske športové organizácie, ktoré vedú zoznamy svojich
členov). Možno konštatovať, že hlavným cieľom a úlohou vytvorenia akéhokoľvek
registra je zabezpečenie dostatočného prehľadu o konkrétnych relevantných
skutočnostiach. Inak tomu nie je ani v prípade evidencie podnikateľských subjektov.
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Prirodzene, jedným zo základných záujmov štátu je disponovať dostatočným
prehľadom o subjektoch, ktoré na jeho území vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Odborná literatúra odôvodňuje potrebu existencie takéhoto prehľadu napríklad
vedomosťou o tom, kto je povinný plniť daňové povinnosti, či napríklad o tom, ktoré
osoby sa nachádzajú v štruktúre podnikajúcich subjektov.325
Dané skutočnosti však nevyčerpávajú diapazón dôvodov vedenia registrov.
Podľa Husára sem možno zároveň zaradiť ochranu tretích osôb, solídnosť
podnikateľského prostredia, či snahu o zamedzenie vstupu pochybných
podnikateľských subjektov do oblasti podnikania.326 Podľa Hajnišovej predstavujú
registre jeden z nástrojov spočívajúci v nepriamom zásahu štátu, ktorý je spôsobilý
ovplyvňovať chod ekonomiky.327 Vytváranie a vedenie verejných registrov tak
zabezpečuje publicitu zákonom stanovených údajov o konkrétnych subjektoch,
ktorými sa má zabezpečiť určitá miera transparentnosti, ochrany a solídnosti.
Vo vzťahu k otázke kategorizácie registrov je nutné uviesť, že v odbornej
spisbe možno badať viacero klasifikačných kritérií. Z hľadiska zamerania
predloženého príspevku sa však v nasledujúcich riadkoch bližšie zameriame výlučne
na obchodný register.
2.2.1 Obchodný register a jeho publicita
Otázky súvisiace s problematikou obchodného registra (ďalej len „OR“ alebo
„Obchodný register“) sú v podmienkach SR rozptýlené do viacerých právnych
predpisov. Okrem ObZ, ktorý ponúka základnú charakteristiku OR, je to aj zákon č.
530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o OR“), vyhláška MS SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory
tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré
je potrebné k návrhu na zápis priložiť, ako aj zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný
mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CMP“).
Podľa ustanovenia § 27 ods. 1 ObZ platí, že: „Obchodný register je verejný
zoznam zákonom ustanovených údajov (ďalej len „zapísané údaje“), ktorého
súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín (ďalej len „zbierka listín“).“328
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že OR je najdôležitejším registrom
týkajúcim sa podnikateľov v našich podmienkach, ktorý je vedený okresnými súdmi
v sídle kraja.329 Prostredníctvom OR dochádza nielen k sprostredkovaniu dôležitých
325
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informácií týkajúcich sa subjektov v ňom zapísaných tretím osobám, ale významné
sú aj účinky samotných zápisov. Z hľadiska kategorizácie diferencujeme zápisy
konštitutívne, ktoré majú právotvorné účinky, a zápisy deklaratórne, ktoré
potvrdzujú už existujúci stav. Právne predpisy však charakter účinkov jednotlivých
zápisov explicitne nerozlišujú. V zásade však platí, že konštitutívny charakter má
taký zápis, pri ktorom je prítomná podmienka zápisu do obchodného registra.
V uvedenej súvislosti možno poukázať na rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp.
zn. 1Cob/13/2017 zo dňa 23.11.2017, v ktorom uviedol: „Účinky zápisu do
obchodného registra sú vyjadrením materiálnej publicity obchodného registra.
Rozlišujeme zápisy s právotvornými účinkami (konštitutívne) a osvedčujúcimi
účinkami (deklaratórne). Konštitutívnosť zápisov je daná tým, že ich účinky sú
viazané výhradne na ich zápis do obchodného registra.“ Pre zachovanie
komplexného pohľadu poukazujeme na tzv. dvojfázovú prezentáciu, ktorá značí, že
údaje zapísané do obchodného registra sa zverejňujú v Obchodnom vestníku.
Aspektom, ktorému budeme venovať osobitnú pozornosť je tzv. formálna
a materiálna publicita obchodného registra. Zjednodušene povedané, formálna
publicita značí verejnosť a prístupnosť OR a zbierky listín, do ktorých je možné
nahliadnuť a vyhotovovať si z nich odpisy. Je potrebné pripomenúť, že v uvedenej
súvislosti hrá významnú rolu aj elektronizácia OR a zbierky listín, ktorá prístup
k nim nespochybniteľne zjednodušuje.
Na strane druhej, materiálna publicita je značne komplikovanejšia. Podľa
Schwarcza a Husára možno pod materiálnou publicitou OR rozumieť súbor
právnych noriem, prostredníctvom ktorých sa chráni dobromyseľnosť tretích osôb
vo vzťahu k zápisom v OR, ale aj riešia situácie potenciálneho nesúladu skutočného
a zapísaného stavu, prípadne nesprávnosti zápisu.330
Obchodný zákonník v ustanovení § 27 ods. 3 až 8 stanovuje pravidlá
pôsobenia materiálnej publicity. Na prvý pohľad sa predmetné pravidlá môžu javiť
ako chaotické a ťažko pochopiteľné. Z uvedeného dôvodu máme za to, že pri ich
analýze je dôležité mať na pamäti ochrannú funkciu materiálnej publicity vo vzťahu
k tretím osobám. V danom svetle sa jednotlivé pravidlá ukážu ako do veľkej miery
logické a pochopiteľné.
V prvom rade platí, že zapísané údaje sú voči tretím osobám účinné až odo
dňa ich zverejnenia.331 Z uvedeného vyplýva, že ešte nezverejnenú skutočnosť
nemožno namietať voči tretej osobe. V danom prípade ide o situáciu, kedy sa tretia
osoba môže odvolať na tzv. prezentovaný stav, pričom nemusí preukazovať, že
o nezverejnenej skutočnosti reálne nevedela. Zároveň je však nutné dodať, že
zapísaná osoba môže preukázať, že tretia osoba o ešte nezverejnených
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skutočnostiach vedela, pričom v takomto prípade bude pre tretiu osobu záväzný stav
skutočný, a nie stav prezentovaný.332
Obchodný zákonník však zároveň stanovuje možnosť tretej osoby dovolávať
sa tzv. skutočného stavu. V zmysle ustanovenia § 27 ods. 5 ObZ platí, že tretie osoby
sa môžu vždy odvolávať na údaje, ktoré do obchodného registra ešte zapísané neboli,
okrem prípadu, ak má ich zápis konštitutívny účinok.333
Ďalšou eventuálnou situáciou je diskrepancia medzi zapísanými
a zverejnenými údajmi. V danom prípade ObZ preferuje údaje zapísané, keďže
ustanovuje, že voči tretím osobám nemožno namietať zverejnené znenie. Na strane
druhej však opätovne ponecháva tretej osobe možnosť odvolať sa na zverejnené
znenie, avšak okrem prípadu, ak by zo strany zapísanej osoby bolo preukázané, že
tretej osobe boli zapísané údaje známe.334
Posledným pravidlom, na ktoré v tejto časti poukážeme je úprava materiálnej
publicity vo vzťahu k zápisu štatutárnych orgánov, resp. jeho členov. Podľa
ustanovenia § 27 ods. 6 ObZ platí, že: „Od zverejnenia zápisu štatutárneho orgánu
alebo jeho členov do obchodného registra sa zapísaná osoba nemôže voči tretím
osobám domáhať porušenia právnych predpisov, spoločenskej zmluvy alebo stanov
pri voľbe alebo vymenovaní štatutárnych orgánov alebo ich členov okrem prípadu,
že sa preukáže, že tretia osoba o ich porušení vedela.“335
Uvedené ustanovenie rieši situáciu, kedy napriek určitým nedostatkom pri
voľbe či vymenovaní štatutárnych orgánov, resp. ich členov títo budú zapísaní do
obchodného registra. Od momentu zverejnenia tohto zápisu ObZ opätovne chráni
tretie osoby, voči ktorým nebude možné namietať deklarované nedostatky. Na strane
druhej, zapísaná osoba môže opätovne túto ochranu „vylúčiť“, a to v prípade, ak
preukáže, že tretia osoba o spomenutých nedostatkoch mala vedomosť. Predmetné
ustanovenie môže mať význam napríklad v situáciách, kedy takto zvolený štatutárny
orgán vykoná voči tretím osobám určitý úkon (napr. dôjde k uzatvoreniu zmluvy).
Obchodný zákonník okrem uvedených pravidiel reglementuje aj ďalšie
situácie, ako napríklad nesúlad vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zahraničných osôb
či nesúlad medzi znením listín v štátnom jazyku a listín v inom ako štátnom
jazyku.336 Vzhľadom na zrozumiteľnosť predmetných ustanovení sa týmto bližšie
venovať nebudeme.
Záverom tejto podkapitoly považujeme za vhodné uviesť, že OR má
v podmienkach SR nespochybniteľne významnú úlohu. O to dôležitejšie je jeho
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správne a efektívne fungovanie. Pod vplyvom vývoja digitálnych technológií
a elektronizácie podlieha zmenám aj samotný OR. Ako sme už uviedli, OR je
elektronizovaný a realizácia zápisov či výmazov údajov, prípadne dopĺňanie listín je
realizované prostredníctvom elektronických formulárov a elektronických nástrojov.
Napriek skutočnosti, že uvedené sa môže na prvý pohľad zdať ako pozitívne, je
potrebné poukázať aj na výrazné nedostatky. Podľa nášho názoru formuláre pre
zápis, resp. výmaz údajov do OR v súčasnosti nie sú user-friendly a vytvárajú
zbytočný priestor pre zvýšený chybovosť. Daná skutočnosť je odôvodnená tým, že
pri realizácii komplikovanejších zmien napríklad v obchodných spoločnostiach je
nutné do formulárov vypĺňať ako aktuálne údaje (ktoré už v samotnom OR zapísané
sú), tak aj údaje nové. Navyše, pri zmene čo i len jedného údaja (ako napríklad
adresy spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným) je opätovne nutné vypĺňať
aj jeho ďalšie údaje. Okrem uvedeného sú predmetné formuláre neprehľadné.
V uvedenom smere tak vidíme výrazný priestor na realizáciu zlepšení, ktoré
v konečnom dôsledku prispejú k zvýšeniu efektivity práce s obchodným registrom.
2.2.2 Ďalšie registre
Napriek skutočnosti, že OR patrí medzi najvýznamnejšie registre, v našich
podmienkach sú vedené aj ďalšie registre s vysokým významom. V uvedenej
súvislosti možno spomenúť napríklad živnostenský register, register právnických
osôb, register partnerov verejného sektora, register diskvalifikácií či register
sociálnych podnikov.337
2.3 Hospodárska súťaž
Posledným aspektom, ktorému budeme v rámci predloženého príspevku
venovať pozornosť, je hospodárska súťaž. V odbornej verejnosti sa pri danom
slovnom spojení možno častokrát stretnúť s paralelou na šport, ktorého podstatou je
dosiahnutie víťazstva nad súperom, a to či už strelením väčšieho počtu gólov alebo
dosiahnutím lepšieho času a podobne. Vo všeobecnosti, súťaž predstavuje určitú
formu súperenia, ktorá je korigovaná určitými známymi pravidlami.
Možno konštatovať, že uvedená charakteristika sa vo všeobecnosti vzťahuje
aj na hospodársku súťaž. Pomyselnými športovcami sú tu tzv. súťažitelia
a športoviskom je trh. S uvedenou problematikou je nevyhnutne spojený pojem
konkurencie. Je prirodzené, že podnikatelia majú v rámci svojej činnosti záujem na
dosiahnutí čo najvyššieho prospechu. Uvedená skutočnosť by ich v ideálnom
prípade mala motivovať k skvalitňovaniu svojich tovarov a služieb a optimalizácii
ich cien, čím v konečnom dôsledku „predbehnú“ svojho súpera a získajú širšiu
základňu zákazníkov. Konkurenčný boj je zároveň prospešný aj pre samotných
spotrebiteľov, pretože jeho výsledkom by mal byť prístup spotrebiteľov ku
kvalitnejším tovarom a službám za nižšiu cenu.
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Na druhej strane, obdobne ako v športe, ani v rámci hospodárskej súťaže
nemožno vylúčiť výskyt a existencii patologických javov. V danom kontexte sa
zvýrazňuje úloha a pôsobenie štátu, ktorého úlohou by malo byť vytvorenie
zdravého konkurenčného prostredia, v rámci ktorého nedôjde k obmedzovaniu
hospodárskej súťaže. V značne prenesenom význame tak štát plní úlohu športového
tvorcu pravidiel, ale aj úlohu rozhodcu. Predmetné úlohy však za žiadnych okolností
nemožno považovať za jednoduché. Samotný trh a pôsobenie rôznych subjektov
v ňom sú výrazne dynamické a podliehajú konštantným zmenám. Je preto zrejmé,
že vytvorenie efektívneho právneho rámca, ktorý bude schopný chrániť hospodársku
súťaž, nie je triviálne.
Právo hospodárskej súťaže ma podľa Husára dve roviny:
a) právo na ochranu proti nekalej súťaži,
b) právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže (antitrustové/kartelové
právo).338
Zatiaľ čo právo na ochranu proti nekalej súťaži reglementuje vzťah súťažiteľ
vs. súťažiteľ, a z tohto dôvodu je súčasťou ObZ, kartelové právo má širší rozmer a je
upravené v osobitnom právnom predpise, konkrétne v zákone č. 187/2021 Z. z. o
ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZoHS“ alebo „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“). Účelom kartelového práva
je ochrana samotnej existencie a funkcie hospodárskej súťaže,339 pričom ingerencia
štátu je v tejto rovine výrazne zreteľnejšia.
Zjednodušene povedané, účelom práva proti obmedzovaniu hospodárskej
súťaže je najmä zachovanie jej existencie ako aj jej ochrana, pričom právo na
ochranu proti nekalej súťaži má zabezpečiť určitú „čistotu“ súperenia súťažiteľov.
Keďže ochrana proti nekalej súťaži je odbornou literatúrou zaradzovaná do oblasti
súkromného práva (úprava v ObZ), budeme sa ďalej venovať iba kartelovému právu.
Vo vzťahu k obmedzovaniu hospodárskej súťaže rozlišujeme tri základné
formy nedovoleného konania, ktorými sú i) dohody obmedzujúce súťaž, ii)
zneužívanie dominantného postavenia a iii) koncentrácie.
Dohody obmedzujúce súťaž (nazývané kartely) predstavujú dohody medzi
podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov a rozhodnutie združenia
podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie
súťaže.340 Z uvedenej konštrukcie možno abstrahovať alternatívu vo vzťahu k cieľu,
alebo následku dohody obmedzujúcej súťaž. Inými slovami, z hľadiska posúdenia,
či v konkrétnom prípade ide alebo nejde o dohodu obmedzujúcu súťaž, stačí
alternatívne naplnenie buď „cieľa“ alebo „následku“ takejto dohody.
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Kartely sú v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 ZoHS posledná alinea zakázané,
pokiaľ nenapĺňajú zákonom stanovenú výnimku. Ako príklad výnimky možno
uviesť dohody, ktorých účinok na súťaž je zanedbateľný.341
Ďalšou formou obmedzovania hospodárskej súťaže je zneužívanie
dominantného postavenia. V zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 ZoHS platí, že:
„Dominantné postavenie na relevantnom trhu má podnikateľ alebo niekoľko
podnikateľov, ktorí nie sú vystavení podstatnej súťaži a ktorí sa vzhľadom na svoju
ekonomickú silu môžu správať nezávisle.“342 Rovnako ako kartely, zneužívanie
dominantného postavenia sa zakazuje, avšak v tomto prípade ZoHS neustanovuje
výnimky. V uvedenej súvislosti je však nutné zadefinovať, čo sa vôbec pod
zneužívaním dominantného postavenia rozumie. Zákon o ochrane hospodárskej
súťaže v ustanovení § 5 ods. 3 ustanovuje iba demonštratívny výpočet (napríklad
obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na úkor spotrebiteľov).
Je zrejmé, že foriem zneužívania dominantného postavenia tak môže byť viacero
a v konkrétnom prípade bude záver závisieť od posúdenia príslušného orgánu
(Protimonopolného úradu SR, ďalej len „PÚ SR“).
Zákon o ochrane hospodárskej súťaže hovorí aj o tzv. koncentráciách, ktorý
definuje ako proces ekonomického spájania podnikateľov, a to či ž formou zlúčenia
alebo splynutia dvoch a viacerých podnikateľov, alebo získanie kontroly nad
podnikateľom.343 Otázka koncentrácie je zároveň úzko spätá s možnosťou
nadobudnutia dominantného postavenia. Z uvedeného dôvodu ZoHS stanovuje,
v ktorých prípadoch sa uplatňuje tzv. ex ante kontrola PÚ SR. Pokiaľ koncentrácia
spĺňa podmienky stanovené ZoHS, musí byť PÚ SR oznámená pred začatím výkonu
práv a povinností, ktoré z koncentrácie vyplývajú. Z uvedené hľadiska je dôležité
poukázať na právomoc PÚ SR koncentráciu zakázať.
ZÁVER
V súčasnosti sa striktné hranice medzi kategorizáciou na verejné a súkromné
právo postupnými krokmi stierajú a medzi týmito oblasťami dochádza k čoraz
častejším a intenzívnejším vzájomným presahom, ktoré vytvárajú koherentný
fungujúci celok. Problematika prenikania verejnoprávnych prvkov do obchodného
práva predstavuje širokú a komplexnú oblasť, v rámci ktorej sa vyskytujú aspekty,
z ktorých každý môže byť predmetom samostatného prieskumu a analýzy pretavenej
do odborného výstupu.
Z uvedeného dôvodu sme v predmetnom príspevku poukázali najmä na
všeobecnú rovinu a odôvodnenie ingerencie štátu do oblasti obchodného práva,
avšak poukázali sme aj na konkrétne situácie v oblasti vzniku podnikateľských
subjektov, vytvárania a vedenia registrov ako aj hospodárskej súťaže. Analýzou
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predmetných oblasti sme dospeli k záveru, že riadne fungovanie hospodárstva ako
aj výkon ústavne garantovaného práva podnikať nie je možné efektívne zabezpečiť
bez určitých foriem zásahu zo strany štátu. Úlohou štátu je vytvorenie efektívneho
právneho rámca, ktorý nebude obmedzovať podnikanie nad nevyhnutnú mieru,
avšak súčasne zabezpečí dostatočnú ochranu spoločnosti pred potenciálnymi
negatívnymi dopadmi výkonu tejto činnosti. V uvedenom kontexte považujeme za
plne legitímne, že zo strany štátu dochádza k určovaniu konkrétnych podmienok
výkonu podnikateľskej činnosti, ako aj ku kontrole ich plnenia. Zároveň možno
uviesť, že dochádza k prijímaniu nových nástrojov (napríklad vytvorenie registra
partnerov verejného sektora), ktoré majú v tejto oblasti zabezpečiť väčšiu
transparentnosť.
Možno však konštatovať, že jednou z významných výziev, ktorej Slovenská
republika v súčasnosti čelí, je elektronizácia a digitalizácia, a to aj v oblasti
podnikania. V uvedenom kontexte sme poukázali najmä na praktické fungovanie
obchodného registra a potrebu zjednodušenia práce s príslušnými formulármi.
Zastávame názor, že v najbližších rokoch bude digitalizácia rôznych súvisiacich
oblastí (ako napríklad zakladanie obchodných spoločností, výkon práv spoločníkov,
digitalizácia v oblasti hospodárskej súťaže apod.) jednou z najvýznamnejších tém.
1.
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Konanie o milosti a možnosti obnovujúcich prvkov v ňom
Proceedings of amnesty and the possibility of renewing elements in it
Mgr. Adam Ševčovič
Abstrakt
Účelom použitia milosti je odstránenie dôsledkov negatívnej mimoriadnej životnej
situácie, v ktorej sa ocitol žiadateľ o milosť. Používanie milosti predstavuje ústavne
povoľované vkročenie prezidenta Slovenskej republiky, ktorý sa nachádza
v postavení orgánu exekutívy, do činnosti súdnej moci. Cieľom tohto článku v tomto
zmysle priniesť komplexný náhľad na konanie o použití milosti. V závere snaha
nájsť prieniky aktuálnych trendov v trestnom práve a konania o milosti, ktoré by
mohli zlepšiť používanie restoratívnej justície v tomto procese.
Kľúčové slová:
Milosť, prezident, konanie o milosti, obnovujúce prvky
Abstract
The purpose of the use of pardon is to eliminate the consequences of the negative
emergency life situation in which the applicant for pardon found himself. The use of
amnesty represents the constitutionally permitted entry of the President of the Slovak
Republic, who is in the position of an executive, into the activity of the judiciary.
The aim of this article in this sense is to provide a comprehensive insight into the
procedure for the use of amnesty. Finally, an effort to find intersections of current
trends in criminal law and pardon proceedings that could improve the use of
restorative justice in this process.
Key words:
Amnest, president, amnesty proceedings, restorative elements
ÚVOD
Problematika udeľovania milostí je upravená východiskovo na úrovni našej
Ústavy. Podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky344 prezident
odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie
formou individuálnej milosti alebo amnestie. Účelom milosti je podľa literatúry
odstránenie dôsledkov negatívnej mimoriadnej životnej situácie, v ktorej sa ocitol
žiadateľ o milosť. „Za mimoriadnu životnú situáciu sa podľa zaužívanej praxe
pokladá choroba ohrozujúca život alebo vážne ohrozujúca zdravie žiadateľa
o milosť, avšak za príčinu legitimizujúcu oprávnenosť žiadosti o milosť nemožno
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označiť výlučne mimoriadnu životnú situáciu spojenú so zdravotným stavom
žiadateľa o milosť, prípadne osoby preukázateľne mu blízkej.“345
Zákonnú konkretizáciu ústavného článku 102 ods. 1 písm. j) Ústavy
Slovenskej republiky obsahuje § 472 Trestného poriadku.346 V tomto ustanovení sa
na účely trestného kódexu zvýrazňuje, že trestným zákonodarstvom spodrobované
oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky udeľovať milosť má ústavný základ.
V tomto ustanovení Trestného poriadku sa teda, podľa môjho názoru, neopomína
podotknúť, že toto oprávnenie prezidenta je dané, teda pramení, už z Ústavy
Slovenskej republiky. Toto ustanovenie teda, podľa môjho názoru, konkretizuje
základné ústavné oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky a súčasne je základom
ďalšej úpravy konania o udelení milosti obsiahnutej tak v zákone (Trestnom
poriadku) ako aj v podzákonnom právnom predpise (Spravovací a kancelársky
poriadok).347 Všeobecne je potrebné podotknúť, že vykonávanie ústavných
právomocí prezidenta Slovenskej republiky vo veciach amnestií a individuálnych
milostí zabezpečuje Odbor legislatívy a milostí Kancelárie prezidenta Slovenskej
republiky.348
Cieľom tohto článku je na základe predstavených súvislostí analyzovať
konanie o milosti, a to aj rozobratím problematiky praxe a aktuálnych restoratívnych
trendov349 v trestnom práve. Najskôr sa zameriame na rozanalyzovanie toho, či
ústavné oprávnenie prezidenta udeliť milosť je prenosné právo. Následne
rozoberieme proces udeľovania milostí. Pri napĺňaní tohto cieľov sa používali
viaceré vedecké metódy, najmä porovnávacia metóda, analytická a syntetická
metóda, indukcia, dedukcia, abstrakcia.
1 UDEĽOVANIE MILOSTÍ– PRENOSNÉ PREROGATÍVUM?
V prvom rade zameriame pozornosť na vyriešenie otázky, či ústavné právo
prezidenta udeľovať milosti je prenosným. V minulosti nebolo v praxi jednotné, či
udeľovanie milostí prezidentom predstavuje prenosnú právomoc. Táto otázka bola
tak závažnou, že sa stala až predmetom konania pred Ústavným súdom Slovenskej
republiky.
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Žiada sa podotknúť, že predchádzajúca úprava obsiahnutá v Trestnom
poriadku z roku 1961350 do vydania nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.
zn. PL. ÚS 8/97 zo dňa 24. júna 1998 (tento nález bol publikovaný v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky pod číslom 222/1998 Z. z.) priznávala prezidentovi
Slovenskej republiky právnu možnosť ustanoviť prípady, v ktorých môže generálny
prokurátor Slovenskej republiky alebo minister spravodlivosti Slovenskej republiky
konanie o žiadosti o milosť vykonať a bezdôvodnú žiadosť o udelenie milosti
procesne zamietnuť (§ 366 ods. 2 Trestného poriadku z roku 1961). Príslušnosť pre
vykonávanie konania a zamietanie bezdôvodnej žiadosti o milosť v týchto prípadoch
bola upravená dvojako, v závislosti od skutočnosti, v ktorom štádiu sa trestné
konanie v konkrétnej trestnej veci nachádzalo:
1. Pred podaním obžaloby toto konanie vykonával generálny prokurátor
Slovenskej republiky. Generálny prokurátor Slovenskej republiky mohol v zmysle §
367 písm. a) Trestného poriadku z roku 1961 tiež nariadiť, aby sa trestné stíhanie
nezačínalo, a pokiaľ sa už začalo, aby sa v ňom nepokračovalo (abolícia) a aby bol
obvinený prepustený z väzobného stíhania, a to až do času vybavenia žiadosti
o milosť.
2. Po podaní obžaloby vykonával toto konanie minister spravodlivosti
Slovenskej republiky. Minister spravodlivosti Slovenskej republiky mohol v zmysle
§ 367 písm. b) Trestného poriadku z roku 1961 tiež nariadiť, aby sa v trestnom
konaní zatiaľ nepokračovalo. Mohol tiež nariadiť, aby bol obvinený až do času
vybavenia žiadosti o milosť prepustený z väzobného stíhania, prípadne aby mu bol
výkon už právoplatne uloženého trestu až do toho času odložený alebo prerušený.
Predmetné ustanovenia Trestného poriadku z roku 1961 boli návrhom
generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo dňa 25. júna 1997 napadnuté na
Ústavnom súde Slovenskej republiky ako protiústavné. Ústavný súd Slovenskej
republiky návrh na neverejnom zasadnutí dňa 23. júla 1997 prijal na ďalšie konanie
a 24. júna 1998 rozhodol o nesúlade predmetných ustanovení, okrem iného,
s vtedajším čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky.
K podanému návrhu sa vyjadrili prezident Slovenskej republiky i generálny
prokurátor Slovenskej republiky, zhodne tvrdiac, že predmetný návrh nie je
dôvodný.
Prezident Slovenskej republiky dôvodil, že ústavný článok 102 dáva len jemu
možnosť pozitívne rozhodovať o podanej žiadosti o milosť. Subjekty podľa § 366 a
§ 367 ods. 2 Trestného poriadku z roku 1961 nemôžu vydať pozitívne rozhodnutie
(udelenie milosti), ale len negatívne rozhodnutie (vykonanie potrebných úkonov
a zamietnutie žiadosti o milosť). Podľa názoru prezidenta Slovenskej republiky by
šlo o neústavnú delegáciu prezidentských právomocí vtedy, ak by generálny
prokurátor Slovenskej republiky alebo minister spravodlivosti Slovenskej republiky
mohli o podanej žiadosti rozhodnúť aj kladne, to znamená, keby jej mohli vyhovieť.
Poukázal aj na skutočnosť, že podobné normy obsahovali aj všetky kódexy platné
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na našom území po roku 1918.351 Rozdiel spočíval len v subjekte, ktorý mohol byť
na zamietnutie bezdôvodnej žiadosti o milosť splnomocnený. Prezident Slovenskej
republiky podotkol i na to, že podobné normy obsahujú aj platné a účinné trestné
poriadky okolitých štátov.
Argumentácia predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa niesla
v podobnom duchu. Možno z jeho argumentácie reprodukovanej v náleze
Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/97 zo dňa 24. júna 1998 dať
do pozornosti: „Ustanovenia § 366 .ods. 2 a § 367 Tr. por. nemôžu byť v rozpore s
čl. 102 písm. i) ústavy, pretože tieto ustanovenia Trestného poriadku neumožňujú
ministrovi spravodlivosti alebo generálnemu prokurátorovi ani sčasti vykonať
právomoci v tomto článku predpokladané.“ Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky navyše podotkol, že aj rozhodovanie súdu o tom, či a do akej miery sa na
určitú osobu vzťahuje amnestia, predstavuje faktickú realizáciu vôle prezidenta
Slovenskej republiky iným orgánom, teda orgánom súdnej moci, ktorý tak koná na
základe zákonného zmocnenia.
Ústavný súd Slovenskej republiky sa v náleze sp. zn. PL. ÚS 8/97 zo dňa 24.
júna 1998 stotožnil s podaným návrhom generálneho prokurátora Slovenskej
republiky. Uviedol, že rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o splnomocnení
generálneho prokurátora Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti Slovenskej
republiky na výkon konania o milosť a zamietanie bezdôvodných žiadostí o milosť
prekračuje rámec ich súčinnosti a vzájomnej spolupráce. „Možnosť rozhodovania,
aj keď len v negatívnom vyjadrení, nemožno považovať za spolupôsobenie pri
realizácii kompetencií, ale za rozhodovanie a tým za zásah do výlučnej ústavnej
kompetencie iného štátneho orgánu.“ Podľa názoru Ústavného súdu Slovenskej
republiky z dikcie vtedajšieho čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky
nevyplýva len možnosť pozitívneho, ale aj negatívneho rozhodnutia hlavy štátu.
Toto právo nemožno delegovať na iný subjekt.
Na analyzovaný nález reagoval zákonodarca novelou Trestného poriadku
z roku 1961 č. 272/1999 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. novembra 1999. Podstata
uvedenej novely spočívala v tom, že zamietajúce rozhodnutie vo veci podanej
žiadosti o milosť už generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo minister
spravodlivosti Slovenskej republiky vydať nemohli. Tieto subjekty podľa nového
právneho stavu pre prezidenta Slovenskej republiky len zabezpečovali podklady pre
vydanie rozhodnutia.
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To však podľa nášho názoru nie je a ani dobudúcna nemôže byť dostatočný argument.
Ako uvádza S. Romža a P. Čopko: „Historické východiská koncepcie trestného konania
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konania. In STUDIA IURIDICA CASSOVIENSIA, roč. 1, č. 1. 2013.
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2 KONANIE O UDELENÍ MILOSTI
2.1. Priebeh konania o udelení milosti
Účelom konania o milosti je zmierniť tvrdosť, ktorá nastáva v dôsledku
prísnej a dôslednej aplikácie Trestného zákona 352 súdom. Milosť však nemôže
nahrádzať rozhodnutie súdu berúceho do úvahy už množstvo okolností, ktoré sú
v prospech páchateľa. Milosť by mala byť výnimočným inštitútom. Konanie
o udelení milosti sa realizuje v prípadoch, ak potrestanie páchateľa je v súlade
s požiadavkami formálnej spravodlivosti, ale nevyhovuje spravodlivosti
v materiálnom ponímaní, prípadne by sa toto potrestanie javilo nadmerne prísne. Tu
možno nachádzať určité obnovujúce prvky, ktoré so sebou prináša konanie
o milosti – udelením milosti sa vyjadruje i vôľa v pozitívne schopnosti
páchateľa a možnosti jeho nápravy mimo nepodmienečného trestu. Konanie,
v ktorom sa rozhoduje o udelení milosti, nie je v tomto smere ďalším štádiom
trestného konania. Toto konanie nepredstavuje ani konanie o mimoriadnom
opravnom prostriedku.353 Milosť predstavuje nezávislú ústavnú inštitúciu, to
znamená inštitút, ktorý je svojou povahou autonómny od samotného trestného
konania, jeho priebehu a výsledku.354
Ako už bolo vyššie uvedené, milosť udeľuje prezident Slovenskej republiky.
Je zjavné, že prezident Slovenskej republiky, keďže nie je trestným súdom ani
orgánom činným v trestnom konaní či orgánom štátnej správy, nemôže mať všetky
podklady, ktoré sú potrebné na rozhodnutie o udelení milosti. Domnievam sa, že
prezident Slovenskej republiky nedisponuje ani potrebnými nástrojmi, ktoré by mu
umožnili si tieto podklady zaobstarať. Preto zákonodarca v § 473 ods. 1 Trestného
poriadku ustanovil, že podklady, ktoré sú potrebné na rozhodovanie prezidenta
Slovenskej republiky v procese udeľovania milosti, zabezpečuje minister
spravodlivosti Slovenskej republiky.
„Zabezpečovaním podkladov“ je podľa odbornej literatúry potrebné rozumieť
povinnosť vyžiadať relevantné súdne rozhodnutia, respektíve spisový materiál, ktorý
sa týka príslušnej právnej veci. V praxi býva súčasťou podkladov, ktoré pre hlavu
štátu zabezpečuje minister spravodlivosti Slovenskej republiky, aj jeho odporúčanie
na rozhodnutie. Na tomto mieste je veľmi dôležité podotknúť, že toto odporúčanie
predstavuje iba jeden z podkladov pre rozhodnutie. To znamená, pre prezidenta
Slovenskej republiky nie je nijak záväzné a ten ho vôbec nemusí v procese
udeľovania milosti zohľadňovať.355 Prezident Slovenskej republiky môže rozhodnúť
aj opačne, ako je uvedené v predmetnom stanovisku. Ak by sa pripustil opak, podľa
môjho názoru by to bolo v rozpore s rozhodovacou praxou Ústavného súdu
Slovenskej republiky. V podstate by to znamenalo možnosť delegovania právomocí
udeľovania milosti na subjekt odlišný od prezidenta Slovenskej republiky. Ako som
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popísal a analyzoval na inom mieste tejto práce, takýto prístup Ústavný súd
Slovenskej republiky považoval za rozporný s ústavnou normou čl. 102 Ústavy
Slovenskej republiky. Na druhej strane, nie je vôbec vylúčené, aby hlava štátu
rozhodla o milosti v súlade s ministerským stanoviskom.
V § 473 ods. 2 Trestného poriadku sa ustanovuje možnosť odkladu alebo
prerušenia výkonu trestu v konaní o udelení milosti. Toto ustanovenie predstavuje
výnimku z dvoch všeobecných zásad356 trestného vykonávacieho konania. V prvom
prípade je prelomením všeobecnej zásady vykonávacieho konania „ak sa
rozhodnutie stalo vykonateľným, treba ho ihneď vykonať.“ Svojou povahou je táto
výnimka všeobecná, pretože v konaní o milosti je jedno, o aký trest sa jedná. Táto
výnimka sa vzťahuje na akýkoľvek uložený trest. V druhom rade je prielomom do
zásady neprerušiteľnosti výkonu trestu. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade,
tiež ide o výnimku, ktorá je všeobecná.357 Obe výnimky sú spravidla odôvodnené
tým, že neodkladný výkon trestu, prípadne neprerušovaný výkon trestu by mohol
znamenať pre odsúdeného zbytočnú tvrdosť.358 Aj tu možno podľa môjho názoru
nachádzať určité obnovujúce prvky, ktoré so sebou prináša konanie o milosti.
Odkladom alebo prerušením výkonu trestu sa, podľa môjho názoru, prejavuje
možnosť
dočasného
využitia pozitívnych
schopností
odsúdeného
prostredníctvom jeho pobytu mimo väzenského zariadenia.
Prerušenie alebo odloženie výkonu trestu na základe § 473 ods. 2 Trestného
poriadku nepredstavujú ešte rozhodnutie o udelení milosti. Má len povahu
„predbežného opatrenia“359 či „dočasného opatrenia“.360 Ako uvádza M. Jestřáb,
svojej podstate majú len povahu „predbežného opatrenia“, pričom prezident
Slovenskej republiky by k nim pristúpiť len vtedy, ak je nádej, že konanie o milosti
sa skončí úspechom. Táto nádej musí byť dôvodná. Obe „predbežné opatrenia“ sú
účinné dovtedy, kým sa konanie o udelení milosti ukončí.361 Pre ich účinnosť je
jedno, ako sa konanie o udelení milosti skončí.
Rovnako ako u samotného rozhodnutia o udelení milosti (§ 473 ods. 1
Trestného poriadku), aj pokiaľ ide o dočasné opatrenia podľa § 473 ods. 2 Trestného
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poriadku, prezident Slovenskej republiky, keďže nie je súdom príslušným na trestné
konanie, a ani orgánom činným v trestnom konaní či orgánom štátnej správy, nemusí
mať potrebné informácie pre urobenie dočasného rozhodnutia. To je dôvodom, prečo
môže prezident Slovenskej republiky nariadiť, aby úkon odloženia výkonu trestu,
prípadne úkon prerušenia výkonu trestu, urobil minister spravodlivosti Slovenskej
republiky.
Podľa § 473 ods. 1 Trestného poriadku sa ministrovi spravodlivosti
Slovenskej republiky zveruje len právomoc pre zabezpečovanie podkladov pre
rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky, nie právomoc na samotné
rozhodovanie. Výkladom § 473 ods. 2 Trestného poriadku by bolo možné dospieť k
záveru, že v tomto prípade zákon nezveruje ministrovi spravodlivosti Slovenskej
republiky právomoc zabezpečovať podklady pre rozhodnutie, ale právomoc
vykonávať samotné rozhodovanie. Takýto prístup by však nebol správny. Podľa
môjho názoru sa je potrebné stotožniť s názorom, podľa ktorého minister
spravodlivosti Slovenskej republiky na základe tohto zabezpečuje len výkon
rozhodnutia, ktoré vydal prezident Slovenskej republiky. To znamená, že minister
spravodlivosti Slovenskej republiky je len povinný o rozhodnutí prezidenta
Slovenskej republiky informovať súd určený podľa § 407 ods. 2 Trestného poriadku
(ak ide o prerušenie výkonu trestu odňatia slobody) alebo § 406 ods. 2 Trestného
poriadku (ak ide o iné prípady). 362
Rozdiel medzi obsahom § 473 ods. 1 a ods. 2 Trestného poriadku spočíva
v začatí výkonu právomoci ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky.
Podklady pre rozhodnutie o udelení milosti podľa prvého odseku zabezpečuje
ústredný orgán štátnej správy z vlastnej iniciatívy (ex offo). Nie je potrebné, aby ho
tým poveril, prípadne aby mu to nariadil prezident Slovenskej republiky.
Rozhodovanie podľa § 473 ods. 2 Trestného poriadku však minister spravodlivosti
Slovenskej republiky vykonáva len v prípade, ak mu to nariadi prezident Slovenskej
republiky. Domnievam sa, že rozhodovanie o prerušení výkonu trestu alebo odklade
výkonu trestu nemôže minister spravodlivosti Slovenskej republiky realizovať bez
toho, aby mu to nariadil prezident Slovenskej republiky. Ak by to tak bolo, došlo by
k nezákonnému prisvojeniu si právomoci, ktorú Trestný poriadok priznáva
prezidentovi Slovenskej republiky a len pre prípad, ak s tým hlava štátu súhlasí,
ministrovi spravodlivosti.
2.2 Rozhodnutie o udelení milosti
Trestný poriadok veľa nehovorí o rozhodnutí o udelení milosti. Je zrejmé, že
toto rozhodnutie môže byť pozitívne (udelenie milosti) alebo negatívne (neudelenie
milosti). Možné je bezpodmienečné udelenie milosti i podmienečné udelenie milosti
(§ 475 Trestného poriadku).
Podrobnosti ohľadom rozhodnutia, ktorým sa udeľuje milosť, ustanovuje
podzákonná právna úprava. Ide o § 84 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku.
V tomto ustanovení sa zakotvuje najskôr oznamovacia povinnosť súdu. Je totiž
nevyhnutné, aby sa omilostený o pozitívnom rozhodnutí o udelení milosti dozvedel.
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Preto sa zakotvuje povinnosť predsedu súdu oznámiť toto odsúdenému. Odlišuje sa
oznamovacia povinnosť pre prípad, že sa na omilostenom odsúdenom vykonáva trest
odňatia slobody (§ 84 ods. 1 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku), a pre prípad,
že sa na ňom vykonáva iný trest než trest odňatia slobody (§ 84 ods. 2 Spravovacieho
a kancelárskeho poriadku).
Pokiaľ ide o prvý prípad, udelenie milosti odsúdenému vo výkone trestu
odňatia slobody oznamuje bez predseda okresného súdu, v ktorého obvode sa trest
odňatia slobody vykonáva. Kritériom pre určenie príslušnosti súdu, ktorý realizuje
oznamovaciu povinnosť, je teda umiestnenie ústavu na výkon trestu odňatia slobody,
v ktorom omilostený odsúdený trest odňatia slobody vykonáva.
Pokiaľ ide o čas urobenia takého oznámenia, udelenie milosti treba oznámiť
bez zbytočného odkladu, čiže čo najskôr, ako to je možné. Oznamovacia povinnosť
predsedu okresného súdu sa realizuje na základe pokynov Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky. Je dôležité, aby sa takého oznámenie dalo
v prípade pochybností osvedčiť. Nemôže sa preto, podľa môjho názoru, uskutočniť
len ústne. Spravovací a kancelársky poriadok totiž prikazuje predsedovi okresného
súdu, aby o tomto oznámení spísal zápisnicu. Domnievam sa, že nie je možné, aby
sa predseda okresného súdu od tohto ustanovenia odchýlil a o veci spísal napríklad
len úradný záznam. Pokiaľ ide o počet vyhotovení zápisnice, táto zápisnica sa
v zmysle Spravovacieho a kancelárskeho poriadku musí spísať v dvoch
vyhotoveniach. Nie je možné spísať zápisnicu v jednom vyhotovení. Vyhláška
ustanovuje aj presné náležitosti takejto zápisnice. Podľa môjho názoru možno tieto
náležitosti rozdeliť do dvoch skupín.
V prvom rade ide o náležitosti podľa osobitného predpisu. Týmto predpisom
sa podľa poznámky pod čiarou č. 12, na ktorú odkazuje § 84 ods. 1 Spravovacieho
a kancelárskeho poriadku, rozumie Trestný poriadok. Poznámka pod čiarou
neodkazuje na konkrétne ustanovenie Trestného poriadku. Podľa môjho názoru je
zrejmé, že týmto ustanovením je § 58 Trestného poriadku. Je škoda, že Spravovací
a kancelársky poriadok neodkazuje na toto ustanovenie presne. Domnievam sa, že
zápisnica, ktorou sa oznamuje udelenie milosti musí obsahovať najmä označenie
okresného súdu vykonávajúceho oznamovací úkon, miesto, čas a predmet
predmetného úkonu, meno, priezvisko a vyznačenie funkcie úradnej osoby
(predsedu okresného súdu), meno, priezvisko a dátum narodenia odsúdeného.
Osobitné náležitosti zápisnice, ktorou sa oznamuje udelenie milosti, upravuje
§ 84 ods. 1 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku. Týmito náležitosťami sú
poučenie o význame udelenej milosti, ďalej vyjadrenie odsúdeného k samotnému
udeleniu milosti, označenie bydliska odsúdenej osoby po jej prepustení na slobodu.
Tu ide o obligatórne náležitosti. Popritom Spravovací a kancelársky poriadok
zakotvuje aj jednu fakultatívnu náležitosť zápisnice, ktorou sa oznamuje udelenie
milosti. Touto zápisnicou je označenie zamestnávateľa odsúdeného po udelení
milosti. Pokiaľ teda zápisnica túto poslednú záležitosť nebude obsahovať, nebude jej
obsah v rozpore so zákonom.
Spravovací a kancelársky poriadok v § 84 ods. 1 rozlišuje medzi určením
originálu zápisnice a určením rovnopisu zápisnice, ktorou sa oznamuje udelenie
milosti. Originál tejto zápisnice je predseda príslušného okresného súdu povinný
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zaslať Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky. Rovnopis zápisnice sa
ponecháva v tom spise, v ktorom predseda okresného súdu oznámil odsúdenému, že
mu bola udelená milosť. Nie je možné, aby sa originál zápisnice ponechal v spise
a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky sa zaslal len jej rovnopis.
Odlišne sa ustanovuje miestna príslušnosť súdu, ktorý oznamuje odsúdenému
milosť, v prípade, ak sa na ňom nevykonáva trest odňatia slobody. Rovnaké pravidlo
platí aj v prípade, ak nebol odsúdenému odpustený trest odňatia slobody, ale iný druh
trestu (napríklad trest domáceho väzenia). V oboch prípadoch oznamuje udelenie
milosti predseda toho súdu, ktorý v danom prípade rozhodoval v prvom stupni (§ 84
ods. 2 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku).
Dôležité je aj vyznačenie udelenia milosti. Ak bola odsúdenému udelená
milosť, podľa § 193 ods. 2 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku sa táto
skutočnosť vyznačí na dvoch miestach: Jednak na prvej strane vyhotoveného
rozhodnutia a jednak aj na spisovom obale s vyznačením príslušného čísla listu.
Vyhláška ustanovuje aj pravidlo pre určenie príslušnosti súdu, ktorý vykoná
vyznačenie. Prvé pravidlo je podľa môjho názoru všeobecné - vyznačenie udelenia
milostí urobí v zásade ten súd, ktorého rozhodnutie je udelením milosti dotknuté. Ak
nie je možné realizovať všeobecné pravidlo, pretože udelenie milosti sa vzťahuje na
rozhodnutie súdu, ktorý už neexistuje, na určenie príslušnosti sa použije špeciálne
pravidlo. V tomto prípade realizuje vyznačenie udelenia milosti súd, ktorý má
relevantné súdne spisy v úschove.
O tom, že odsúdený bol v dôsledku udelenia milosti prepustený na slobodu,
sa musí podať správa na základe § 76 ods. 9 Spravovacieho a kancelárskeho
poriadku. Túto správu podáva ústav na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa
odsúdený nachádzal naposledy, a to tomu súdu, ktorý rozhodol vo veci prvom stupni.
Správu je nevyhnutné podať bezodkladne. Domnievam sa, že táto správa musí
z dôvodu potreby prípadného dokazovania i právnej istoty byť zo svojej povahy
písomná, nie ústna alebo akákoľvek iná.
2.3 Podmienečné udelenie milosti
Podmienečné udelenie milosti upravuje § 475 Trestného poriadku a najmä
§ 85 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku. Tieto ustanovenia sa vzťahujú len na
udelenie milosti formou agraciácie, nie formou zahladenia odsúdenia. Možno ich
aplikovať len na situáciu, kde dochádza k odpusteniu alebo zmierneniu celkom
nevykonaného trestu, prípadne zvyšku nevykonaného trestu.363
Trest ako celok, prípadne zvyšok trestu, možno odpustiť alebo zmierniť cestou
udelenia milosti súčasne s určením určitých podmienok. Zákon nevymedzuje
podmienky rozhodnutia o udelení milosti. Nazdávam sa, že toto je tretie miesto,
kde sa nachádzajú obnovujúce prvky. Prostredníctvom podmienok, na ktoré sa
naviaže rozhodnutie o udelení milosti, možno zabezpečiť presadenie
restoratívneho (obnovujúceho) prvku. Podmienkou možno totiž chápať povinnosť
k akémukoľvek konaniu za predpokladu, že ju možno od odsúdeného žiadať na
základe zákona. Ako uvádza Šámal a kol., táto podmienka spočíva najmä
363
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v povinnosti nespáchať úmyselný trestný čin v presne ustanovenej dobe.364 Ako
uviedla súdna prax, v týchto prípadoch nemožno predpokladať, že skorší trest
odňatia slobody bol vykonaný dňom, ktorým bol odsúdený z jeho výkonu
prepustený, dokiaľ ustanovená doba odsúdenému úspešne neuplynula.365
Podmienkou, na ktorú sa viaže rozhodnutie o udelení milosti, podľa môjho
názoru môže byť aj povinnosť podrobiť sa kontrole technickými
prostriedkami, nakoľko ide v súčasnosti o nový a efektívny spôsob kontroly
výkonu rozhodnutí vydaných v trestnom konaní.366 Tým sa vyjadrí viera
v pozitívne schopnosti páchateľa a zároveň ide o možnosť obnovujúcej
spravodlivosti. V každom prípade plnenie podmienok, pri ktorých bol trest
zmiernený alebo odpustený, a prevýchovu odsúdeného, sleduje prvostupňový súd (§
475 ods. 1 Trestného poriadku a § 85 ods. 1 Spracovacieho a kancelárskeho
poriadku).
Ako uvádza už staršia literatúra, „súd, ktorý vo veci rozhodoval v prvom
stupni, sleduje plnenie určených podmienok agraciácie, sám však z eventuálneho
neplnenia týchto podmienok nevyvodzuje závery.“367 Úloha prvostupňového súdu je
teda obmedzená, a to len na sledovanie podmienok, ktoré určila hlava štátu
v rozhodnutí o milosti a stavu prevýchovy odsúdeného.368 Predseda súdu, ktorý vo
veci rozhodol v prvom stupni, totiž v polročných lehotách len oznamuje Ministerstvu
spravodlivosti Slovenskej republiky plnenie určených podmienok, a pri ich
porušovaní predkladá o tom správu Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej
republiky. Podanie správy pri porušení určených podmienok sa musí uskutočniť
bezodkladne. Nevyhnutnou prílohou tejto správy musí byť súdny spis (porovnaj §
85 ods. 2 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku).
Na úpravu § 85 ods. 2 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku nadväzuje §
475 ods. 3 Trestného poriadku, ktorý zakotvuje povinnosť ministra spravodlivosti
Slovenskej republiky zabezpečiť prezidentovi Slovenskej republiky podklady
potrebné na jeho rozhodnutie vo veci splnenia alebo nesplnenia podmienok
364
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podmienečného udelenia milosti. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, aj pri
tomto rozhodnutí treba mať na pamäti, že prezident Slovenskej republiky nie je
súdom príslušným na trestné konanie, ba ani orgánom činným v trestnom konaní či
orgánom štátnej správy. Preto nemusí mať potrebné informácie pre urobenie tohto
rozhodnutia. To je podľa môjho názoru dôvodom, prečo Trestný poriadok v § 475
ods. 3 ustanovil, že podklady, ktoré sú potrebné na rozhodovanie prezidenta
Slovenskej republiky v tejto veci, obstaráva minister spravodlivosti Slovenskej
republiky.
Po uplynutí zákonom ustanovenej doby je na základe relevantných podkladov
namieste zistiť, či odsúdený splnil alebo nesplnil tie podmienky, ktoré mu boli
rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky o milosti uložené. Zákon rieši túto
situáciu dvojako. V prvom rade sa to rieši rozhodnutím hlavy štátu. Ak také
rozhodnutie nepríde, nastáva právna fikcia.
Prvá situácia je zakotvená v § 475 ods. 2 Trestného poriadku. Primárne platí,
že o splnení alebo nesplnení podmienok, na ktoré sa naviazalo udelenie milosti,
rozhoduje subjekt, ktorý samotnú milosť udelil.369 Týmto subjektom je prezident
Slovenskej republiky. Ako som uviedol, domnievam sa, že takáto úprava nadväzuje
na právo prezidenta udeľovať milosť a je logická. Prezident Slovenskej republiky
môže rozhodnúť dvojako. Pre odsúdeného bude priaznivé, ak rozhodne, že
podmienky uvedené v rozhodnutí o milosti boli splnené. Treba však počítať aj
s opačnou situáciou, teda s rozhodnutím o tom, že trest sa vykoná v dôsledku toho,
že podmienky podmienečnej milosti neboli splnené. Podrobnejšiu úpravu v tomto
zmysle obsahuje § 85 ods. 3 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku. V takom
prípade sa uvedené rozhodnutie oznamuje Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej
republiky, ktoré ho následne oznámi prvostupňovému súdu. Pokiaľ Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky takto notifikuje súdu rozhodnutie prezidenta
Slovenskej republiky o tom, že odsúdený musí trest alebo jeho zvyšok pre porušenie
niektorej určenej podmienky vykonať, predseda senátu tohto súdu nariadi výkon
trestu alebo jeho zvyšku. Na uvedené nadväzuje povinnosť predsedu senátu tohto
súdu upovedomiť o takomto nariadení tri subjekty: Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky, Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky (register trestov)
a príslušný ústav na výkon trestu odňatia slobody.
Zákonodarca však z dôvodu procesnej opatrnosti myslí aj na situáciu, že
prezident Slovenskej republiky zostane nečinný a o splnení podmienok
podmienečného udelenia milosti nerozhodne. Pre tento prípad stanovuje v § 475 ods.
4 právnu fikciu, ktorá sa viaže jednak na splnenie podmienky časového charakteru,
jednak na splnenie podmienky osobného charakteru. Podmienkou časového
charakteru je skutočnosť, že táto právna fikcia môže nastať až po uplynutí jedného
roka od uplynutia doby, na ktorú sa vzťahujú podmienky uložené v rozhodnutí
o udelení milosti. Plnenia osobného charakteru sa viaže nato, že rozhodnutie
prezidenta Slovenskej republiky sa nemohlo urobiť bez toho, aby mal na tom
zavinenie príslušný odsúdený. Ak sú obe podmienky splnené, a rozhodnutie hlavy
štátu o podmienkach podmienečnej milosti nie je, platí právna fikcia splnenia
369

Pozri rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 4 Tz 18/2002 zo dňa 9. apríla
2002.

191

predmetných podmienok. Domnievam sa, že táto právna fikcia má charakter
nevyvrátiteľnej právnej domnienky.
ZÁVER
Tento článok predstavoval pojednanie o konaní o milosti. Cieľom bolo
analyzovať konanie o milosti, a to aj rozobratím problematiky praxe a aktuálnych
trendov v trestnom práve. Po predstavení všeobecných ústavných východísk sme
prikročili k rozanalyzovaniu toho, či ústavné právo prezidenta Slovenskej republiky
predstavuje prenosné oprávnenie. Na základe analýzy rozhodnutia ústavného
súdnictva sme ustálili, že nie. Nazdávame sa, že takýto záver je opodstatnený.
Následne sme komplexne spracovali konanie o udelení milosti a v tejto súvislosti
sme formulovali aj vlastné právne názory. Čo považujeme za najdôležitejšie,
v článku sme sa pokúsili nájsť prieniky aktuálnych trendov v trestnom práve
a konania o milostí. Nazdávame sa, že restoratívne prvky sa nachádzajú jednak
v konaní o milosti vo všeobecnosti, v možnosti nariadenia dočasného opatrenia
a jednak v možnostiach formulácie podmienok, na ktoré sa udelenie milosti viaže.
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Nedostatky inštitútu určovania dane podľa pomôcok
Shortcomings of the institute of tax assesment by tools
Mgr. Radka Štefánová
Abstrakt
Určenie dane podľa pomôcok predstavuje postup, ktorým správca dane určí daň, bez
spolupráce s daňovým subjektom. Tento postup nepredstavuje potrestanie daňového
subjektu za nespoluprácu, ale jeho cieľom je najmä naplnenie fiskálnej funkcie
správy daní. Autorka sa v príspevku venuje nedostatkom, ktoré sa v praxi môžu
objaviť pri postupe určovania dane podľa pomôcok. Keďže rozhodnutie správcu
dane o určení dane podľa pomôcok je odborným odhadom, sporná je použiteľnosť
tohto rozhodnutia ako dôkazu v trestnom konaní.
Kľúčové slová:
daňová povinnosť, súčinnosť, pomôcky, nedostatky
Abstract
Determining the tax according to the tools is a procedure by which the tax
administrator determines the tax, without cooperation with the tax subject. This
procedure does not represent a punishment for the taxable person for noncooperation, but its main aim is to fulfill the fiscal function of tax administration. In
the article, the author devote with the shortcomings that may appear in practice in
the procedure of determining the tax according to the tools. The decision of the tax
authority to determine the tax under the devices is an expert estimate, the
applicability of that decision as evidence in criminal proceedings is disputed.
Key words:
tax liability, cooperation, tools, shortcomings
ÚVOD
Jednou zo základných zásad, na ktorých je správa daní postavená, je zásada
súčinnosti správcu dane s daňovým subjektom.370 Jej podstatou je povinnosť
daňového subjektu spolupracovať so správcom dane . Pri daňovej kontrole je daňový
subjekt povinný najmä, navrhovať a predkladať dôkazy preukazujúce splnenie si
jeho daňových povinností, a tiež umožniť správcovi dane vykonať daňovú kontrolu.
Na strane druhej ide aj o právo daňového subjektu na ochranu jeho práv a právom
chránených záujmov predovšetkým tým, že mu bude umožnená procesná obrana
a bude mať možnosť podieľať sa na procese, ktorý smeruje k správnemu určeniu
dane. Je teda v záujme daňového subjektu spolupracovať so správcom dane avšak
370

Pozri: §3 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (Daňový poriadok)
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v opačnom prípade, zákon priznáva správcovi dane možnosť určiť daň na základe
pomôcok. Pri určovaní dane podľa pomôcok je dôkazným bremenom zaťažený
správca dane a zásada spolupráce/súčinnosti sa oslabuje. Tento spôsob určenia dane
nepredstavuje pre daňový subjekt sankciu, preto by správca dane mal dbať na to, aby
tento spôsob bol použitý ako ultima ratio a aby, ak je to možné, vyčerpal všetky
možné prostriedky a postupy na to, aby daň bola určená riadne. V praxi však
dochádza k viacerým nedostatkom pri určovaní dane podľa pomôcok, tak na strane
daňového subjektu ako aj na strane správcu dane.
1 Zákonné predpoklady určenia dane podľa pomôcok
Daňový poriadok taxatívne vymedzuje situácie, v ktorých správca dane môže
pristúpiť k určeniu dane podľa pomôcok, neurčuje však moment, kedy má správca
dane pristúpiť určeniu dane podľa pomôcok. Tento okamih sa spája s nesplnením
stanovených povinností daňového subjektu. Treba však zdôrazniť, že nejde o
sankciu, ale o náhradný spôsob určenia dane, daňovej povinnosti daňového subjektu.
Určenie dane podľa pomôcok predstavuje pre správcu dane možnosť ultima ratio.
Správca dane má dbať na to, aby bola daň podľa pomôcok určená spoľahlivo,
zákonne a dôkladne, pričom prihliada na všetky zistené skutočnosti aj na tie, z
ktorých vyplývajú pre daňovníka výhody, a to aj napriek tomu, že ním v konaní
neboli uplatnené.371 Správca dane (ex lege) určí daň podľa pomôcok v prípadoch, ak
daňový subjekt:
1. nepodá daňové priznanie ani v prípade, ak ho na to správca dane vyzve
Je povinnosťou daňového subjektu podať daňové priznanie, ak mu túto
povinnosť stanovuje zákon. V prípade, ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie,
napriek zákonnej povinnosti, správca dane vyzve daňový subjekt na podanie
daňového priznania, a súčasne ho poučí o následkoch jeho nepodania, pričom mu
zároveň určí lehotu na jeho podanie.372 Určenie dane podľa pomôcok uprednostňuje
fiskálnu funkciu pred represívnou. Nie je teda záujmom správcu dane potrestať
daňový subjekt za nesplnenie povinnosti, ale zabezpečiť, aby táto povinnosť bola
splnená. Lehota na podanie daňového priznania po výzve správcu dane, nie je
zákonom stanovená, má byť primeraná, nie kratšia ako osem dní.373 Začatie
určovania dane podľa pomôcok musí správca dane daňovému subjektu (písomne)
oznámiť.
Správca dane môže vyzvať daňový subjekt o podanie daňového priznania aj
bez toho, aby mu táto povinnosť vyplývala zo zákona. Nepôjde teda o výzvu na
splnenie (nesplnenej) povinnosti daňového subjektu, ale o stanovenie takej
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Príklad: pri FO prihliadnutie na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, paušálne
výdavky
Pozri bližšie: § 15 ods. 1,2 Daňového poriadku
Pozri bližšie: § 27 ods. 1 Daňového poriadku
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povinnosti správcom dane. Ak daňový subjekt nepodá daňové priznanie v stanovenej
lehote, správca dane môže určiť daň podľa pomôcok.374
2. neumožní správcovi dane vykonať daňovú kontrolu
Túto skutočnosť netreba vykladať iba ako prípad, ak daňový subjekt odmietne
vydať doklady, prípadne odmietne správcovi dane vstúpiť do priestorov prevádzky.
Uvedená situácia v sebe zahŕňa také správanie daňového subjektu, ktorým si daňový
subjekt nesplní zákonom stanovené povinnosti, a príčinou je nemožnosť vykonať
daňovú kontrolu riadne a včas. Správca dane zašle daňovému subjektu oznámenie o
určovaní dane podľa pomôcok. Moment doručenia oznámenia sa pokladá za spôsob
ukončenia daňovej kontroly.375 Uvedené neplatí, ak ide o kontrolu na zistenie
oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti.376
3. pri preukazovaní skutočností uvádzaných daňovým subjektom, nesplní
zákonom stanovené povinnosti, v dôsledku čoho správca dane nemôže
správne určiť daň
V tomto prípade daňový subjekt neunesie dôkazné bremeno, ktoré v správe
daní zaťažuje daňový subjekt, pôjde o nesplnenie si povinnosti preukazovania
skutočností daňovým subjektom. Ide nielen o skutočnosti, ktoré daňový subjekt je
povinný uvádzať v daňovom priznaní, ale aj podania podávané podľa osobitných
predpisov, prípadne skutočnosti, na ktorých preukázanie bol daňový subjekt
vyzvaný správcom dane. Okrem uvedeného musí preukázať vierohodnosť, úplnosť
a správnosť záznamov, ktoré vedie.
Ak si daňový subjekt neplní svoje zákonné povinnosti, alebo nespolupracuje
so správcom dane, správca dane pristúpi na určenie dane podľa pomôcok, bez
spolupráce s daňovým subjektom, pričom vychádza z dokladov, ktoré si sám
zaobstará, alebo z tých, ktoré má k dispozícii. Všetky použité pomôcky je povinný
v rozhodnutí uviesť, za účelom následnej preskúmateľnosti rozhodnutia. Príkladom,
kedy správca dane pristúpi k určeniu dane podľa pomôcok, sú nedostatky vo vedení
účtovníctva prípadne nedostatočné záznamy o majetku, záväzkoch a pod., avšak vo
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Pozri bližšie: KUBINCOVÁ, S.: Daňový poriadok- Komentár. 1. vydanie: C.H. Beck,
2015, s. 281
Pozri bližšie: KUBINCOVÁ, S.: Daňový poriadok- Komentár. 1. vydanie: C.H. Beck,
2015, s. 283
Pozri bližšie: KUBINCOVÁ, S.: Daňový poriadok- Komentár. 1. vydanie: C.H. Beck,
2015, s. 282
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všetkých uvedených príkladoch musí ísť o závažné a podstatné nedostatky, ktoré
neumožňujú určiť daň správne377.
2 Nedostatky spojené s doručovaním písomností daňovému subjektu
Sporným, ale veľmi obvyklým prípadom je nemožnosť riadneho doručenia
zásielky, oznámenia, výzvy správcu dane, ktoré má dôležitý význam z pohľadu
nasledujúceho postupu správcu dane. Príkladom je oznámenie o začatí daňovej
kontroly. Pokiaľ si daňový subjekt neprevezme zásielku, neposkytne súčinnosť, je
možné pristúpiť k určovaniu dane podľa pomôcok.378
Kľúčovou otázkou pri preskúmavaní rozhodnutí správcu dane je, či určenie
dane podľa pomôcok bolo použité ako „ultima ratio“, a či bol dodržaný zákonný
postup. V tomto prípade, častokrát sa daňový subjekt odvoláva na nezákonnosť
postupu správcu dane práve v súvislosti s doručovaním zásielky, keďže neprevzatím
zásielky nevedel, a nemohol vedieť, že daňová kontrola začne a tým mu bolo upreté
právo uplatniť zákonné procesné práva. Nie menej častým prípadom je aj situácia,
tzv. bielych koní, so sídlom na tzv. virtuálnych adresách, nedohľadateľných osôb379,
prípadne sídel spoločností, na ktorých sa nikto nezdržia, a preto nie je možné
zásielku doručiť. Napriek uvedenému, nie je možné generalizovať neprevzatie
zásielky ako úmyselné sa vyhýbanie daňovej kontrole, prípadne iným daňovým
povinnostiam, preto je dôležité individuálne posúdenie každého prípadu správcom
dane.
Daňové subjekty sa často spätne odvolávajú na objektívne dôvody neprevzatia
ako napríklad, že sa zdržiavali v predmetnom čase v zahraničí, prípadne iné dôvody,
a s tým spojenú nesprávne kvalifikovanú nečinnosť daňového subjektu ako
neumožnenie vykonania daňovej kontroly. Avšak treba mať na zreteli zásadu úzkej
377
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Pozri viac: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, sp. zn. č. j. 2 Afs 24/2007:
„Správce daně nemá povinnost prokázat, že údaje o určitém účetním případu jsou v
účetnictví daňového subjektu zaznamenány v rozporu se skutečností, je však povinen
prokázat, že o souladu se skutečností existují natolik vážné a důvodné pochyby, že činí
účetnictví nevěrohodným, neúplným, neprůkazným nebo nesprávným. Ne každá chyba v
účetnictví proto bude způsobovat takto požadovanou intenzitu pochybností; budou to
pouze takové nesrovnalosti, jež přímo, či nepřímo zatemní obraz o hospodaření daňového
subjektu. Správce daně je zde povinen identifikovat konkrétní skutečnosti, na základě
nichž hodnotí předložené účetnictví jako nevěrohodné, neúplné, neprůkazné či
nesprávne.“
Pozri viac: Rozsudok NS SR, sp. zn. 6Sžf /5/2010 zo dňa 24.11.2010: „Dokazovanie
vykonáva správca dane, ktorý vedie daňové konanie. Ak nesplní daňový subjekt pri
dokazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, v
dôsledku čoho nemožno daňovú povinnosť správne určiť, je správca dane pri určovaní
daňovej povinnosti oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si
zaobstará bez súčinnosti s daňovým subjektom. Takýmito pomôckami môžu byť najmä
listiny, výpisy z verejných záznamov, daňové spisy iných daňových subjektov, znalecké
posudky a výpovede svedkov v iných daňových veciach.“
Pozri viac: BABČÁK, V. a kol.: Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich
predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva). UPJS, Košice, 2018,
s. 310
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súčinnosti daňových subjektov a správcu dane, ktorú je daňový subjekt povinný
poskytnúť. Daňový subjekt je povinný zabezpečiť, aby zásielky bolo možné doručiť,
napríklad formou splnomocnenia osoby, ktorá zásielku preberie.
Iným prípadom je situácia, ak daňový subjekt je informovaný o začatí daňovej
kontroly, avšak so správcom dane nespolupracuje. Je potrebné pripomenúť, že
správca dane v oznámení o začatí daňovej kontroly je povinný poučiť daňový
subjekt380 aj o možnosti dohodnúť si so správcom dane nový termín začatia daňovej
kontroly, ak existujú objektívne prekážky na strane daňového subjektu, v lehote 8
dní od doručenia oznámenia, avšak daňová kontrola nesmie začať neskôr ako 40 dní
od doručenia predmetného oznámenia. Rovnako je povinnosťou správcu dane
v oznámení o začatí daňovej kontroly poučiť daňový subjekt o následkoch
neumožnenia vykonať daňovú kontrolu, alebo porušenia zákonných povinností, teda
o následnej možnosti správcu dane určiť daň podľa pomôcok. Správca dane nie je
viazaný návrhom (žiadosťou) daňového subjektu, nie je povinný mu vyhovieť, ak
nový termín je po zákonnej 40 dňovej lehote odo dňa doručenia pôvodného
oznámenia o začatí daňovej kontroly, a to ani v prípade, ak daňový subjekt uviedol
objektívne skutočnosti (napríklad pobyt v zahraničí).381
V súvislosti s doručovaním je sporná situácia zmeny sídla/miesta
podnikania/trvalého bydliska daňového subjektu. Daňový poriadok nepozná pojem
„zdržiavať sa na mieste doručenia“, správca dane vychádza pri doručovaní
z faktického trvalého pobytu. V prípade, ak pri doručovaní dôjde k situácii, že
zásielku nie je možné doručiť z dôvodu, že daňový subjekt sa fakticky nezdržiava
v mieste, ktoré nahlásil správcovi dane ako adresu doručenia, správca dane nemá
povinnosť zisťovať, či adresa doručenia je miesto, kde sa daňový subjekt fakticky
zdržiava.
Daňové subjekty častokrát neoznamujú zmenu adresy doručenia správcovi
dane, ale splnia si iba oznamovaciu povinnosť voči živnostenskému úradu.382 Táto
skutočnosť daňovému subjektu nemôže byť na škodu. Aj v prípade, ak neoznámi
zmenu a zásielku nie je možné doručiť, je povinnosťou správcu dane, aby vyvinul
iniciatívu a preveril adresu, nielen vyhľadávaním v príslušných registroch, ale aj
prostredníctvom žiadosti o poskytnutie spolupráce medzi orgánmi.383 Ak správca
dane sa dozvie o informácii o zmene trvalého pobytu/sídla/miesta podnikania pred
vyhotovením protokolu o určení dane podľa pomôcok, je povinný dodatočne
upovedomiť daňový subjekt o tom, že prebieha určovanie dane podľa pomôcok
a dodatočne ho upovedomiť o začatí daňovej kontroly, a tiež ho vyzvať na
predloženie potrebných dokladov.
Uvedený postup by predstavoval naplnenie zásady súčinnosti, spolupráce
daňového subjektu so správcom dane, ktorá nepredstavuje pre daňový subjekt iba
380
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Podľa § 46 ods. 1 Daňového poriadku
Pozri viac: Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 1Sžf/78/2016, zo dňa 30.01.2018
Pozri bližšie: § 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní
(Živnostenský zákon)
Pozri bližšie: Finančné riaditeľstvo: Pracovná pomôcka č. 10/2020/1900202 k postupu
kontrolóra pri výkone daňovej kontroly a určovaní dane podľa pomôcok na DPH, zo dňa
8.6.2020, s. 25
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povinnosť, ale aj právo. Ak by správca dane ignoroval skutočnosti o zmene miesta
trvalého pobytu/sídla/miesta podnikania, porušil by tým túto zásadu a znemožnil by
tým daňovému subjektu poskytnúť súčinnosť pri zisťovaní skutočností
rozhodujúcich pre riadne určenie dane. Treba mať na zreteli, že daňová kontrola má
prednosť pred určením dane podľa pomôcok.384
3 Primeranosť a správnosť rozhodnutia o určení dane podľa pomôcok
Určovaním dane podľa pomôcok sú práva daňového subjektu značne
obmedzené, a to nielen stanovením dane bez toho, aby do procesu určovania mohol
daňový subjekt zásadne zasiahnuť, ale aj obmedzenia spojené s následnou
preskúmateľnosťou rozhodnutí správcu dane. Správca dane je síce povinný doručiť
protokol o určení dane pomôckami s výzvou na vyjadrenie sa k protokolu a na jeho
prerokovanie, avšak pri odvolaní proti rozhodnutiu odvolací orgán bude prihliadať
iba na dodržanie zákonných podmienok, teda, či správca dane dodržal zákonné
podmienky na použitie tohto inštitútu.385 Odvolací orgán nebude skúmať spôsob a
postup určovania dane podľa pomôcok, ani vhodnosť použitých pomôcok. Nepresné
znenie protokolov, a ich nedostatočné odôvodnenie nemôžu zhoršovať postavenie
daňového subjektu v daňovom konaní, a to najmä v prípade využitia inštitútu
určenia dane podľa pomôcok.386 Dostatočná prehľadnosť a náležité odôvodnenie
rozhodnutia posilňuje postavenie daňové subjektu a jeho možnosti procesnej obrany.
V daňových veciach zákon nestanovuje formálne podmienky, ani štruktúru
odôvodnení rozhodnutí, avšak vzhľadom na charakter inštitútu určenia dane podľa
pomôcok (bez spolupráce s daňovým subjektom), je viac než žiadúce, aby protokol
bol prehľadnejší, a obsahoval dostatočne odôvodnenie postupu správcu dane pri
hodnotení použitých pomôcok.387
Okrem splnenia zákonných podmienok je dôležitý aj moment, kedy správca
dane pristúpi na možnosť určiť daň podľa pomôcok, keďže zákon tento moment
neuvádza. Samozrejme správca dane musí prihliadať individuálne na každý
prípad, objektívne okolnosti a súvislosti. Významným „vodítkom“ môže byť pre
správcu prihliadnutie na skúsenosti a doterajšiu spoluprácu s tým - ktorým daňovým
subjektom. To znamená, že v prípadoch, ak daňový subjekt riadne nevedie
účtovníctvo, prípadne inú evidenciu, rovnako nespolupracuje, nekomunikuje so
správcom dane alebo dlhodobo sa zatajuje, je zrejmé, že použitie dane podľa
pomôcok je oprávnené.
384
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Pozri bližšie: Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Sžfk/52/2017 zo dňa 3.júla 2018
Pozri viac: Uznesenie Ústavného súdu SR, I.ÚS399/2018-36, zo dňa 14.11.2018:
„Z uvedeného vyplýva, že úlohou súdu v správnom súdnictve nie je nahradzovať činnosť
správnych orgánov, ale len preskúmať zákonnosť ichpostupov a rozhodnutí, teda to, či
kompetentné orgány pri riešení konkrétnych otázok rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesno-právne predpisy. Treba vziať do úvahy, že správny súd nie je súdom
skutkovým, ale je súdom, ktorý posudzuje iba právne otázky napadnutého postupu alebo
rozhodnutia orgánu verejnej správy.“
Pozri bližšie: Rozsudok Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 30 Ca 154/97
Pozri viac: SÁBO, J.: Hodnotenie dôkazov v daňovom práve, Košice: ŠafárikPress, 2020.
s. 128

199

Na strane druhej, nie vždy nespolupracovanie daňového subjektu predstavuje
takú závažnú prekážku, pre ktorú by správca dane musel použiť spôsob určenia dane
na základe pomôcok. Spornou je aj situácia, ak daňovému subjektu je doručené
oznámenie o výkone daňovej kontroly, avšak daňový subjekt sa v deň určený
v oznámení nedostaví. Napriek nedostaveniu sa daňového subjektu, správca dane
začne daňovú kontrolu a následne zašle výzvu na predloženie potrebných dokladov.
Avšak daňový subjekt naďalej nespolupracuje. Na základe výzvy všetky požadované
dokumenty na účely daňovej kontroly, predloží účtovníčka, ktorá následne správcovi
dane poskytne súčinnosť. Zdôrazňujeme, že daňový subjekt osobne počas celej
daňovej kontroly nekomunikoval so správcom dane. Otázne je, či je možné tento
postup považovať zo strany daňového subjektu ako neumožnenie daňovej kontroly.
V tomto prípade je zrejmá nespolupráca daňového subjektu, ale účel daňovej
kontroly je dosiahnutý, preto nie je nevyhnutné, aby správca dane určoval daň na
základe pomôcok, ale aby riadne vykonal daňovú kontrolu. Preto, aj keď doklady
nebudú predložené spolupracujúcim daňovým subjektom osobne, je možné určiť daň
riadne.388389
Napriek tomu, že odvolací orgán hodnotí iba dodržanie zákonného postupu
správcu dane na určenie dane podľa pomôcok, z nášho pohľadu je dôležité prihliadať
aj primeranosť použitých pomôcok, najmä z hľadiska ich významu na konečné
určenie dane. Keďže pomôcky predstavujú iba nepriame dôkazy, mali by jednotlivo,
ale aj vo vzájomných súvislostiach viesť k čo najspoľahlivejšiemu výsledku (určeniu
dane).390391 Zákon nestanovuje postup pri hodnotení pomôcok. Správca dane napriek
tomu, že subjektívne hodnotí dôkazy, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si obstará,
nie je možné hovoriť o úplnej svojvôli, avšak nemá povinnosť pri určovaní dane
podľa pomôcok informovať daňový subjekt o pomôckach, na základe ktorých určuje
daň.392 Aj keď určenie dane podľa pomôcok predstavuje odborný odhad, nemalo by
to viesť k zásadným pochybnostiam na strane daňového subjektu, a to najmä
v záujme právnej istoty daňového subjektu a predvídateľnosti práva. Samozrejme,
uvedené sa nebude týkať drobných alebo zanedbateľných nedostatkov, ale
zásadných skutočností (napríklad, ak správca dane neprihliadne na skutočnosti, ktoré
predstavujú výhodu pre daňový subjekt).393 Daňový subjekt nemôže očakávať úplnú
správnosť a presnosť dane vyrubenej na základe pomôcok, v konečnom dôsledku je
v jeho záujme, aby spolupracoval od začiatku so správcom dane a tým by sa predišlo
určenia dane na základe pomôcok.
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Metodický pokyn č. 202/2006 k určovaniu dane podľa pomôcok zo dňa 7.12.2006
Porovnaj: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Sžf/36/2016, zo
dňa 23.11. 2017, nespolupracujúci daňový subjekt, nespolupracujúca zodpovedná osoba,
„miesto zdržiavania sa“ v zahraničí
Pozri: § 3 ods. 3 Daňového poriadku
Rozsudok Nejvyššího Správního soudu ČR sp. zn. 9 Afs 113/2006, ze dne 14.3. 2003
Pozri bližšie: Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Sžf 21/2015 zo dňa 23.08.2016
Pozri viac: Sochorová, V.: Specifiká dokazovaní v daňovém řízení, 1. vydání. Praha: C.H.
Beck, 2014 s.159
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4 Môže byť určenie dane podľa pomôcok objektívnym podkladom
zakladajúcim podozrenie zo spáchania trestného činu?
Správca dane je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní
podozrenie zo spáchania trestných činov.394 Ako bolo viackrát spomenuté, určenie
dane podľa pomôcok predstavuje odborný odhad, preto nemôže predstavovať
objektívny dôkaz spáchania trestného činu, ani ním nemôže byť presne stanovený
jeho rozsah a závažnosť trestného činu. Orgány činné v trestnom konaní nemôžu byť
pri rozhodovaní viazané rozhodnutiami a zisteniami správcu dane založené na
určovaní dane podľa pomôcok, išlo by o rozhodovanie na základe domnienok
a nepriamych dôkazov. Nie je však vylúčené, že určovaním dane podľa pomôcok
môže byť podkladom, ktoré zakladá podozrenie zo spáchania trestného činu. Určenie
dane podľa pomôcok môže naznačiť smer a rozsah následného dokazovania v rámci
trestného konania.395
Na základe uvedeného je možné konštatovať, že protokol o určení dane podľa
pomôcok predstavuje dôležitú súčasť trestného spisu, ale určite nemôže nahradiť
dokazovanie orgánov činných v trestnom konaní v rámci trestného konania.
Skutočnosti zistené správcom dane na základe pomôcok nemôžu byť automaticky
prebraté do trestného konania ako dôkaz o spáchaní trestného činu. Preto orgány
činné v trestnom konaní pri posudzovaní viny podozrivého páchateľa nemôžu
vychádzať iba z odhadov správcu dane, ale musí byť riadne vykonané dokazovanie
v trestnom konaní s dôrazom na úmysel podozrivého páchateľa.396
Správca dane častokrát nerozlišuje pojmy platenie dane, výber, zrážanie, tak
ako ich rozlišuje Trestný zákon397. Napríklad môže nastať situácia, kedy je časť
zdaniteľných plnení uhradená (daň je vybratá – povinnosť ju odviesť), a časť nie
(daňový subjekt ju musí zaplatiť). V takom prípade by mohlo ísť o jednočinný súbeh
trestných činov neodvedenia dane a poistného s trestným činom nezaplatenia dane.
Trestné oznámenia správcov dane sú zvyčajne založené na všeobecnom nesplnení si
daňových povinností povinných subjektov, prípadne na daňových nedoplatkoch
a častokrát podanie trestného oznámenia predstavuje skôr spôsob na dosiahnutie ich
vymáhania a úhrady prostredníctvom trestného konania. Podanie trestného
oznámenia by malo byť dôsledkom objektívneho odôvodneného podozrenia
z páchania daňovej trestnej činnosti a správcovia dane by mali túto možnosť využiť
394
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Pozri: §3 ods. 2 z. č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok: „Štátne orgány, vyššie územné
celky, obce a iné právnické osoby sú povinné bez meškania oznamovať orgánom činným
v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin a včas
vybavovať dožiadania orgánov činných v trestnom konaní a súdov.“
Pozri viac: Šanta, J., a kol., 2007, Určenie dane podľa pomôcok a trestné konanie In:
Justičná revue, 2007, roč. 59, č. 11, s. 1486
Pozri viac: Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, 5 Tz 101/2001, ze dne 18.7.2001: „...daňový
základ a výši daně nelze dostatečně spolehlivě stanovit ani podle pomůcek, které má k
dispozici správce daně, může správce daně v dohodě s daňovým subjektem základ daně a
daň sjednat. Z hlediska toho, k čemu může správce daně přihlížet, je tedy dokazování v
daňovém řízení mnohem volnější a širší ve srovnání s dokazováním v trestním řízení. V
daňovém řízení má daňový subjekt důkazní břemeno, na rozdíl od trestního řízení, kde
mají povinnost dokazovat zásadně orgány činné v trestním řízení.“
Pozri: §§ 276- 278a Zákona č. 300/2005 Z. z.Trestný zákon
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ako krajný prostriedok. Odôvodnené podanie trestného oznámenia by malo byť
založené na skutočnostiach zakladajúcich trestnoprávnu zodpovednosť. Nie je
možné do trestného konania prevziať rozhodnutie o rozsahu daňovej povinnosti bez
ďalšieho dokazovania a len na základe výsledkov/odhadov správcu dane ustáliť
záver o existencii a rozsahu daňového úniku, prípadne trestnej zodpovednosti
daňového subjektu.398399 Avšak za účelom predchádzaniu trestnej činnosti, správca
dane je povinný každý prípad hodnotiť s náležitou obozretnosťou.
ZÁVER
Určenie dane podľa pomôcok predstavuje postup správcu dane, ktorého
účelom je naplniť fiskálnu funkciu správy daní. Zároveň, je reakciou na
nespoluprácu daňového subjektu so správcom dane. Napriek oslabeniu zásady
súčinnosti, správca dane nemôže tento spôsob určenia dane používať na potrestanie
daňového subjektu. Ako sme v našom príspevku spomenuli, nie každá nespolupráca
daňového subjektu automaticky predstavuje vyhýbanie sa daňovým povinnostiam.
Rovnako, zákon nehovorí o osobnej súčinnosti daňového subjektu. Ak daňový
subjekt osobne nespolupracuje, ale poskytuje súčinnosť osoba oprávnená predkladať
potrebné dokumenty, nebude nevyhnutné pristúpiť na určenie dane podľa pomôcok,
ale daň sa určí riadne.
Dôležité pri využití tohto inštitútu bude práve skutočnosť, že nie je možné daň
určiť riadne. Spornou v tejto súvislosti je adresa sídla/trvalého pobytu/ miesta
podnikania, nahlásená správcovi dane, ako adresa na doručovanie písomnosti.
V praxi dochádza k situácii, keď uvedená adresa nie je totožná s „miestom, kde sa
daňový subjekt zdržia“, prípadne situácia, ak daňový subjekt zmení túto adresu, ale
neoznámi zmenu správcovi dane. V takom prípade je povinnosťou správcu dane
využiť všetky možnosti na dohľadanie adresy, pred tým, ako pristúpi na určovanie
dane podľa pomôcok. Ak sa správca dane začne určovať daň podľa pomôcok, ale
o tejto skutočnosti sa dozvie pred vyhotovením protokolu, je povinný daňovému
subjektu poskytnúť súčinnosť pri zisťovaní skutočností rozhodujúcich pre riadne
určenie dane. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že zásada spolupráce
daňového subjektu so správcom dane nie je len povinnosťou daňového subjektu, ale
aj právom.
Hodnotením pomôcok má správca dane prihliadať na osobitosť každého
individuálneho prípadu. Keďže zákon nestanovuje postup, akým má správca dane
postupovať pri určovaní pomôcok je dôležité, aby rozhodnutia správcu dane boli
dostatočne odôvodnené, a aby u daňového subjektu nevyvolávali pochybnosti o ich
správnosti, či zákonnosti. Samozrejme, rozhodnutie správcu dane o určení dane
398
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Pozri bližšie: Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR, sp. zn. 4 Tz 62/78. ze dne 14. 9. 1978.
Publikované v: Sbírce soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR pod Sbírkovým
číslem Rt 27/1979
Pozri viac: Šamko, P., 2011, Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene, 2011,
06. 08. 2011 [cit. 3.7.2020], dostupné online: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a36ekonomicka-trestna-cinnost-a-trestne-ciny-proti-mene
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podľa pomôcok, predstavuje odborný odhad, preto je v záujme daňového subjektu
poskytnúť súčinnosť, aby správca dane nemusel pristúpiť na tento spôsob určenia
dane. Rovnako, pochybnosti o správnosti rozhodnutia správcu dane nebudú súvisieť
s určením dane, ktorá by sa výškou odchýlila od riadne určenej dane. Daňový subjekt
má právo obrátiť sa na odvolací orgán, avšak preskúmateľnosť rozhodnutia sa bude
týkať iba splnenia zákonných podmienok na určenie dane podľa pomôcok. Z toho
vyplýva, že správnosť postupu správcu dane a použité pomôcky odvolací orgán
skúmať nebude.
V súvislosti s použiteľnosťou rozhodnutia správcu dane o určení dane podľa
pomôcok v trestnom konaní vychádzame z toho, že daň určená podľa pomôcok
predstavuje svojou povahou nepriamy dôkaz, preto, aj keď pôjde o dôležitú súčasť
spisu, bude nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní vykonali dokazovanie
na účely trestného konania, najmä s prihliadnutím na úmysel podozrivého. Nie je
teda možné rozhodnutie správcu dane prevziať ako priamy dôkaz. Okrem
uvedeného, správca dane je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní
podozrenie z páchania trestnej činnosti, avšak takéto rozhodnutie musí byť založené
na objektívnych a dôvodných skutočnostiach.
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Súkromná žaloba v trestnom konaní podľa vybraných krajín a jej
možné zavedenie do právneho poriadku Slovenskej republiky
Legal aspects of the private prosecution within the selected jurisdictions
and its potential adoption into the criminal law system of the Slovak
republic
JUDr. Peter Šutera, LL.M
JUDr. Ingrid Zajacová, LL.M
Abstrakt
Príspevok sa venuje inštitútu súkromnej žaloby v trestnom konaní, ktorý v trestnom
procese na našom území platil za čias Uhorska a neskôr aj prvej Československej
republiky. V súčasnosti je tento inštitút upravený v právnych poriadkoch členských
štátov Európskej únie, v Slovenskej republike táto úprava stále absentuje. Autori v
príspevku analyzujú inštitút súkromnej žaloby v Európskom priestore z historického
hľadiska, ďalej právnu úpravu de lege lata vo vybraných krajinách, predovšetkým
členských krajinách Európskej únie a zároveň sa zamýšľajú, či je v súčasnej dobe a
podmienkach vhodné jej zavedenie do právneho poriadku Slovenskej republiky.
Kľúčové slová
Trestné konanie, súkromná žaloba, obžaloba, prokurátor
Abstract
The article deals with the institution of private action in criminal proceedings, which
was in force in our territory during the times of Hungary and later also during the
first Czechoslovak Republic. Currently, this institute is regulated in the legal systems
of the European Union member states, but in the Slovak Republic this regulation is
still absent. Within the article the authors analyse the institute of private action in the
European area from the historical point of view, the de lege lata legal regulation in
selected countries, especially the member states of the European Union, and at the
same time they consider whether its introduction into the legal system of the Slovak
Republic is appropriate in the present time and conditions.
Key words
Criminal procedure, private action, accusation, prosecutor
ÚVOD
Podľa platného právneho stavu na území Slovenskej republiky patrí podľa §
4 ods. 1 zákona o prokuratúre400 do plnej pôsobnosti prokuratúry dozor nad
zákonným priebehom v predsúdnom konaní a tiež zákonnosť rozhodovania na
400

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
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základe ktorého sa končí postup pred začatím trestného stíhania a prípravné konanie.
V predsúdnom konaní má iba prokurátor právo dávať pokyny na vyšetrovanie a
skrátené vyšetrovanie trestných činov a určovať, taktiež vyžadovať od policajta
všetky podklady (spisy, dokumenty, materiály), tiež zrušiť nezákonné alebo
neopodstatnené rozhodnutia policajta, ktoré môže nahradiť vlastnými rozhodnutiami
a množstvo ďalších úkonov.
Dôležité je, že podľa § 231 a) a b) Trestného poriadku SR je iba prokurátor
oprávnený podať obžalobu na obvineného prípadne uzavrieť s obvineným dohodu o
vine a treste a podať súdu návrh na jej schválenie. Neexistuje žiadna možnosť, že by
takto mohol konať iný subjekt. Tiež je treba spomenúť, že je vo výlučnej
kompetencií prokurátora rozhodnúť o postúpení veci alebo zastavení trestného
stíhania, ak je vedené voči konkrétnej osobe. Prokurátor je teda v prípravnom konaní
subjektom, ktorý zodpovedá zákonnosť celého procesu v predsúdnom konaní. Ako
však postupovať v prípade, že prokurátor poruší zásadu legality, alebo účelovo
zneužije zásadu oportunity?
V Uhorskom trestnom procese platilo, že ako odoprelo štátne zastupiteľstvo
zastupovať obžalobu, prichádzala do úvahy subsidiárna súkromná žaloba. Tento
postup za na území Rakúska a Maďarska zachoval až do dnešných dní, samozrejme
nie presne v tej podobe, v ktorej platil počas Rakúsko-Uhorska. Už v tej dobe sa totiž
postup platiaci v Rakúsku podobal skôr na adhézne konanie, kým v Uhorsku išlo
o subsidiárnu súkromnú žalobu v trestnej veci. V tomto príspevku analyzujeme
historický vývoj súkromnej žaloby v Európe a tiež stav de lege lata vo vybraných
krajinách a tiež sa zamyslíme nad jeho možným zavedením do právneho poriadku
Slovenskej republiky, berúc na vedomie argumenty pre aj proti takémuto inštitútu
od odbornej verejnosti.
1. HISTORICKÝ VÝVOJ SÚKROMNEJ ŽALOBY V EURÓPSKOM
PRIESTORE
Počiatky trestného práva na území Európy siahajú až do čias starovekého
Ríma, nakoľko už Rimania rozoznávali protiprávne konania- delikty a to tak
súkromnej ako aj verejnej povahy a rovnako ako sa rozvíjal okruh trestných činov,
sa rozvíjali aj tresty ktorými bolo možné tieto jednotlivé činy postihovať. Aj
v z tohto hľadiska sa postih trestných činov zásadne odlišoval od postihu deliktov
súkromnej povahy. Účelom postihovania súkromných deliktov bolo odstránenie
alebo napravenie ujmy, ktorú páchateľ spôsobil poškodenému jednotlivcovi, pričom
išlo najmä o náhradu spôsobenej škody, alebo prípadne o pokutu alebo odvetu.
Pri verejných deliktoch (trestných činoch) bol účelom právneho postihu na
jednej strane pomsta a na strane druhej určité odstrašenie do budúcnosti (odradenie
budúcich potencionálnych páchateľov). Pri týchto verejných deliktoch sa používali
rôzne druhy postihu (trestu), ktoré však mali iný charakter ako pri súkromných
deliktoch.401
401

REBRO K., BLAHO P., 2010, RÍMSKE PRÁVO, štvrté prepracované vydanie,
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Vtedajšie trestné orgány sa delili s ohľadom na povahu trestu ktorý ukladali
na takzvané orgány s hrdelnou pôsobnosťou a nehrdelnou pôsobnosťou. Ako už
indikoval ich názov, tie hrdelné orgány ukladali jednak trest smrti, ale aj trest straty
rímskeho občianstva a dobrovoľné opustenie Ríma so zákazom poskytnutia vody
a ohňa (predpokladalo sa zrejme, že to takto odsúdený páchateľ neprežije). Trestné
orgány, pod ktoré spadala tá nehrdelná agenta ukladali zvyčajne telesné tresty,
prípadne peňažný trest či trest vypovedania. Pri trestných činoch ktoré spadali do
tejto kategórie sa neprichádzalo o rímske občianstvo.
S odstupom času a rozvíjajúcou sa a množiacou kriminalitou bolo potrebné,
aby sa tomu prispôsobila aj trestnoprávna úprava. Postupne sa prešlo k takzvanému
magistrátnemu trestnému procesu, kedy mestské magistráty (najmä konzuli, tribúni,
kvestori atď.) ako verejné orgány vykonávali prvostupňovú inštanciu trestného
procesu. Ako odvolacia inštancia fungovalo centuriátne zhromaždenie. V určitých
prípadoch prebiehalo trestné konanie priamo pred centuriátnym zhromaždením a to
na návrh magistráta alebo tribúna. Išlo o tie najzávažnejšie a politické trestné činy
a ukladal sa za ne automaticky trest smrti. V starovekom Ríme v tom čase ešte
nepoznali ústavy na výkon trestu (väznice) a výkon trestu v nich. V počiatkoch
trestného práva poznali predovšetkým peňažný trest, rôzne odvetné tresty, ale najmä
trest smrti, ktorý bol vykonávaný rôznymi spôsobmi.
Od roku 300 p.n.l. sa čoraz častejšie realizovalo štátne stíhanie verejných
trestných činov. Dochádza tu ku kreovaniu prvého policajného orgánu, ktorý sa v tej
dobe označoval ako traja hrdelní muži. Zriadený bol tiež nižší magistrát, ktorý mal
za úlohu riešiť a potláčať stúpajúcu kriminalitu v Ríme, najmä násilné konania
a podpaľačstvo. Ak sa k spáchaniu trestného činu priznal otrok alebo cudzinec, tak
títo boli popravení aj bez súdneho konania, pričom dodnes nie je jasné, či do tejto
skupiny patrili aj páchatelia, ktorí mali rímske občianstvo.
Od 2. storočia p.n.l. boli sformované aj mimoriadne súdy tvorené porotou
(senátormi) a predsedom (bol ním zvyčajne prétor), pričom do ich agendy spadalo
rozhodovanie o ťažších trestných činoch. Proti ich rozsudkom sa nebolo možné
odvolať sa k ľudovému zhromaždeniu. Neskôr, od polovice 2. storočia p.n.l. boli
namiesto mimoriadnych porotných súdov ktoré mali všeobecnú právomoc,
zriaďované stále porotné súdy pre jednotlivé druhy trestných činov.
Prvý takýto stály porotný súd bol zriadený Calpurnioým zákonom z roku 149
p.n.l. na stíhanie trestných činov vydierania provinčného obyvateľstva
miestodržiteľom. Ďalej bol zriadený porotný súd, ktorý mal vo svojej kompetencií
stíhať úkladné vraždy. Ďalej boli zriadených sedem porotných súdov, ktoré mali vo
svojej agende súdenie rôzneho spektra trestných činov, akými bola velezrada,
sprenevera verejného majetku, falšovanie peňazí a testamentov atď.
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Dôležitým faktom je, že trestný proces pred porotným súdom sa nezačínal na
základe podnetu verejného žalobcu (obžalobou), ale z iniciatívy ktoréhokoľvek
občana. Tu je možné vidieť prelínanie sa prvkov civilného a trestného konania. Ak
bola žalovaná osoba úspešne odsúdená, žalobca ktorý ho zažaloval získal vysokú
odmenu. V prípade, že bola takto žalovaná osoba odsúdená na trest smrti, získal
žalobca ako odmenu časť majetku odsúdeného, ktorý mu bol skonfiškovaný. Takýto
systém mal však hneď niekoľko zásadných nedostatkov. Najzásadnejší bol asi ten,
že trestnú žalobu mohol podať ktorýkoľvek občan Ríma. Tu nastával problém,
nakoľko boli tieto žaloby často podávané z dôvodu pomsty, ale aj z dôvodu vidiny
zisku. Niektorí jedinci sa udavačstve venovali ako hlavnému zdroju svojho príjmu,
pričom na verejný záujem nebrali ohľad. Trestný proces mal spoločné prvky
s civilným procesom napríklad aj v tom, že obžalovaný mohol odmietnuť porotcu,
mohol si pribrať obhajcu, ktorý mal rovnaké procesné oprávnenie ako obžalovaný.
402

Z hľadiska dejín územia dnešnej Slovenskej republiky je potrebné spomenúť
aj Uhorský trestný poriadok (označovaný ako zákonný článok XXXIII/1896), ktorý
na území bývalého Československa platil až do roku 1950. Už v tomto predpise sa
črtali prvky súkromnej žaloby v trestnej veci, pretože § 41 tohto predpisu upravoval
inštitút hlavného súkromného žalobcu, avšak tento bolo možné aplikovať iba pri
vybraných skutkoch a takisto bolo stanovené, že prokurátor mohol kedykoľvek
z dôvodu verejného záujmu prevziať žalobnú iniciatívu. V citovanom uhorskom
predpise bol upravený súkromný žalobca ako:
1. hlavný súkromný žalobca, ak je poškodený iniciátorom trestného konania
bez zásahu prokurátora,
2. podporný súkromný žalobca, ak poškodený vystupuje popri prokurátorovi
a
3. náhradný súkromný žalobca, ak prokuratúra odmietla podať žalobu.
2. SÚKROMNÁ ŽALOBA V TRESTNOM KONANÍ VO VYBRANÝCH
KRAJINÁCH
Pre porovnanie sme vybrali právnu úpravu súkromnej trestnej žaloby v
členských krajinách Európskej únie, pričom ide o Nemeckú spolkovú republiku,
Rakúsku republiku, Poľskú republiku a Maďarsko. Práve s Maďarskom a Rakúskom
má aj Slovenská republika historicky prepojený právny poriadok, nakoľko sme v
minulosti tvorili jeden štátny útvar. Analyzovali sme pre zaujmavosť aj právnu
úpravu súkromnej trestnej žaloby v Ruskej federácií, nakoľko aj s touto krajinou má
Slovenská republika historické väzby.
2.1 Inštitút súkromnej žaloby podľa trestného procesu Nemeckej
spolkovej republiky
Nemecké a rakúske právo sú dokonalými príkladmi toho, ako môže verejné a
súkromné právo existovať vo vzájomnom prepojení. Nemecký trestný poriadok
402

REBRO K., BLAHO P., 2010, RÍMSKE PRÁVO, štvrté prepracované vydanie,
Bratislava, IuraEdition, s.431-432
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uplatnením súkromnoprávneho prvku dokazuje, že hranice súkromného a verejného
práva sú do istej miery flexibilné. V zmysle § 374 - 388 nemeckého Trestného
poriadku (Strafprozessordnung- StPO) má okrem štátneho zástupcu možnosť podať
žalobu aj sám poškodený. Nepôjde v danom prípade však o žalobu verejnú, na jej
podaní totiž nie je verejný záujem403.
Poškodený však má právo sám, resp. prostredníctvom svojho právneho
zástupcu podať žalobu súkromnú. Ďalšou podmienkou je zastavenie trestného
stíhania prokurátorom, ktorý odkáže poškodeného na podanie takejto súkromnej
žaloby. Podanie súkromnej žaloby v trestnom procese je však výlučne právom
poškodeného, nie jeho povinnosťou. 404 Rovnako ako trestný proces podľa práva
Slovenskej republiky, tak aj nemecký je založený na základe princípu oficiality,
ktorý je práve pri uplatnení súkromnej žaloby popretý.
Nemecká právna úprava taktiež nepovoľuje podanie takejto žaloby v
akomkoľvek prípade, ale len v prípade taxatívne vymenovaných trestných činoch
uvedených v § 374 nemeckého trestného poriadku. V zmysle tohto ustanovenia sú
takýmito trestnými činmi nasledovné: porušovanie domovej slobody; delikty
týkajúce sa urážky na cti; porušenie intímnej sféry jednotlivca prostredníctvom
obrazovej dokumentácie; porušenie listového tajomstva; ublíženie na zdraví; nátlak
a ohrozovanie; korupcia alebo podplácanie v obchodnom styku; poškodenie veci;
trestný čin spáchaný v stave zníženej príčetnosti, do ktorého sa páchateľ sám uviedol
(úmyselne alebo z nedbanlivosti); trestný čin podľa § 16 zákona proti nedovolenej
súťaži a § 23 na ochranu obchodného tajomstva; určité trestné činy voči patentovému
zákonu a zákonu o úžitkových vzoroch. Pre úspešné podanie súkromnej žaloby v
rámci trestného procesu však musia byť splnené aj ostatné zákonom stanovené
podmienky.
Súkromnú žalobu možno uplatniť iba voči páchateľovi, ktorý v čase spáchania
trestného činu dovŕšil plnoletosť; trestné stíhanie bolo štátnym zástupcom zastavené
pre nedostatok verejného záujmu a poškodený bol odkázaný na podanie súkromnej
žaloby; pri niektorých deliktoch je podanie súkromnej žaloby podmienené
predchádzajúcim pokusom ,,o zmier”405 vo forme zmierovacieho konania pred
rozhodcovským súdom.
Súkromná žaloba sa podáva na súd prvej inštancie, ktorý o podaní informuje
obžalovaného. V prípade, že súd zaháji vo veci pojednávanie, doručí sa žalovanému
predvolanie. Je dôležité podotknúť, že po úspešnom podaní takejto žaloby sa konanie
v plnom rozsahu spravuje ustanoveniami trestného poriadku.
403
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či je na trestnou stíhaní verejný záujem je otázkou výlučného rozhodnutia prokurátora
KRÍŽOVSKÁ, M.: Súkromná žaloba v nemeckom trestnom procese. Prokurátorské
fórum. Publikované: 18.7.2020 (aktualizované: 21.3.2021). Dostupné na:
https://beta.ucps.sk/sukromna-zaloba-v-trestnom-procese
zmierovacie konanie si tu nemožno zamieňať s inštitútom zmieru v zmysle slovenského
trestného procesu
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Súd, ktorý koná o predmetnej súkromnej žalobe má oprávnenie v akomkoľvek
štádiu konania o súkromnej žalobe toto konanie zastaviť ak zistí, že predmetnej veci
je verejný záujem. V takomto prípade súd konanie rozsudkom zastaví a oznámi
odôvodnené závery prokuratúre.
V kontexte trestného procesu Nemeckej spolkovej republiky sú dostupné aj
štatistiky ukazujúce úspešnosť takýchto súkromných žalôb. Podľa dostupných čísiel
je však šanca na úspech v takomto prípade zväčša nepriaznivá. V roku 2018 nemecké
súdy zastavili trestné stíhanie a odkázali poškodených na inštitút súkromnej žaloby
v 199946 prípadoch. Z celého počtu týchto prípadov však k samotnému prejednaniu
žalôb prvostupňovým súdom došlo len pri 320 súkromných žalobách, pričom 238
bolo bez vytýčenia hlavného pojednávania. 406
2.2 Poľská právna úprava súkromnej žaloby
Poľská právna úprava pripúšťa podanie súkromnej žaloby, obdobne ako iné
právne poriadky, v tých prípadoch, kedy tak ustanoví trestný zákon, prípadne
osobitný predpis. Medzi tzv. súkromnožalobné delikty zaraďuje poľská úprava
nasledovné trestné činy: ublíženie na zdraví (v prípade, že ujma netrvala dlhšie ako
7 dní); nedbanlivostné ublíženie na zdraví, trestný čin ohovárania, zneváženie osoby,
narušenie telesnej integrity, porušenie práva fyzickej osoby na odpoveď a opravu
nepravdivých informácií. Špecifikom v rámci poľskej úpravy je osobitná úprava
premlčacej lehoty pri súkromnožalobných deliktoch, ktorá je rozdielna než u
verejnožalobných deliktov. 407
Táto súkromná žaloba sa podáva priamo na súde alebo ústne, či písomne do
zápisnice. Orgán činný v trestnom konaní zašle túto žalobu príslušnému súdu.408
Aktívna legitimácia na podanie žaloby prislúcha poškodenému. V prípade ak je na
strane poškodených viac osôb, môžu sa tieto osoby pripojiť k už podanej súkromnej
žalobe a to najneskôr do zahájenia súdneho konania. V prípade, že tieto osoby
pristúpia k žalobe, majú rovnaké práva a povinnosti a súd neprihliada na poradie v
akom k tejto žalobe pristúpili.
Pokiaľ si to verejný záujem vyžaduje, môže do konania vstúpiť prokurátor a
poškodený sa tým dostane do pozície tzv. vedľajšieho žalobcu. Ak by nastala
situácia, že prokurátor počas konania, do ktorého vstúpil, opäť väzme žalobu späť pôvodný žalobca sa vráti naspäť do práv súkromného žalobcu.
V rámci súkromných žalôb poľský právny poriadok pripúšťa aj vzájomnú
žalobu. Obvinený má právo až do zahájenia súdneho konania podať proti
406
407
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Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 (Rechtspflege), Reihe 2.6 (Staatsanwaltschaften),
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GŘIVNA, T.: Soukromá žaloba v trestním řízení. Nakladatelství Karolinum. Praha, 2005.
45s.
Kodeks postępowania karnego. Art. 488. Dostupné na: https://lexlege.pl/kpk/art-488/
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súkromnému žalobcovi vzájomnú žalobu z trestného činu, ktorý môže byť na
základe takejto žaloby stíhaný. Súd následne v zmysle zásady hospodárnosti
prejedná obe veci v rámci spoločného konania.409
Z procesnoprávneho hľadiska sa konanie vo veci súkromnej žaloby podľa
poľského poriadku riadi ustanoveniami o zjednodušenom konaní410, pričom na
rozhodovanie je oprávnený zásadne samosudca. Hlavnému pojednávania
predchádza pokus o zmier, ktorý vedie sudca. Strany si môžu zvoliť aj mediačné
konanie namiesto pokusu o zmier. V prípade, že strany uzatvoria zmier, konanie sa
zastaví. V prípade, že k uzavretiu zmieru nedôjde, súd nariadi hlavné pojednávanie
a strany sú povinné podať návrhy na vykonanie dôkazov. Konanie možno zastaviť
so súhlasom obžalovaného, pokiaľ súkromný žalobca odstúpi od tejto žaloby pred
právoplatným ukončením konania. Súhlas v takom prípade nie je potrebný. Za
späťvzatie žaloby sa považuje aj neospravedlnená neúčasť žalobcu na hlavnom
pojednávaní.
2.3 Súkromná a subsidiárna žaloba v Rakúsku
2.3.1. Súkromná žaloba
Rakúsky trestný poriadok pozná úpravu aj súkromnej žaloby aj tzv.
subsidiárnej žaloby. Rakúsky poriadok tiež upravuje stíhanie na návrh. Celý
poriadok je postavený na zásade legality a na obžalovacej zásade. Trestné stíhanie
môže byť zahájené len na návrh žalobcu (súkromného či verejného). Špecifikom
tejto úpravy je tiež otázka poučovacej povinnosti zo strany orgánov činných v
trestnom konaní, ktorá sa vzťahuje aj na poškodeného. 411
Podobne ako v právnych úpravách ostatných štátov, aj v rakúske právo pracuje
s taxatívne vymedzeným počtom skutkových podstát trestných činov pri ktorých sa
môže trestné konanie začať na návrh osoby odlišnej od prokurátora. Táto oprávnená
osoba podáva návrh na začatie trestného stíhania, no obžalobu podáva verejný
žalobca.
V zmysle rakúskeho trestného poriadku sú súkromno-žalobné delikty
vymedzené širšie než v iných krajinách. Medzi takéto delikty sa zaraďujú najmä
trestné činy proti dôstojnosti; trestné činy ohrozovania súkromnej sféry a tajomstva
z povolania412; trestné činy proti cudziemu majetku; trestné činy proti rodine
a mládeži. Osobe oprávnenej podať návrh na stíhanie plynie šesť týždňová
prekluzívna lehota na podanie tohto návrhu odo dňa, keď sa dozvedela o trestnej
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činnosti a dostatočne určito o páchateľovi trestného činu. Žiadosť možno podať
písomne alebo ústne na príslušnom súde.
Hlavné pojednávanie je vedené podľa všeobecných ustanovení o verejnej
žalobe. Súkromnému žalobcovi teda prislúchajú rovnaké práva a môže vykonávať
rovnaké úkony ako verejný žalobca pri verejnej žalobe. 413 Žalobca tiež môže
požiadať prokurátora, aby prevzal jeho zastupovanie. Prokurátor však môže, no
nemusí tomuto návrhu vyhovieť. Aj rakúska právna úprava konštruuje
nevyvrátiteľnú právnu domnienku odstúpenia súkromného žalobcu od trestného
stíhania v prípade jeho nečinnosti.
2.3.2. Subsidiárna žaloba
Rakúsky právny poriadok priznáva súkromnému účastníkovi, popri práve
uplatňovať súkromnoprávne nároky, aj právo namiesto verejného žalobcu podať a
viesť verejnú žalobu. Jeho práva sa však líšia v súvislosti s aktuálnou fázou konania.
Vo fáze do zahájenia predbežného vyšetrovania414, teda v prípade ak verejný žalobca
odloží oznámenie poškodeného ihneď alebo po vykonaní objasňovania, môže
poškodený vyhlásiť, že sa pripája k trestnému konaniu a zároveň môže vzniesť návrh
na zahájenie predbežného vyšetrovania tzv. komory, ktorá o návrhu rozhodne.415
V prípade, že prokurátor zastaví stíhanie neskôr , avšak do času pokiaľ je voči
obvinenému vznesená žaloba, môže súkromný účastník v lehote 14 dní od
vyrozumenia vykonať na príslušnom súde prehlásenie, že stíhanie chce ,,prevziať”.
O ďalšom priebehu konania rozhoduje súd druhej inštancie. 416
2.4 Súkromná a subsidiárna žaloba v maďarskom trestnom procese
Maďarský Zákon XIX z roku 1998 o trestnom konaní upravuje inštitút
súkromného žalobcu ako aj súkromného subsidiárneho žalobcu. Tu je dôležité
spomenúť, že kým súkromným žalobcom (niekedy označovaným ako súkromný
prokurátor) môže byť iba fyzická osoba, subsidiárnym súkromným žalobcom môže
byť ako fyzická, tak i právnická osoba. Taktiež v prípade náhradníctva je zákon pri
subsidiárnom súkromnom žalobcovi striktnejší.
V § 52 ods. 1 spomínaného zákona je taxatívne vymenovaný okruh trestných
činov, kedy môže súkromný žalobca podať súkromnú žalobu, ktorou iniciuje trestné
stíhanie páchateľa. Ide o trestný čin napadnutia, porušenia súkromia, porušenia
tajomstva korešpondencie, urážky na cti a ohovárania417. V prípade ak súkromný
413
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žalobca v priebehu trestného konania zomrie, do 30 dní od jeho smrti ho môže
nahradiť jeho príbuzný.
Podľa maďarského trestného práva procesného môže poškodený (obeť
trestného činu) za určitých okolností podať ako subsidiárny súkromný žalobca
obžalobu ("magánvád") namiesto prokurátora. Subsidiárny súkromný žalobca má v
súdnom konaní, ak zákon nestanovuje niečo iné, práva prokurátora. Tieto prípady sú
taxatívne stanovené v §53 ods. 1 Zákona XIX z roku 1998 o trestnom konaní. Ide
o prípady ak prokurátor alebo vyšetrovací orgán:
a. odmietol výpoveď poškodeného alebo ukončil trestné stíhanie,
b. sa rozhodol nepodať formálne obvinenie len vo vzťahu k časti obžaloby,
c. zrušil obvinenie
d. na pojednávaní upustil od vznesenia obvinenia, pretože trestný čin sa
nepovažuje za predmet verejného stíhania.
e. ako výsledok vyšetrovania nestanovil trestný čin, ktorý podlieha
verejnému stíhaniu preto prokurátor nepredloží
f. neprevezme obžalobu počas konania iniciovaného súkromným žalobcom
Aj v tomto prípade platí, že ak subsidiárny súkromný žalobca zomrie počas
konania ktoré inicioval, do 30 dní od jeho smrti ho môže nahradiť príbuzný v
priamom rade, manželom, životným partnerom alebo zákonným zástupcom. V
prípade zániku právnickej osoby, ktorá pôsobila ako subsidiárny súkromný žalobca
môže byť nahradená - do 30 dní počítaných od okamihu, keď došlo k nástupníctvu
– svojím právnym nástupcom.
Na rozdiel od prokurátora sú oprávnenia subsidiárneho súkromného žalobcu
obmedzené v tom smere, že subsidiárny súkromný žalobca nemôže navrhnúť odňatie
rodičovských práv, nemôže nahliadať do dôverných dokumentov, ktoré tvoria
oddelenú časť spisu, a obžalobu nemôže rozšíriť. Ďalej je výslovne stanovené, že
osoba, ktorá sa na trestnom konaní zúčastňuje alebo zúčastňovala ako svedok,
nemôže v tomto konaní vystupovať ako prokurátor.
V tomto prípade sa žiada spomenúť prípad, ktorý riešil ESĽP v ktorom obeť
trestného činu menom Győrgy Katz vystupoval ako subsidiárny súkromný žalobca,
a zároveň tento navrhol, aby ho súd predvolal vypočul ako svedka trestného činu v
rámci predmetnej subsidiárnej súkromnej obžaloby. Maďarský súd v Budapešti
(Fővárosi Bíróság) tento postup zamietol, pričom rozhodol o tomto návrhu na
vykonanie dôkazu a ukončil diskusiu o tejto otázke. Subsidiárny súkromný žalobca
Katz uviedol, že vnútroštátny súd tým, že odmietol svedeckú výpoveď obete
trestného činu, ktorá je zároveň žalobcom, porušil zásady práva na spravodlivé súdne
konanie a rovnosti prostriedkov v konaní, zakotvené v Európskom dohovore o
ochrane ľudských práv a základných slobôd. Okrem toho uviedol, že už počas
vyšetrovania mu bola spôsobená škoda tým, že vyšetrovací orgán nesplnil svoju
povinnosť objasniť skutkový stav, pričom práve inštitút subsidiárneho súkromného
žalobcu umožňuje túto situáciu napraviť tým spôsobom, že vypočutím obete, ktorá
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sa osobne dostaví na výsluch, by bolo možné zistiť pravdu a táto osoba by mohla
domôcť sa náhrady škody, ktorá jej bola spôsobená.
ESĽP v tomto prípade konštatoval, že každý členský štát zabezpečí, aby obete
mali reálne a primerané postavenie vo svojom trestnoprávnom systéme a uzná práva
a oprávnené nároky obetí najmä v trestnom konaní, ďalej každý členský štát zaručí
obetiam možnosť, aby boli počas konania vypočuté a aby predložili dôkazy. Ďalej
bolo v rozhodnutí konštatované, že vnútroštátny súd nemá povinnosť umožniť obeti
trestného činu byť vypočutá ako svedok v konaní o subsidiárnej súkromnej obžalobe,
akým je spomínané vnútroštátne konanie. Ak však takáto možnosť neexistuje, obeti
trestného činu musí byť v každom prípade umožnené vypovedať, pričom túto
výpoveď bude možné zohľadniť ako dôkaz.418
2.5 Súkromná žaloba v ruskom trestnom procese
Aj ruské trestné právo uplatňuje zásadu legality, no trestný poriadok účinný
od roku 2002 obsahuje taxatívny výpočet trestných činov, ktorých stíhanie je
umožnené len na podnet poškodeného. Na rozdiel od niektorých iných poriadkov na
úseku trestného práva, ruský UPK RF419 vymedzuje pojem poškodeného relatívne
široko. Poškodeným sa v zmysle tohto predpisu rozumie fyzická osoba, ktorej bola
trestným činom spôsobená telesná, majetková alebo morálna ujma. Poškodeným
môže byť aj právnická osoba, ktorej bola trestným činom spôsobená majetková
škoda alebo bolo poškodené jej dobré meno. Dôležité je podotknúť, že o statuse seba
samom ako o poškodenom osoba nerozhoduje sama, no tento status jej musia najprv
priznať orgány činné v trestnom konaní.
Trestný poriadok rozdeľuje trestné činy uvedené v zozname trestných činov,
pre ktoré môže obeť podať súkromnoprávnu žalobu, do dvoch kategórií. Prvou
kategóriou je súkromná žaloba420 a kategóriou druhou je tzv. súkromno-verejná
žaloba. Rozdiel medzi týmito dvoma žalobami spočíva v tom, že zatiaľ čo
súkromnou žalobou možno napadnúť trestné činy taxatívne stanovené zákonom len
a iba na základe tejto žaloby zo strany poškodeného, súkromno-verejnou žalobou
možno napadnúť trestné činy pri ktorých sa síce trestné štíhanie začína taktiež na
základe žaloby poškodeného, no narozdiel od prípadu súkromnej žaloby, tu po
podaní žaloby poškodený už samotnou žalobou nedosponuje. Z tohto dôvodu
nemôže byť trestné stíhanie zastavné ani v prípade, že by došlo k uzavretiu zmieru
medzi poškodeným a obvineným.
Trestné činy, ktoré možno napadnúť súkromnou žalobou v ruskom trestnom
procese sú trestný čin úmyselného spôsobenia ľahkej ujmy na zdraví (§ 115 UK
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RF)421; trestný čin zbitia (§ 116 UK FR); ohováranie (§ 129 ods. 1 UK RF); trestný
čin urážky (§ 130 UK RF). Poškodený, ktorý podal žalobu vo veci niektorého z
vyššie uvedených trestných činov, má právo túto žalobu vziať späť až do momentu,
než sa súd odoberie na záverečnú poradu a hlasovanie.
Do druhej kategórie trestných činov, ktoré možno napadnúť súkromnoverejnou žalobou, ruská právna úprava zaraďuje trestný čin znásilnenia (§ 131 ods.
1 UK RF); trestný čin porušenia rovnosti ľudských a občianskych práv a slobôd (§
136 ods. 1 UK RF); trestný čin porušenia nedotknuteľnosti súkromia (§ 137 ods. 1
UK RF); trestný čin porušenia listového tajomstva (§138 UK RF); trestný čin
neodôvodneného odmietnutia tehotnej ženy alebo ženy starajúcej sa o dieťa do 3
rokov do pracovného pomeru, alebo jej neodôvodnené prepustenie zo zamestnania
(§ 145 UK RF); trestný čin porušovania práv súvisiacich s autorskými právami (§
147 ods. 1 UK RF).
Vo výnimočných, zákonom stanovených prípadoch, ak je poškodený z
dôvodu bezmocnosti, alebo závislosti na obvinenom, alebo z iných osobitných
dôvodov v stave neschopnosti si presadzovať vlastné práva - zákon pripúšťa
možnosť stíhania zo strany prokurátora aj bez podanej žaloby. V takomto prípade
treba taktiež podotknúť, že prípadný zmier medzi poškodeným a obvineným nemá
za následok zastavenie trestného stíhania. Prokurátor má tiež možnosť vstúpiť do
konania ak si to vyžaduje ochrana štátu, občianskych práv alebo verejný záujem.
3. MOŽNOSTI ZAVEDENIA SÚKROMNEJ ŽALOBY DO
SLOVENSKÉHO TRESTNÉHO PROCESU
Ako sme uviedli v predošlých kapitolách, inštitút súkromnej žaloby je
využívaný ako v členských štátoch Európskej únie tak aj v Ruskej federácií.
V právnych poriadkoch týchto štátov má tento inštitút samozrejme rôzne podoby,
ale spoločné však má to, že súdne konanie v trestnej veci sa nezačína podaním
obžaloby prokurátora (štátneho orgánu), ale súkromnej osoby. Súkromná žaloba
v trestnej veci obmedzuje obžalovací monopol prokuratúry. Subsidiárnu súkromnú
žalobu možno vyložiť ako určitý protinázor k názoru prokuratúry, že neexistuje
zákonný dôvod k trestnému stíhaniu.
Slovenské trestné právo procesné sa riadi zásadou legality ako aj zásadou
oportunity. V prípade zásady legality (ktorá znamená, že prokurátor je povinný
stíhať všetky trestné činy o ktorých sa dozvie) má byť za každý trestný čin uložený
trest. Zásada oportunity (ktorá zase znamená, že prokurátor nemusí stíhať všetky
trestné činy o ktorých sa dozvie) predstavuje vnímanie trestu nie ako jednoznačnej
odplaty páchateľovi za spáchaný trestný čin, ale ako sankciu s všeobecným
preventívnym účinkom a individuálnym represívnym účinkom. Na základe tejto
zásady vyplýva, že v určitých prípadoch nemusí byť za spáchaný trestný čin aj
uložený trest.Prokurátor má v tomto prípade možnosť zvážiť, či existuje verejný
421
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záujem na tom, aby bol páchateľ trestného činu stíhaný. V takom to prípade by mala
svoje opodstatnenie subsidiárna súkromná žaloba.
Pri legislatívnom návrhu na zavedenie súkromnej alebo subsidiárnej žaloby
do trestného procesu Slovenskej republiky treba predovšetkým na základe názorov
odborníkov z praxe zistiť, aký model by bol vhodný pre náš trestný proces, teda či
je vhodné inšpirovať sa poľskou právnou úpravou, t.j. umožniť súkromnú žalobu pre
vybraný okruh trestných činov, alebo skôr Rakúskou úpravou, teda umožniť ako
súkromnú tak aj subsidiárnu žalobu v trestnej veci. Najväčšie právomoci má
súkromný žalobca v maďarskom trestnom procese, kde má práva prokurátora.
Jednoznačne by však aktívne legitimovaným subjektom mal byť ako pri súkromnej
tak aj pri subsidiárnej žalobe iba poškodený.
Z dôvodu, že trestné konanie je z hľadiska znalosti trestnoprávnych a
procesných noriem náročný proces by v oboch prípadoch bolo potrebné stanoviť
povinné zastupovanie advokátom, aby sa tak zrýchlilo konanie a nedochádzalo k
procesným pochybeniam na strane žalobcu. Aj v prípade, ak by bol súkromným
žalobcom maloletý, mal by mať okrem zákonného zástupcu aj advokáta. V prípade
smrti súkromného alebo subsidiárneho žalobcu by bolo vhodné inšpirovať sa
maďarskou právnou úpravou, kde do 30 dní od jeho smrti ho môže nahradiť
príbuzný, pričom tento pojem treba bližšie špecifikovať. Zastávame však názor, že
súkromný ani subsidiárny žalobca by nemal mať totožné práva ako prokurátor.
Dôležitým je do takejto právnej úpravy stanoviť aj možnosť prokurátora prevziať
úlohu obžaloby.
Aby nedochádzalo k určitému šikanovaniu zo strany poškodeného, ktorý by
mohol svoj stav zneužívať voči páchateľovi trestného činu, je potrebné jasne
stanoviť lehotu na podanie takejto žaloby. Nie je predsa logické, aby poškodený
podal na páchateľa súkromnú žalobu pol roka po tom, ako mu vznikla trestným
činom ujma. Tu je potrebné v rámci stanovenia takejto lehoty dbať aj na právnu
istotu osoby, ktorá má byť obvinená. V tomto prípade by sa javila ako vhodná v
prípade súkromnej žaloby stanoviť lehotu štyri týždne odo dňa, kedy poškodenému
vznikla ujma, a s určitosťou pozná identitu páchateľa. V prípade subsidiárnej žaloby
by ju mohol poškodený podať v lehote dvoch týždňov odo dňa, kedy sa dozvedel, že
prokurátor zastavil trestné stíhanie páchateľa. Pri legislatívnom návrhu súkromnej
a subsidiárnej žaloby by mal zákonodárca zohľadniť predovšetkým zásadu
subsidiarity trestnej represie, ako aj zásadu ne bis in idem a dbať na to, aby
nevytváral priestor pre zneužívanie týchto inštitútov.
Aktuálny Trestný poriadok SR422 neupravuje inštitút súkromnej žaloby, ani
súkromného žalobcu či subsidiárneho žalobcu. Podanie obžaloby je výlučné právo
prokurátora, ktorý má v trestnom konaní (v predsúdnom konaní) postavenie pána
sporu (dominus litis). Nie je teda možné, aby súkromná osoba, ktorá nie je
422
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prokurátorom podala obžalobu na páchateľa trestného činu a tým by iniciovala
konanie na súde. Rovnako nie je možné, aby poškodený v prípade ak prokurátor
uplatní zásadu oportunity podal subsidiárnu žalobu.
Určité súkromnoprávne prvky možno pozorovať napríklad na základe
ustanovenia § 211 TP, kedy je pri taxatívne stanovenom okruhu trestných činov
potrebný súhlas poškodeného, ak tento je vo vzťahu k osobe , ktorá má byť stíhaná
ako poškodený čo má právo odoprieť výpoveď ako svedok. Ako protiklad k vyššie
uvedenému, ak poškodený nevyjadrí súhlas, predpokladá sa jeho nesúhlas s trestným
stíhaním, následkom čoho je trestné stíhanie neprípustné. Označuje sa to ako tzv.
negatívny súkromný záujem v trestnom konaní.423 Spomínané ustanovenie môžeme
považovať za prežitok z prvého typu súkromných trestných žalôb z minulých
trestných procesných predpisov platiacich na našom území, ktorého podstata spočíva
v tom, že určité trestné činy sú tzv. súkromnoprávne delikty a stíhajú sa výlučne na
návrh poškodeného, resp. že výlučne poškodený je pri určitých trestných činoch
oprávnený podať trestnú žalobu.
V prípade, ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len
jedného z nich. Aj v tomto prípade však platí určité obmedzenie, pretože toto
ustanovenie nie je možné aplikovať v prípade, ak takým činom bola spôsobená smrť
alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou
účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami.
Na uspokojenie súkromnoprávnych nárokov ktoré vznikli ako následok
spáchania trestného činu v slovenskom trestnom konaní slúži adhézne konanie, ktoré
je upravené v § 46, § 256 ods. 2, § 287 a § 288 Trestného poriadku. Týmito
súkromnoprávnymi nárokmi sú však aktuálne iba nároky na náhradu škody. Je to
jediný súkromnoprávny prvok v trestnom konaní a hoci sa spravuje normami
týkajúcimi sa náhrady škody, najčastejšie občianskoprávnymi normami, k
inštitútu súkromnej žaloby sa ani zďaleka nepribližuje z viacerých dôvodov. Ako
príklad možno uviesť, že ide o súčasť hlavného pojednávania a ide o fakultatívny
inštitút o ktorého vykonaní rozhoduje súd. Súd môže v tomto konaní rozhodnúť
o náhrade škody, alebo odkázať poškodeného na civilné konanie.
ZÁVER
Môžeme povedať, že subsidiárne súkromné žaloby, sú nástroj na kontrolu
činnosti prokuratúry a súkromné žaloby dávajú možnosť subjektom neprokurátorom
pre určitý okruh trestných činov suplovať úlohu prokurátora v trestnom konaní.
Hlavné trestné žaloby takú úlohu neplnia, znamenajú totiž v súvislosti s vybranými
trestnými činmi len oslabenie uplatňovania zásady legality. Zavedenie týchto dvoch
inštitútov do právneho poriadku Slovenskej republiky už malo vo svojom vládnom
programe viacero politických subjektov, pričom zatiaľ sa takúto legislatívnu zmenu
ešte ani jednému z nich nepodarilo presadiť.
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Tento inštitút sa stretáva aj s určitou nevôľou odborníkov na trestné právo,
vedcov ale aj samotných prokurátorov, pretože by tým prišli o svoj monopol podávať
obžalobu na páchateľa trestného činu. Napríklad Prof. Čentéš v súvislosti s týmto
inštitútom tvrdí, že by prišlo k tomu, že by prišlo k tomu, že prokuratúra stratí svoj
obžalovací monopol. Súkromná žaloba v okolitých štátoch je, ale využíva sa
pomerne málo. Keď nastúpi na miesto prokurátora poškodený, tak nemá praktické
skúsenosti s vedením trestného konania.“ Mohli by potom nastúpiť kverulanti, ktorí
by zaťažovali súdy žalobami, ktoré by nikam neviedli.424
Zároveň sa vytvára priestor pre určité pochybnosti o tom, či možno
subsidiárnu súkromnú žalobu považovať za reálny nástroj kontroly zákonného
postupu prokuratúry v trestnom konaní, nakoľko právo podať subsidiárnu súkromnú
žalobu má vždy len poškodený a existuje celý rad trestných činov, kde nevystupuje
poškodený, prípadne je poškodeným štát alebo orgány verejnej moci a túto žalobu
by tak neuplatňovala súkromná osoba ale verejný orgán, čím sa stráca podstata
subsidárnej súkromnej žaloby ako kontrola činnosti prokuratúry verejnosťou.
Faktom však je, že sme stále častejšie svedkami harmonizácie právnych
poriadkov v rámci členských štátov Európskej, čo sa premietlo aj do trestnoprávnych
noriem jednotlivých členských štátov. Bolo tomu tak v rámci zavedenia
minimálnych požiadaviek na stíhanie európskych trestných činov, ako aj
minimálnych štandardov pre obete trestných činov, čo sa na Slovensku premietlo
v zákone o obetiach trestných činov.
Ďalej bola zavedená trestná zodpovednosť právnických osôb (prijatím
TZPO425) ako aj zriadenie Európskej prokuratúry, ktorá má stíhať trestné činy
poškodzujúce rozpočet EÚ, ako sú podvody, korupcia alebo cezhraničné podvody v
oblasti DPH presahujúce sumu 10 miliónov EUR426, pričom aj Slovenská republika
už má svojho zástupcu v tomto úrade. Je teda možné, že keď má inštitút súkromnej
a subsidiárnej žaloby vo svojom právnom poriadku Rakúsko, Poľsko, Maďarsko,
Nemecko a uvažuje o nej aj Česká republika, časom sa tento inštitút môže dostať aj
do nášho právneho poriadku, čo by bola významná zmena v slovenskom trestnom
procese.
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Eurokonformný výklad a procesné alternatívy podľa zákona o pobyte
cudzincov427
Euroconform interpretation and procedural alternatives under the Act
of Residence of Foreigners
JUDr. Lukáš Tomaš
Abstrakt
Príspevok je obsahovo zameraný na analýzu interakcie procesných alternatív
k zaisteniu cudzinca podľa zákona o pobyte cudzincov a povinnosti orgánov
aplikácie práva vykladať vnútroštátnu legislatívu konformne s úniovou
reglementáciou. Avizovaná problematika je rozobratá na podklade konkrétneho
judikatúrneho záveru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Neopomína sa
spracovať súvisiace východiská vzájomného ovplyvňovania vnútroštátneho práva
a úniovej úpravy prostredníctvom nepriameho účinku práva Únie.
Kľúčové slová:
pobyt cudzincov, alternatíva zaistenia, privatizácia verejného práva, eurokonformný
výklad
Abstract
The content of the paper is focused on the analysis of the interaction of procedural
alternatives of the detention of a foreigner under the Act on the Residence of
Foreigners and the obligation of law enforcement authorities to interpretate national
legislation in accordance with EU regulation. The notified issue is discussed on the
basis of a specific case law conclusion of the Supreme Court of the Slovak Republic.
It does not fail to address the related starting points for the interaction between
national law and Union law through the indirect effect of Union law.
Key words:
residence of foreigners, alternative to detention, privatization of public law,
Euroconform interpretation
ÚVOD
Metóda eurokonformného výkladu práva Európskej únie (nepriamy účinok
úniového práva) predstavuje druh materiálno-systematickej interpretácie právnej
normy. Ako uvádzajú B. Fábry, R. Kasinec a M. Turčan,428 materiálno-systematická
427
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Príspevok predstavuje výstup z projektu VEGA č. 1/0386/19 s názvom „Nové dimenzie
metodológie právnej argumentácie – Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom
právnom systéme“.
FÁBRY, B. – KASINEC, R. – TURČAN, M. Teória práva. Bratislava: Wolters Kluwer,
2017, s. 279 a nasl.
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interpretácia predstavuje výklad určitého ustanovenia z hľadiska jeho hodnotového
(axiologického) súladu (koherencie) s iným ustanovením. Uvedení autori
diferencujú medzi (i) koherenčným výkladom právnych noriem rovnakej právnej
sily a (ii) koherenčným výkladom právnych noriem rôznej právnej sily.429 Druhom
koherenčného výkladu právnych noriem rôznej právnej sily je eurokonformný
výklad, ktorý požaduje interpretovať vnútroštátne právo v súlade s právom
Európskej únie. Ide teda o interpretáciu národného zákonodarstva v súlade
s normami európskeho práva a tiež v súlade so všeobecnými právnymi zásadami
Európskej únie. Povedané inými slovami a určitou dávkou zovšeobecnenia, aj
eurokonformný výklad je založený na hierarchickej štruktúrovanosti právneho
poriadku, v ktorom sú právne normy usporiadané podľa stupňa ich právnej sily.430
Účelom eurokonformnej interpretácie je zabezpečiť plný účinok práva Únie
v konaní pred vnútroštátnymi orgánmi v prípade, ak na uvedené nepostačuje priamy
účinok úniovej regulácie.431 Orgán aplikujúci právo sa podľa rozhodovacej praxe
Súdneho dvora Európskej únie má pokúsiť dosiahnuť cieľ ustanovený v akte
sekundárneho práva interpretáciou vnútroštátnej právnej regulácie, pretože aj výklad
vnútroštátneho práva možno považovať za metódu na dosiahnutie cieľov
ustanovených v právnych aktov Európskej únie (najmä v smerniciach).432 Pokiaľ
totiž orgán verejnej moci aplikuje národné právo eurokonformne, dosahuje sa
podobný výsledok, aký by sa docielil priamou aplikáciou smernice. Priestor pre jeho
využitie je daný napríklad vtedy (a to je na účely tohto článku relevantné), ak
vnútroštátny predpis ponecháva vnútroštátnemu orgánu priestor pre úvahu pri
aplikácii práva.433 Ústavný súd Slovenskej republiky v naznačených súvislostiach
podotýka, že slovenské orgány aplikujúce právo musia za určitých okolnosti skúmať
nielen vôľu zákonodarcu, ale aj vôľu únijného tvorcu zodpovedajúcej právnej
regulácie, ktorá je z hľadiska právnej relevancie úpravy správania subjektov práva v
právnych vzťahoch postavená na roveň, ba niekedy aj nad vôľu zákonodarcu.434
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Rovnako SURMAJOVÁ, Ž. Výklad práva a právna argumentácia. In KROŠLÁK, D. –
BALOG, B. – SURMAJOVÁ, Ž. Teória štátu a práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2020,
s. 276.
VACULÍKOVÁ, N. – MRVA, M. Eurokonformný verzus ústavnokonformný výklad
práva. In Bulletin slovenskej advokácie, roč. 18, 2012, č. 10, s. 42 a nasl.
Pozri aj DORKOVÁ, M. Právo Európskej únie a využívanie eurokonformného výkladu.
In ŽATECKÁ, E. – KOVÁČOVÁ, L. – NECHVÁTALOVÁ, L. – VOMÁČKA, V. (eds.)
COFOLA 2012. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou
fakultou Masarykovy univerzity 17. – 19.5.2012 v Brně. Brno: Masarykova univerzita,
2012, s. 828.
Pozri MAZÁK, J. – JÁNOŠÍKOVÁ, M. Základy práva Európskej únie. Ústavný systém
a súdna ochrana. Bratislava: IURA EDITION, 2009, s. 292-293.
SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M. Právo Európskej únie. Inštitucionálny systém a právny
poriadok Únie s judikatúrou. Bratislava: EUROIURIS, 2012, s. 374.
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 666/2016 zo dňa 11.
októbra 2016. Pozri tiež BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M. Nezrušiteľné ústavné princípy
vo viacúrovňovom právnom systéme. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, 2020, s. 137.
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Možno sa v tejto súvislosti stotožniť s R. Benkom, ktorý uvádza: „To, čo je
rozhodujúce pre existenciu určitých kritérií platnosti (uplatniteľnosti) práva, je
právna prax tých, čo aplikujú právne normy.“435 Nazdávam sa, že za cenu istej
abstrakcie možno euro-koherentnej metóde výkladu priznať povahu justičného
interpretačného imperatívu adresovaného vnútroštátnym verejno-mocenským
štruktúram, ktorý, legitimizujúc odchýlku od doslovného výkladu
vnútroštátnej regulácie, implikuje požiadavku používania vnútroštátneho práva
tak, aby sa prispievalo k materiálnemu napĺňaniu axiologickej základne úniovej
regulácie.
Jednu z oblastí, v ktorej je potrebné pristupovať k aplikácii (používaniu)
vnútroštátneho zákonodarstva euro-koherentne, predstavuje úsek pobytu cudzincov.
Dôvodom je skutočnosť, že predmetná problematika je de lege lata upravená nielen
na národnej úrovni, v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov,436 ale i v
návratovej smernici,437 ktorej transpozíciu predstavujú vybrané ustanovenia
predmetného zákona.
Integrálnou a organickou zložkou normatívnej regulácie pobytu cudzincov je
úprava zaistenia cudzinca.438 Zákon o pobyte cudzincov zaistenie cudzinca legálne
nedefinuje. Avizované opatrenie na zabezpečenie priebehu a účelu
administratívneho procesu na úseku pobytu cudzincov doktrinálne definuje E.
Berthothyová ako „obmedzenie osobnej slobody cudzinca z taxatívne vypočítaných
dôvodov v špeciálnom zariadení za účelom realizácie rozhodnutia o správnom
vyhostení alebo trestu vyhostenia za účelom výkonu prevozu alebo vrátenia podľa
medzinárodnej zmluvy a, napokon, za účelom zistenia alebo overenia jeho totožnosti
alebo štátnej príslušnosti, resp. zistenia tých skutočností, na ktorých je založená jeho
žiadosť o udelenie azylu, ktoré by bez zaistenia nebolo možné získať, najmä ak
existuje riziko jeho úteku.“439
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BENKO, R. Rozprava o princípe prednosti práva Európskej únie – vláda práva za
hranicami štátu. In STUDIA IURIDICA Cassoviensia, roč. 3, 2015, č. 1, s. 130.
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o
spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov
tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území. K predmetnej smernici
bližšie ĎORKO, J. – BALGA, J. Systém prameňov práva Európskej únie, upravujúci
kontrolu pobytu cudzincov štátnymi orgánmi členských štátov. In Justičná revue, roč. 72,
2020, č. 5, s. 668-680 a KLIMEK, L. Evropská opatření v kontextu nelegální migrace. In
BRUNOVÁ, M. (ed.) Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník
příspevků mezinárodní veděcké konference, Praha, 13.3.2020. Praha: Vysoká škola
finanční a správní, 2020, s. 162-163.
Ustanovenia § 88 až § 100 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.
BERTHOTHYOVÁ, E. Zaistenie cudzincov. Judikatúra s komentárom súvisiacich
ustanovení zákona o pobyte cudzincov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 13.
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Som toho názoru, že zaistenie cudzinca by malo predstavovať
administratívno-procesný prostriedok ochrany spoločnosti ultima ratio. Pozbavenie
osobnej slobody cudzinca by malo prísť až v poslednom prípade, to znamená, len
v takých prípadoch, kedy iné druhy opatrení, chápaných ako miernejšie prostriedky,
nestačia na dosiahnutie účelu zaistenia.440 Pre ostatné prípady by malo vnútroštátne
zákonodarstvo normovať procesné alternatívy k zaisteniu osoby cudzinca.441
Zákonodarca avizovanú subsidiaritu a ultimatívnu povahu zaistenia normatívne
reflektuje v § 89 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. V predmetnom
ustanovení sa reglementujú dve alternatívne opatrenia: Povinnosť hlásenia pobytu
a povinnosť zložiť peňažnú záruku.442

Z hľadiska povahy, obe surogačné opatrenia nie sú určené na to, aby
nahrádzali zaistenie osôb, ktorých zaistenie nie je účelné a ako neúčelné by malo byť
posudzované od začiatku. Ich úlohou je nahradiť zaistenie u osôb, ktoré by mohli
byť zákonne zaistené, ale u ktorých sa policajný útvar rozhodne uplatniť v konaní o
administratívnom vyhostení menej reštriktívne opatrenie, teda ponechanie cudzinca
na slobode.443 V podstate sa oboma procesnými alternatívy sleduje dôležitý balans:
Vyváženie celospoločenského záujmu na strane jednej a individuálneho záujmu
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Inšpiratívne pozri FERENČÍKOVÁ, S. Perspektívy v slovenskom väzenstve. In
ROMŽA, S. – BRUNA, E. a kol. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie,
forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi: pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi
Poradovi, DrSc., Dr. h. c. mult. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, s. 326.
Pozri MITTELMANNOVÁ, M. – ŠTEVULOVÁ, Z. Zaistenie a alternatívy k zaisteniu
v Slovenskej republike. Bratislava: Liga za ľudské práva, 2011, s. 29.
Podľa § 89 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (in fine) policajný útvar,
ktorý koná vo veci zaistenia, môže štátnemu príslušníkovi tretej krajiny namiesto jeho
zaistenia uložiť povinnosť (a) hlásenia pobytu alebo (b) zložiť peňažnú záruku. Podľa §
89 ods. 4 a 5 tohto zákona štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola uložená povinnosť
hlásenia pobytu, je povinný zdržiavať sa na určenej adrese a pravidelne sa osobne hlásiť
na policajnom útvare v určenej lehote. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bola
uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku, je povinný zložiť peňažnú záruku vo výške a
v lehote určenej policajným útvarom na účet Policajného zboru, zdržiavať sa na mieste,
ktoré uviedol, a hlásiť zmenu miesta pobytu. Namiesto štátneho príslušníka tretej krajiny
môže peňažnú záruku zložiť aj jemu blízka osoba. Osoba, ktorá zloží peňažnú záruku, je
povinná oznámiť policajnému útvaru číslo účtu v banke, na ktorý sa peňažná záruka vráti,
alebo adresu, na ktorej sa bude zdržiavať na účely vrátenia peňažnej záruky.
ŠTEVULOVÁ, Z. Transpozícia návratovej smernice do slovenského zákona o pobyte
cudzincov: administratívne vyhostenie a zaistenie. In JÍLEK, D. – POŘÍZEK, P. (eds.)
Návratová smernice: vyhoštění, zajištění a soudní přezkum. Sborník z veděckého
semináře uskutečněného dne 20. října 2011 v Kanceláři veřejného ochránce práv –
„Návratová směrnice (2008/115/ES): rok první. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv,
2012, s. 108.
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dotknutých subjektov (štátnych príslušníkov tretích krajín) na strane druhej.444
Procesné surogácie takto napomáhajú hospodárnosti a efektívnosti
administratívneho konania a v špecifickom kontexte445 je ich účelom aj vyjadrenie
viery v pozitívne vlastnosti štátneho príslušníka tretej krajiny.
Cieľom tohto príspevku je na podklade predostrených súvislostí analyzovať a
zhodnotiť konkrétny decízny záver Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, priniesť
náhľad na dve argumentačné prezentované zainteresovanými stranami a formulovať
vlastný názor na rozoberanú problematiku.
APLIKÁCIA PROCESNÝCH ALTERNATÍV PRI ZAISTENÍ
CUDZINCA NA ÚČEL REALIZÁCIE VÝKONU TRESTU
VYHOSTENIA
Povinnosť eurokonformného výkladu národného práva, ktoré predstavuje
transpozíciu úniovej legislatívy, bola potvrdená Najvyšším súdom Slovenskej
republiky aj vo vzťahu k ukladaniu procesných alternatív pri zaistení cudzinca. V
právnej veci vedenej Najvyšším súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. 1 Sža
26/2015 zo dňa 26. mája 2015446 bol štátny príslušník tretej krajiny zaistený na účel
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Pozri inšpiratívne ROMŽA, S. Konkurencia procesných alternatív. In STRÉMY, T. (ed.)
Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2017, s. 118.
Porovnaj ČOPKO, P. Odklony ako procesné alternatívy k trestu odňatia slobody. In
ROMŽA, S. – FERENČÍKOVÁ, S. – MICHAĽOV, L. (eds.) IV. KOŠICKÉ DNI
TRESTNÉHO PRÁVA „Privatizácia výkonu trestu odňatia slobody, sci-fi alebo jediná
možnosť?“. Zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, 2020, s. 262.
Predmetné rozhodnutie síce Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom sp. zn. III. ÚS
717/2016 zo dňa 24. januára 2017 zrušil, je však potrebné dodať, že nie z dôvodov, ktoré
sú spracované v tomto článku. K argumentácii Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
v časti týkajúcej sa povinnosti policajného útvaru vykladať zákon o pobyte
eurokonformne neboli zo strany Ústavného súdu Slovenskej republiky vznesené
námietky.
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zabezpečenia priameho výkonu trestu vyhostenia447 (nie administratívneho
vyhostenia), ktorý nebolo možné vykonať do času, kým mu zastupiteľský úrad
nevydá náhradný cestovný doklad. Účelom zaistenia teda bola realizácia výkonu
právoplatne uloženého a nariadeného trestu vyhostenia, kde predpokladom
faktického výkonu, nakoľko navrhovateľ nebol držiteľom žiadneho cestovného
dokladu, bolo vydanie náhradného cestovného dokladu orgánom na to príslušným
(zastupiteľským úradom). V analyzovanom prípade sa vyskytli protichodné
názory na možnosť nahradenia zaistenia niektorou z procesných alternatív
podľa § 89 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.
Správny orgán (policajný útvar) bol v danej veci názoru, že aplikácia iných,
miernejších postupov vo vzťahu k zaisteniu osoby štátneho príslušníka tretej krajiny,
nie je možná. Dôvodil, že správny orgán vykonáva úkony k zabezpečeniu výkonu
trestu vyhostenia a nevykonáva úkony ani opatrenia k administratívnemu vyhosteniu
účastníka konania. Správny orgán argumentoval, že môže konať iba v tolerancii
zákona,448 a preto pri zaistení na výkon trestu vyhostenia nemôže postupovať nad
447
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Podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ak to
vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný verejný záujem, súd môže
páchateľovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky ani osobou, ktorej bol udelený
azyl alebo bola poskytnutá doplnková ochrana, uložiť trest vyhostenia z územia
Slovenskej republiky. Trest vyhostenia nemožno uložiť páchateľovi, (a) u ktorého sa
nepodarilo zistiť jeho štátnu príslušnosť alebo štát, z ktorého na územie Slovenskej
republiky pricestoval, (b) ktorý je občanom členského štátu Európskej únie alebo
občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo jeho
rodinným príslušníkom (rodinným príslušníkom je rodinný príslušník podľa predpisov o
pobyte cudzincov) bez ohľadu na štátnu príslušnosť a má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky; to neplatí, ak takáto osoba predstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu
alebo verejný poriadok, (c) ktorý je občanom členského štátu Európskej únie alebo
občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore s nepretržitým
pobytom na území Slovenskej republiky viac ako desať rokov; to neplatí, ak takáto osoba
predstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, (d) ktorý je dieťaťom a je občanom členského
štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom
hospodárskom priestore, ak vyhostenie nie je v najlepšom záujme dieťaťa, (e) ak má byť
vyhostený do štátu, v ktorom by bola ohrozená jeho osobná sloboda z dôvodov jeho rasy,
národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické
presvedčenie; to neplatí pre toho, koho odôvodnene možno považovať za nebezpečného
pre bezpečnosť Slovenskej republiky, alebo pre toho, kto bol odsúdený za obzvlášť
závažný zločin a predstavuje nebezpečenstvo pre Slovenskú republiku alebo (f) ak má
byť vyhostený do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov jeho rasy,
národnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické
presvedčenie, alebo v ktorom by mu hrozilo mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce
zaobchádzanie alebo trest, alebo v ktorom mu bol uložený trest smrti alebo je predpoklad,
že v prebiehajúcom trestnom konaní mu taký trest môže byť uložený. Trest vyhostenia
môže súd uložiť na jeden rok až pätnásť rokov.
Bližšie TEKELI, J. Záruky zákonnosti vo verejnej správe. In SEMAN, T. – JAKAB, R.
– TEKELI, J. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2020, s. 172 a nasl.
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rámec zákona a zaoberať sa alternatívami zaistenia. Podľa názoru správneho orgánu
ide o výkon trestu vyhostenia, kde nie je možnosť uložiť povinnosť hlásenia
pobytu449 alebo povinnosť zložiť peňažnú záruku.450 Príslušný súd poveril vecne
a miestne príslušný správny orgán k zabezpečeniu výkonu trestu vyhostenia, čiže
priamo nariadil výkon trestu, pričom nezohľadnil ani nedal do pozornosti iné
normatívne prostriedky na dosiahnutie účelu. V súvislosti s námietkou k uplatneniu
alternatív k zaisteniu teda správny orgán poukázal na neprípustnosť ich uplatnenia
z dôvodu, že správny orgán je činný v konaní týkajúcom sa trestu vyhostenia a nie
v konaní vo veci administratívneho vyhostenia.
Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 1 Sža 26/2015 zo dňa
26. mája 2015 zaujal odlišný právny názor. V prvom rade sa stotožnil s názorom
zaisteného cudzinca a poukázal na čl. 15 ods. 1 návratovej smernice, podľa ktorého:
„Pokiaľ sa v osobitnom prípade nedajú účinne uplatniť iné dostatočné, ale menej
prísne donucovacie opatrenia, členské štáty môžu zaistiť len štátneho príslušníka
tretej krajiny, voči ktorému prebieha konanie o návrate, s cieľom pripraviť návrat
a/alebo vykonať proces odsunu, a to najmä keď (a) existuje riziko úteku, alebo (b)
dotknutý štátny príslušník tretej krajiny sa vyhýba alebo bráni procesu prípravy
návratu alebo odsunu.“
V systematickej nadväznosti Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na
záväznú povahu smernice vyplývajúcu z čl. 288 ods. 3 ZFEÚ (bývalé čl. 189 ZEHS,
249 ZES). Podľa tohto článku je smernica záväzná pre každý členský štát, ktorému
je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom voľba foriem
a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom. Podľa názoru Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky, aj keď si členské štáty môžu zvoliť spôsob a prostriedky
vykonania smernice na vnútroštátnej úrovni, nezbavuje ich to povinnosti prijať také
opatrenia, ktoré zabezpečia „potrebný účinok“ (effet utile).451 Inak povedané,
členské štáty sú povinné prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie úplného
účinku smernice v súlade s cieľom, ktorý smernica sleduje.452
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo vecnej nadväznosti pripomína, že
povinnosť členských štátov dosiahnuť výsledok stanovený smernicou, ako aj
povinnosť členských štátov prijať všetky opatrenia všeobecnej alebo osobitnej
povahy na zabezpečenia tejto povinnosti,453 sa vzťahuje na všetky orgány členských
449
450
451

452

453

V zmysle § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.
V zmysle § 89 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov.
Komisia proti Belgicku, C-342/08, 12.3.2009, bod 16; Komisia proti Grécku, C-81/07,
13.3.2008, Zb. s. I-48, bod 17; Royer, 48/75, 8.4.1976, Zb. s. 497, body 73 a 75, Komisia
proti Írsku, C-216/05, 9.11.2006, Zb. I-10787, bod 26.
Komisia proti Taliansku, C-368/07, 25.9.2008. Zb. s. I-130, bod 16; Komisia proti
Belgicku, C-292/07, 23.4.2009, bod 68; Komisia proti Taliansku, C-410/03, 28.4.2005,
Zb. s. I-3507, bod 39; Emmot, C-208/90, 25.7.1991, Zb. s. I-4269, bod 18; Van Colson
a Kamann, 14/83,10.4.1984, Zb. s. 1891, bod 15.
Vyplývajúca z čl. 4 ods. 3 ZEÚ (bývalý čl. 10 ZES).
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štátov vrátane súdnych orgánov v rozsahu ich právomocí.454 V súlade s povinnosťou
zabezpečiť úplnú účinnosť práva Únie je vnútroštátny súd, správny orgán alebo aj
iný orgán, ktorý aplikuje vnútroštátne právo, povinný vykladať ho čo najviac
v zmysle znenia a cieľov smernice, aby sa dosiahol smernicou sledovaný
výsledok,455 a to bez ohľadu na to, či sú vykladané vnútroštátne ustanovenia
neskoršie alebo skoršie ako smernica, alebo či smernica bola transponovaná načas.456
Vnútroštátne orgány aplikácie práva majú v rámci svojich právomocí vždy usilovať
o eurokonformný výklad vnútroštátneho práva, aby sa zabezpečila úplná účinnosť
smernice a dosiahnutie jej cieľa457 bez ohľadu na to, či ustanovenia použité pri
výklade majú alebo nemajú priamy účinok.458 S odkazom na uvedené bolo preto
podľa mienky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky potrebné v danom prípade
v konaní o zaistení, respektíve o predĺžení zaistenia navrhovateľa (policajný orgán
skúma po celý čas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, či trvá účel zaistenia
v zmysle § 90 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov), skúmať aj
možnosť využitia prípadne „iných dostatočných, ale menej prísnych donucovacích
opatrení“, tak ako to predpokladá čl. 15 ods. 1 návratovej smernice.
Pokiaľ správny orgán neskúmal možnosť využitia prípadne iných
dostatočných, ale menej prísnych donucovacích opatrení, Najvyšší súd Slovenskej
republiky považoval správnu žalobu za dôvodnú. Na tomto závere nemení nič ani
skutočnosť, že zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov výslovne upravuje
konkrétne alternatívne opatrenia k zaisteniu (hlásenie pobytu a peňažnú
záruku) iba v súvislosti s konaním o administratívnom vyhostení a v súvislosti
so zaistením žiadateľa o azyl v zmysle § 88a tohto zákona. Konkrétna
povinnosť skúmať (a využiť) možnosť účinného uplatnenie iných, miernejších
alternatívnych donucovacích opatrení v súvislosti s konaním o odovzdaní
podľa predmetného ustanovenia návratovej smernice, vyplýva zo záväzku
vykladať vnútroštátne právo – zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov –
eurokonformným spôsobom, teda čo najviac v zmysle znenia a cieľov smernice,
aby sa dosiahol smernicou sledovaný výsledok. Tejto povinnosti sa vnútroštátny
orgán podľa mienky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky objektivizovanej
v predmetnom rozhodnutí nemôže zbaviť ani poukazom na absentujúcu
454
455

456

457
458

Pfeiffer, C-397 a 403/01, 5.10.2004, Zb. s. I-8835, bod 110; Connect Austria, C-462/99,
22.5.2003, Zb. s. 1-5197, bod 38.
Impact, C-268/06, 15.4.2008, Zb. s. 1-2483, bod 98; Kofoed, C-321/05, 5.7.2007. Zb. s.
I-5795, bod 45; Pfeiffer, C-397 a 403/01, 5.10.2004, Zb. s. I-8835. bod 113; Coote, C185 97, 22.9.1998, I-5199, ods. 18; Miret, C-334/92, 16.12.1993, Zb s. 1-6911, ods. 20
a 21; Faccini Dori, C-91/92, 14.7.1994, Zb. s. I-3325, bod 26; Marleasing,C-106/89,
13.11.1990, Zb. s. I-4135, bod 8; Johnston, 222/84, Zb. s. 1651, bod 53; Beentjes, 31/87,
20.9.1988, Zb. s. 4635, bod 39.
Connect Austria,C-462/99, 22.5.2003, Zb. s. I-5197, bod 38; Centrosteel, C456/98. 13.7.2000. Zb. s. I-6007, bod 16; Silhouette International Schmied, C355/96,16.7.1998. Zb. s. I-4799, bod 36.
Adeneler, C-212/04, 4.7.2006, Zb. s. I-6057, bod 111.
SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M. Primárne právo Európskej únie. Aplikácia a výklad práva
Únie s judikatúrou. Bratislava: EUROIURIS, 2010, s. 173.
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domácu úpravu, najmä ak druhy, charakter a obsah takýchto opatrení
vnútroštátna úprava cudzineckého práva pozná a prax využíva, i keď v iných
súvislostiach.
ZÁVER
Cieľom predloženého príspevku bolo vo svetle nepriameho účinku práva Únie
a na podklade analýzy konkrétneho rozhodnutia demonštrovať prístup Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky k procesnej prípustnosti ukladania miernejších opatrení,
ktoré predstavujú alternatívu k zaisteniu osoby štátneho príslušníka tretej krajiny
podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Najvyšší súd Slovenskej
republiky judikatúrne ustálil, že opatrenia ukladané namiesto zaistenia sú prípustné
nie iba v súvislosti s konaním o administratívnom vyhostení, ale aj pri konaní, ktoré
smeruje k výkonu trestu vyhostenia uloženého v trestnom konaní.
Nazdávam sa, že prístup presadzovaný najvyššími súdnymi autoritami je plne
namieste. Extenzia možností, eventualít, okolností a procesných situácií ukladania
surogátov zabezpečenia cudzincov prispieva nielen k materiálnemu napĺňaniu
verejného záujmu, ale učiňuje zadosť aj individuálnym záujmom osôb, ktoré sú
subjektmi predmetných administratívnych rozhodovacích procesov. Imperatív
eurokonformného výkladu v tomto zmysle predstavuje nenahraditeľný prostriedok
na zabezpečenie prístupu jednotlivcov k ich právam, a zároveň poskytuje
vnútroštátnym súdom ultimatívnu možnosť odvrátiť potenciálnu a v intenciách
konkrétneho prípadu aj celkom reálnu zodpovednosť členského štátu za škodu.459
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Medzinárodná spolupráca samosprávnych krajov460
International cooperation of self-governing regions
JUDr. Lukáš Tomaš
Abstrakt
Samosprávny kraj môže z pozície samostatného subjektu práva spolupracovať
s inými územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi
regionálne funkcie. Z hľadiska foriem spolupráce sa diferencuje široké penzum
kooperačných platforiem, od jednoduchých aktivít až po zložitejšie formy, napríklad
členstvo samosprávneho kraja v medzinárodnom združení. Medzinárodná
kooperácia jednotiek regionálnej samosprávy sa realizuje na podklade
verejnoprávnej zmluvy (správnej dohody), ktorá je typickým príkladom súkromnoprávneho inštitútu ovplyvneného verejnomocenskou reguláciou. Zámerom
predkladaného článku je priniesť rozbor medzinárodnej spolupráce samosprávnych
krajov, a to aj so zreteľom na úniové presahy.
Kľúčové slová:
samosprávny kraj, medzinárodná spolupráca, správna dohoda
Abstract
The self-governing region may, from the position of an independent subject of law,
co-operate with other territorial and administrative units or with the offices of other
states performing regional functions. In terms of forms of cooperation, a wide range
of cooperation platforms is differentiated, from simple activities to more complex
forms, such as the membership of a self-governing region in an international
association. International cooperation of regional self-government units is carried
out on the basis of a public law contract (administrative contract), which is a typical
example of a private law institute influenced by public power regulation. The
purpose of this article is to provide an analysis of international cooperation
(international cooperation) of self-governing regions, also with regard to Union
overlaps.
Key words:
self-governing region, international cooperation, administrative contract
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Článok predstavuje výstup z projektu VEGA č. 1/0386/19 s názvom „Nové dimenzie
metodológie právnej argumentácie – Úloha právnych princípov vo viacúrovňovom
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ÚVOD
Samosprávny kraj môže ako samostatná právnická osoba vo vlastnom mene
vstupovať do vzťahov spolupráce, a to od jednoduchých foriem až po zložitejšie
aktivity.461 Normatívna regulácia avizovanej problematiky je obsiahnutá nielen vo
vnútroštátnom práve (Ústava Slovenskej republiky462 a zákon o samosprávnych
krajoch),463 ale aj v medzinárodno-právnej úprave (Európsky rámcový dohovor
o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo územnými orgánmi) a
v primárnom a sekundárnom práve Európskej únie. Medzinárodná spolupráca
samosprávnych krajov a územných a správnych celkov alebo úradov iných štátov
vykonávajúcich regionálne funkcie sa pritom vykonáva na podklade správnej
dohody, ktorá predstavuje typický príklad súkromno-právneho inštitútu (zmluva,
dohoda, kontrakt) ovplyvneného verejnomocenskou reguláciou. V tomto zmysle ide
o markantný
prípad
intervencie
verejnoprávneho
zákonodarstva
do
súkromnoprávnej regulácie, teda procesu publicizácie súkromného práva.464
V nadväznosti na uvedené je výskumným zámerom predkladaného článku priniesť
461

462

463
464

Primerane porovnaj dôvodovú správu k vládnemu návrhu zákona o samospráve vyšších
územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o samosprávnych
krajoch).
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov.
Marginálne sa žiada dodať, že samosprávny kraj má podľa čl. 66 ods. 1 Ústavy SR právo
združovať sa s inými vyššími územnými celkami na zabezpečenie vecí spoločného
záujmu. Táto ústavná norma sa vzťahuje na vnútroštátnu spoluprácu samosprávnych
krajov, nakoľko sa v nej používa vnútroštátny termín „vyšší územný celok“, nie napríklad
širší termín „územný a správny celok vykonávajúci regionálne funkcie“. Zákonná úprava
druhej úrovne teritoriálnej samosprávy, na rozdiel od obecného zriadenia (pozri § 20 až
20f zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov), neobsahuje komplexnú úpravu vnútroštátnej kooperácie
samosprávnych krajov. Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov obsahuje v tomto zmysle
len niekoľko útržkovitých zmienok. Napríklad podľa § 7 ods. 1 zákona o samosprávnych
krajoch samosprávny kraj pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s inými
samosprávnymi krajmi. S poukazom na § 11 ods. 2 písm. i) tohto zákona je krajskému
zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať združovanie prostriedkov a činností
samosprávneho kraja, ako aj členstvo samosprávneho kraja v združeniach.
Koncentrovane je v zákone o samosprávnych krajoch upravená len medzinárodná
spolupráca samosprávnych krajov. Táto problematika je predmetom regulácie § 5 zákona
o samosprávnych krajoch.
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov.
K týmto procesom, napríklad v odbore obchodného práva, inšpiratívne napríklad
SUCHOŽA, J. Pojem a predmet slovenského obchodného práva. In SUCHOŽA, J. –
HUSÁR, J. a kol. Obchodné právo. Bratislava: Iura Edition, 2009, s. 54, s. 64 a nasl., s.
71; SOKOL, M. Obmedzovanie súťaže vs. sloboda súťaže. In MRÁZOVÁ, Ž. (ed.)
Ochrana proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Zborník príspevkov zo VI.
študentského sympózia z obchodného práva konaného dňa 28. novembra 2018 na
Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Košice: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2019, s. 6 a nasl.
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analýzu a chronologicky syntézu poznatkov o medzinárodnej spolupráci
(internacionálnej kooperácii) samosprávnych krajov, aj so zreteľom na úniové
presahy, a to predovšetkým z pohľadu právneho rámca, v ktorom sa táto kooperácia
vykonáva.465
1 FORMY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Východiskovú
úpravu
problematiky
medzinárodnej
kooperácie
samosprávnych krajov obsahuje § 5 ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch, v
ktorom sú upravené dve formy internacionálnej kooperácie. Vyšší územný celok má
právo
1. spolupracovať v rozsahu svojej pôsobnosti s územnými a správnymi
celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie a
2. stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo
územných orgánov.
Ad 1: Vyšší územný celok môže kooperovať s územnými a správnymi
celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie. Výrazom
územné celky alebo orgány sa na účely Európskeho rámcového dohovoru
o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo územnými orgánmi
rozumejú územné a správne celky, orgány alebo úrady vykonávajúce miestne
a regionálne funkcie a v tomto zmysle vymedzené vnútorným právnym poriadkom
každého štátu. Napriek uvedenému môže každá zmluvná strana tohto Dohovoru
v čase podpísania tohto dohovoru, alebo následnou notifikáciou generálnemu
tajomníkovi Rady Európy, uviesť územné celky, orgány alebo úrady, na ktoré chce
v určitej oblasti a určitou formou obmedziť rozsah dohovoru, alebo ktoré má
v úmysle z jeho rozsahu vylúčiť.
Doktrína už tradične uvádza, že interteritoriálnou kooperáciou podľa § 5
zákona o samosprávnych krajoch sa rozumie nielen cezhraničná spolupráca
bezprostredne susediacich územných telies alebo orgánov zameraných na posilnenie
a podporu susedských vzťahov. Na vzájomnej medzinárodnej kooperácii môžu

465

Aj avizovanú spoluprácu možno ako súčasť výkonu verejnej správy, hoci s
integrálnou prítomnosťou súkromnoprávneho prvku, skúmať nielen v právnom svetle.
K doktrinálnemu prieskumu možno pristúpiť rôzne, napríklad z pohľadu organizačného,
funkčného, činnostného a pod. K tomu bližšie vo všeobecnosti JANČÁT, L. Verejná
správa ako predmet vedeckého skúmania v súčasnosti. In ČEPELOVÁ, A. – ALMAN,
T. (eds.) Teória a prax verejnej správy. Recenzovaný zborník príspevkov zo 6. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov, 19. marec 2021. Košice: Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 95.
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participovať aj územné a správne celky a orgány iných štátov, ktoré navzájom
bezprostredne nesusedia.466
Medzi územné a správne celky alebo úrady iných štátov vykonávajúce
regionálne funkcie možno zaradiť napríklad rozlične pomenované jednotky
regionálnej samosprávy. V praxi samosprávnych krajov sa realizuje spolupráca
napríklad so Záhrebskou župou (Chorvátska republika), Dubrovnícko-neretvianskou
župou (Chorvátska republika), Podkarpatským vojvodstvom (Poľská republika),
Malopoľským vojvodstvom (Poľská republika), Boršodsko-abovsko-zemplínskou
župou (Maďarská republika), Zlínskym krajom (Česká republika), Moravskosliezskym krajom (Česká republika), Královohradeckým krajom (Česká republika)
regiónom Abruzzo (Talianska republika) či regiónom Basilicata (Talianska
republika). Samosprávne kraje aktívne spolupracujú aj s mimoeurópskymi
jednotkami vykonávajúcimi regionálne funkcie, napríklad s Krasnojarským krajom
(Ruská federácia), Zakarpatskou oblasťou (Ukrajina) alebo Ivanovskou oblasťou
(Ukrajina).
Ad 2: Ďalším oprávnením samosprávneho kraja je možnosť stať sa členom
medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov. Aj uvedený
spôsob môže napomôcť v rozvoji regionálnej samosprávy. Príkladom takejto
spolupráce je kooperácia v podobe právnej formy európskeho zoskupenia územnej
spolupráce. Aj v rámci Európskej únie totiž existujú snahy regulovať a posilniť
spoluprácu medzi územnými samosprávnymi jednotkami v jednotlivých členských
štátoch, a to vrátane finančnej podpory pre takúto spoluprácu. Táto spolupráca je
upravená:
a) v primárnom práve Európskej zmluve (čl. 175 tretí pododsek Zmluvy
o fungovaní Európskej únie),
b) v sekundárnom práve Európskej únie, najmä v nariadení Európskeho
parlamentu a Rady o Európskom zoskupení územnej spolupráce467 a

466

467

RUŽIČKA, Z. Komentár k § 5 zákona o samosprávnych krajoch. In MACHAJOVÁ, J. –
RUŽIČKA, Z. Komentáre. 1. diel. 1. Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). 2. Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách
do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.
Bratislava: Kódexpress, 2001, s. 19.; KOŠIČIAROVÁ, S. Komentár k zákonu č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov. In Verejná správa, roč. 4, 2009, č. 12-13, s. 6.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) z 5. júla 2006 č. 1082/2006
o Európskom zoskupení územnej spolupráce.
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c) vo vnútroštátnom práve, konkrétne v zákone o európskom zoskupení
územnej spolupráce.468 469
Ad a) Podľa čl. 175 tretí pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(pôvodný čl. 159 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva) ak sa preukáže, že
bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v rámci iných politík Európskej únie,
sú okrem fondov nevyhnutné aj iné osobitné opatrenia, môžu ich Európsky
parlament a Rada prijať po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a
Výborom regiónov v súlade s riadnym legislatívnym postupom.
Ad b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom zoskupení
územnej spolupráce vecne a ideovo nadväzuje na úpravu obsiahnutú v primárnom
práve Európskej únie. S poukazom na čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
má toto nariadenie všeobecnú platnosť. Je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo
uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.470
Ad c) Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce upravuje traktovanú
problematiku v súlade s právom Európskej únie. Tento zákon upravuje založenie,
vznik, postavenie, hospodárenie, zrušenie a zánik európskeho zoskupenia územnej
spolupráce so sídlom na území Slovenskej republiky a dohľad nad jeho činnosťou v
súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o Európskom zoskupení
územnej spolupráce.471 Predmetom úpravy tohto zákona sú oblasti, ktoré nie sú v
nariadení Európskeho parlamentu a Rady o Európskom zoskupení územnej
spolupráce upravené vôbec, alebo ktoré toto nariadenie upravuje len rámcovo,
pričom konkrétnu úpravu necháva na právny poriadok jednotlivých členských
štátov. Dôvodová správa k tomuto zákonu uvádza: „Keďže je nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady priamo vykonateľné na území Slovenskej republiky,
zákonom je potrebné upraviť len otázky, ktoré toto nariadenie nerieši, resp. na
ktorých úpravu priamo splnomocňuje. Vzhľadom na neexistenciu úpravy niektorých
nutne nevyhnutných inštitútov v nariadení je nutné prijať ďalšie legislatívne
opatrenia.“
2 NÁLEŽITOSTI DOHODY O SPOLUPRÁCI
Internacionálna kooperácia samosprávnych krajov sa realizuje výlučne na
základe právneho úkonu, ktorý predstavuje dohoda o spolupráci. Stranami
avizovanej dohody sú účastníci kooperácie, teda vyšší územný celok a územný
a správny celok alebo úrad iného štátu vykonávajúci regionálne funkcie. Dohoda
468
469

470
471

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Celý odsek porovnaj HOFFMANN, M. Komentár k § 21 zákona o obecnom zriadení. In
TEKELI, J. – HOFFMANN, M. – TOMAŠ, L. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2.
vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 772.
Bližšie pozri MAZÁK, J. – JÁNOŠÍKOVÁ, M. Lisabonská zmluva. Ústavný systém
a súdna ochrana. Bratislava: Iura Edition, 2011, s. 171 a nasl.
Ustanovenie § 1 zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce.
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môže byť dvojstranná (bilaterálna), ak sú jej stranami práve dva subjekty, alebo
viacstranná (multilaterálna), pokiaľ na nej participuje viac strán.
Dohoda podľa § 5 ods. 2 zákona o samosprávnych krajoch je v podstate
medzinárodnou správnou dohodou. Predstavuje dvojstranný alebo viacstranný
právny úkon, ktorý sa konštituuje v dôsledku spoločného prejavu vôle na účel
vlastného procesu výkonu verejnej správy.472 Bazálnym znakom verejnoprávnej
zmluvy je teda realizácia úloh verejnej správy. Administratívnoprávne zmluvy
uzatvárajú samosprávne kraje v rámci výkonu im zverených úsekov verejnej správy
napríklad vtedy, ak plnenie úloh verejnej správy vyžaduje určitú koordináciu
a kooperáciu. Medzinárodná spolupráca je typickým príkladom potreby koordinácie
a kooperácie vo verejnej správe. Je zrejmé, že v týchto prípadoch by zabezpečovanie
úloh na základe jednostranného mocenského aktu nebolo prijateľné. Na rozdiel od
jednostranných právno-realizačných procesov, správne dohody predstavujú dvoj
alebo viacstranné úkony účastníkov dohody, t. j. vzájomný prejav vôle účastníkov
dohody. Možno to označiť za spoločnú a podstatnú črtu všetkých správnych
dohôd.473
Zákon o samosprávnych krajoch vymedzuje náležitosti dohody o spolupráci v
§ 5 ods. 2 a 3. Gramatickým výkladom § 5 ods. 2 tohto zákona „musí obsahovať“
možno dospieť k záveru, že v tomto ustanovení ide o podstatné náležitosti zmluvy
(essentialia negotii). Ak zmluva nebude obsahovať niektorú z týchto náležitostí,
bude neplatná pre rozpor so zákonom. Zmluvná identifikácia osobitného orgánu
a spôsobu jeho zriadenia podľa § 5 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch je ďalšou
náležitosťou dohody, ktorá sa zakotvuje len pre prípad zriadenia osobitného orgánu.
Medzi podstatné náležitosti zmluvy podľa § 5 ods. 2 zákona o samosprávnych
krajoch možno zaradiť:
1. názvy a sídla účastníkov dohody (identifikácia kontrahentov),
2. predmet dohody (spolupráca),
3. určenie času, na ktorý sa uzatvára.
Ad 1: Názvom účastníka dohody treba rozumieť jazykové označenie slúžiace
na odlíšenie jednej entity od inej entity. Názvy subjektov kooperačnej dohody
472
473

CEPEK, B. Formy činnosti verejnej správy. In VRABKO, M. a kol. Správne právo
hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: C. H. Beck, 2012, s. 203.
Spracované podľa HOFFMANN, M. Komentár k § 20a zákona o obecnom zriadení. In
TEKELI, J. – HOFFMANN, M. – TOMAŠ, L. Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2.
vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 748-749 a ZLOCH, P. Formy verejnej
správy. In ŠKULTÉTY, P. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2006,
s. 109 a nasl.

236

vyplývajú z tuzemských a zahraničných predpisov upravujúcich statusové otázky
jednotlivých na dohode zúčastnených strán. Napríklad názvy samosprávnych krajov
sú upravené v § 1 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch. Zmluvnou stranou môže
byť výlučne vyšší územný celok, nie úrad samosprávneho kraja. Úrad
samosprávneho kraja nemá vlastnú právnu subjektivitu, čo vylučuje možnosť
konania s právne relevantným následkom. Pokiaľ ide o sídla účastníkov dohody,
napríklad sídla samosprávnych krajov sú upravené v § 1 ods. 3 zákona
o samosprávnych krajoch. Keďže samosprávny kraj je právnická osoba [§ 18 ods. 1
písm. c) Občianskeho zákonníka],474 jeho menom musia konať konkrétne fyzické
osoby. Z tohto dôvodu je vhodné v dohode o spolupráci identifikovať subjekt
oprávnený konať menom samosprávneho kraja. Touto osobou je predseda
samosprávneho kraja. Naplnenie tejto požiadavky môže v praxi vyzerať nasledovne:
„Košický samosprávny kraj so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice,
Slovenská republika konajúci pánom x., predsedom samosprávneho kraja.“
Ad 2: Predmetom dohody sa rozumie určenie vecného rozsahu spolupráce.
Rozsah oblastí kooperácie treba určiť dostatočne. V opačnom prípade by mohla byť
dohoda o spolupráci neplatná z dôvodu nedostatku určitosti. Zmluvné strany sa
môžu zaviazať rozvinúť spoluprácu napríklad v oblasti priemyslu,
poľnohospodárstva, dopravy, obchodu, turistiky a športu, ekológie, racionálneho
využívania prírodných zdrojov alebo protipovodňovej ochrany.
Ad 3: Poslednou podstatnou náležitosťou dohody je určenie času, na ktorý sa
uzatvára. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, či zmluvu uzavrú na dobu určitú alebo
dobu neurčitú. Ak je dohoda uzavretá na dobu určitú, zanikne uplynutím tejto doby.
Ak sa prejaví vôľa uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú, časové trvanie zmluvy sa
vopred neustanoví.
Nie je vylúčené, aby dohoda o spolupráci uzatvorená podľa § 5 zákona
o samosprávnych krajoch obsahovala iné, v zákone neuvedené náležitosti. V zmluve
je vhodné vymedziť napríklad práva a povinnosti zmluvných strán. Podobne možno
zakotviť formy spolupráce (in concreto), napríklad v podobe výmeny informácií,
účasti na veľtrhoch, seminároch a kultúrnych podujatiach alebo organizovania
vzájomných návštev delegácií s cieľom nájsť a dohodnúť sa na nových formách
spolupráce a priorít, ako aj na hodnotení dovtedy realizovanej spolupráce. Upraviť
možno napríklad vykonávanie zmien dohody, spôsob riešenia sporov pri výklade
jednotlivých ustanovení dohody či spôsob ukončenia dohody. Popritom je vhodné
v rámci zmluvnej autonómie pamätať napríklad na počet vyhotovenia exemplárov
zmluvy a jazyky, v ktorých sa vyhotovujú. Namieste je zakotviť vyhotovenie
dohody o medzinárodnej spolupráci v jazyku každej zmluvnej strany.
Popri podstatných náležitostiach vymedzených v § 5 ods. 2 zákona
o samosprávnych krajoch musí dohoda o medzinárodnej spolupráci obsahovať aj
474

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
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identifikáciu (i) osobitného orgánu a (ii) spôsobu zriadenia osobitného orgánu.
Uvedenú náležitosť je potrebné zmluvne regulovať len pre prípad, že sa osobitný
orgán zriadi.
Zriadenie osobitného orgánu prichádza do úvahy len vtedy, ak je to objektívne
nevyhnutné. Konštituovanie osobitného orgánu by nemalo byť pravidlom. Osobitný
orgán je namieste zriadiť len výnimočne, vtedy, ak sa bez neho nedá zaobísť. Pôjde
o prípady, kedy je osobitný orgán bezpodmienečne potrebný pre účely
medzinárodnej spolupráce.
Osobitný orgán podľa § 5 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch môže byť
právnickou osobou, pričom môže mať výlučne súkromnoprávny charakter.
Ustanovenie o súkromnoprávnej povahe osobitného orgánu je súčasťou
normatívneho textu od nadobudnutia účinnosti zákona o samosprávnych krajoch.
Zaviedlo sa z dôvodu, že právne poriadky niektorých štátov priznávajú tomuto
orgánu aj verejnoprávne postavenie vrátane tomu zodpovedajúcich prerogatív,
napríklad vrátane právomoci vydávať právne akty postavené prakticky na roveň
normatívnym právnym aktom.475 Osobitný orgán teda v tuzemských podmienkach
nemôže vystupovať v pozícii štrukturálnej formy verejno-právnej povahy.
3 FORMÁLNO-PROCESNÉ ASPEKTY DOHODY O SPOLUPRÁCI
Pokiaľ ide o formálno-procesné aspekty dohody o spolupráci, zákon
diferencuje
1. formu dohody,
2. osobitne kvalifikovanú väčšinu potrebnú pre chválenie dohody krajským
zastupiteľstvom a
3. časový aspekt schválenia dohody.
Ad 1: Pre platnosť zmluvy podľa § 5 zákona o samosprávnych krajoch
zákonodarca vyžaduje písomnú formu. Písomná forma môže mať podobu listinnú
alebo elektronickú. Nie je možné platne uzavrieť takúto zmluvu inou formou,
napríklad ústne alebo konkludentne (per facta concludentia). Absencia písomnej
formy spôsobuje absolútnu neplatnosť zmluvy.
Ad 2: Krajské zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o medzinárodnej spolupráci
podľa § 5 zákona o samosprávnych krajoch na základe kompetenčnej normy § 11
ods. 2 písm. i) tohto zákona procesnou formou uznesenia. Táto dohoda musí byť
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schválená nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov krajského zastupiteľstva. Na
prijatie uznesenia o schválení avizovanej dohody teda nepostačí štandardná
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja.
Žiada sa dodať, že krajské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa o dohode
o medzinárodnej spolupráci, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
poslancov.
Ad 3: Dohoda o medzinárodnej spolupráci musí byť z časového hľadiska
schválená pred jej signovaním. Podpísanie dohody predsedom samosprávneho kraja
má nastúpiť v chronologickej nadväznosti na pozitívny prejav vôle krajského
zastupiteľstva. Pokiaľ by zastupiteľstvo samosprávneho kraja schválilo dohodu
dodatočne (ex post), po jej podpísaní, šlo by o kategorické porušenie zákona.
Predseda samosprávneho kraja na druhej strane nie je oprávnený podpísať dohodu
o spolupráci bez toho, aby disponoval schvaľujúcim uznesením krajského
zastupiteľstva.
Podľa dikcie účinnej do 31. januára 2006 musela byť dohoda o medzinárodnej
spolupráci vopred schválená aj územným celkom alebo orgánom iného štátu. Túto
podmienku vypustila novela vykonaná zákonom č. 16/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.
februára 2006. Dôvodová správa v tejto súvislosti uviedla: „Zjednodušuje sa proces
schvaľovania dohody o medzinárodnej spolupráci v zastupiteľstve samosprávneho
kraja tak, že sa nevyžaduje predchádzajúce schválenie dohody územným celkom
alebo orgánom iného štátu. Táto zákonná podmienka sa v praxi neosvedčila a jej
odstránením sa uľahčí rozvoj medzinárodnej spolupráce na regionálnej úrovni.“
4 ZÁSADY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Zákonodarca zakotvuje vybrané základné zásady, ktorými by sa mala riadiť
internacionálna spolupráca regionálnych samosprávnych celkov. Z § 5 ods. 6 zákona
o samosprávnych krajoch explicitne vyplýva
1. zásada zákonnosti a
2. zásada ochrany verejného záujmu.476
Ad 1: Pri medzinárodnej kooperácii podľa § 5 zákona o samosprávnych krajov
musia byť dodržované zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.
Dohoda o spolupráci alebo členstvo samosprávneho kraja v medzinárodnom
združení územných celkov alebo územných orgánov musí byť v súlade s (i) Ústavou
Slovenskej republiky, (ii) ústavnými zákonmi, (iii) zákonmi a (iv) medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ad 2: Internacionálna spolupráca podľa § 5 zákona o samosprávnych krajov
nesmie odporovať verejného záujmu. Obsah právne neurčitého pojmu verejný
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záujem a jeho naplnenie v konkrétnej regionálnej samospráve treba v súvislosti
s uzavieraním zmluvy podľa § 5 zákona o samosprávnych krajoch hodnotiť
individuálne a ad hoc od prípadu k prípadu. V praxi by požiadavka potreby ochrany
verejného záujmu nemusela byť naplnená, keď by dohoda o spolupráci alebo
členstvo samosprávneho kraja v medzinárodnom združení územných celkov alebo
územných orgánov ohrozovalo alebo narušovalo zahranično-politické záujmy
Slovenskej republiky alebo vzťahy medzi obyvateľmi územných celkov.477
5 ZÁSIELKOVÁ A EVIDENČNÁ POVINNOSŤ
V nadväznosti na predchádzajúcu reguláciu upravuje § 5 ods. 6 zákona
o samosprávnych dve povinnosti samosprávneho kraja:
1. zásielkovú povinnosť a
2. evidenčnú povinnosť.
Ad 1: Vyšší územný celok zasiela rovnopis (i) uzatvorenej dohody o
spolupráci alebo (ii) dokladu o členstve v medzinárodnom združení územných
celkov alebo územných orgánov okresnému úradu v sídle kraja. Zákon neustanovuje
lehotu, v akej treba splniť zásielkovú povinnosť. Z povahy veci a so zreteľom na
záujem na udržovaní aktuálneho stavu príslušnej evidenčnej sústavy (pozri nižšie
bod 2.) bez akýchkoľvek dubiozít vyplýva, že tak treba urobiť bezodkladne, čo
najskôr, ako to bude objektívne možné.
Ad 2: Okresný úrad v sídle kraja vedie evidenciu uzatvorených dohôd o
spolupráci a o členstve samosprávnych krajov v medzinárodných združeniach
územných celkov alebo územných orgánov. Podľa pôvodnej dôvodovej správy má
vedenie predmetnej evidencie slúžiť ako informačný systém pre potreby štátnych
orgánov. Kritériom pre určenie teritoriálnej príslušnosti okresného úradu v sídle
kraja je sídlo vyššieho územného celku. Na vedenie evidencie podľa § 5 ods. 6
zákona o samosprávnych krajoch je miestne príslušný okresný úrad v sídle kraja, v
ktorého územnom obvode má sídlo príslušný samosprávny kraj.
Hoci zákon pri oboch avizovaných povinnostiach identifikuje ako vecne
príslušný orgán „obvodný úrad v sídle kraja“, de lege lata pôjde o okresný úrad
v sídle kraja podľa zákona o organizácii miestnej štátnej správy.478 Podľa § 9 ods. 15
tohto zákona ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem
prechodných ustanovení používajú slová „obvodný úrad v sídle kraja“, rozumie sa
tým „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
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6 ŠTÁTNY DOZOR NAD MEDZINÁRODNOU SPOLUPRÁCOU
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
V § 5 ods. 7 sa upravuje štátny dozor nad medzinárodnou spoluprácou.
Možnosti štátneho intervencionizmu do kooperácie samosprávnych krajov sú
redukované na nevyhnutné minimum. Štátny dozor sa podľa dôvodovej správy
k vládnemu návrhu zákona o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) realizuje výlučne ex post.
Výkon štátneho dozoru sa spája s možnosťou (nie povinnosťou) okresného
úradu v sídle kraja iniciovať súdne konanie o určenie povinnosti vypovedať dohodu
o spolupráci alebo členstvo v medzinárodnom združení územných celkov alebo
územných orgánov. Okresný úrad v sídle kraja teda nemôže uložiť vyššiemu
územnému celku povinnosť vypovedať dohodu o spolupráci alebo členstvo v
medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov. Dôvodová
správa v tejto súvislosti podotýka: „Konečný verdikt o zákonnosti dohody alebo jej
súladu so zahraničnopolitickými záujmami Slovenskej republiky patrí nezávislému
orgánu, teda súdu.“
Hoci zákonodarca používa v § 5 ods. 7 zákona o samosprávnych krajoch
substantívum „návrh“, po prijatí Správneho súdneho poriadku479 pôjde o žalobu.
Konanie iniciované podľa komentovaného ustanovenia upravuje s účinnosťou od 1.
júla 2016 Správny súdny poriadok, ktorý termín „návrh“ použitý v pôvodnej úprave
konania vo veciach dohôd obcí o spolupráci s územnými celkami alebo orgánmi
iných štátov a členstva v medzinárodnom združení obsiahnutej v § 250zg
Občianskeho súdneho poriadku480 nahradil slovom „žaloba“ (§ 368 a nasl.
Správneho súdneho poriadku). Na uvedené nadväzuje úprava § 1 ods. 1 zákona o
niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku,
Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku,481 podľa ktorej
ak sa vo všeobecne záväznom právnom predpise používa pojem „návrh“, rozumie sa
tým podľa povahy veci aj „žaloba“.
Na podanie žaloby podľa § 5 ods. 7 zákona o samosprávnych krajoch je vecne
príslušný okresný úrad v sídle kraja. Hoci zákon používa termín „obvodný úrad
v sídle kraja“, de lege lata pôjde o okresný úrad v sídle kraja podľa zákona o
organizácii miestnej štátnej správy. Podľa § 9 ods. 15 tohto zákona ak sa vo
všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení
používajú slová „obvodný úrad v sídle kraja“, rozumie sa tým „okresný úrad v sídle
kraja“ v príslušnom tvare.
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Okresný úrad v sídle kraja nemôže iniciovať správne súdne konanie bez toho,
aby existoval niektorý z pozitívne a taxatívne enumerovaných dôvodov. Žalobu na
určenie povinnosti vypovedať dohodu o spolupráci alebo členstvo v medzinárodnom
združení územných celkov alebo územných orgánov možno podať v prípade, ak by
1. sa medzinárodná spolupráca uskutočňovala inak než na základy dohody (§
5 ods. 2 zákona o samosprávnych krajoch),
2. dohoda o medzinárodnej spolupráci neobsahovala podstatné náležitosti
uvedené v § 5 ods. 2 zákona o samosprávnych krajoch,
3. dohodou o medzinárodnej spolupráci konštituovaný osobitný orgán mal
verejnoprávnu povahu (§ 5 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch),
4. osobitný orgán nevyhnutný pre účely medzinárodnej spolupráce nebol
identifikovaný v dohode (§ 5 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch),
5. dohoda o medzinárodnej spolupráci konštituovala osobitný orgán, ale
neuviedla by spôsob jeho zriadenia (§ 5 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch),
6. dohoda o medzinárodnej spolupráci konštituovala osobitný orgán, ktorého
založenie nebolo nevyhnutné (§ 5 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch),
7. dohoda o medzinárodnej spolupráci bola uzatvorená inak než písomne (§ 5
ods. 4 zákona o samosprávnych krajoch),
8. dohodu o medzinárodnej spolupráci neschválilo krajské zastupiteľstvo
procesne predpísanou kvalifikovanou väčšinou hlasov poslancov (§ 5 ods. 4 zákona
o samosprávnych krajoch),
9. dohoda o medzinárodnej spolupráci odporovala všeobecne záväzným
právnym predpisom (§ 5 ods. 5 zákona o samosprávnych krajoch),
10. sa dohoda o medzinárodnej spolupráci priečila verejnému záujmu (§ 5 ods.
5 zákona o samosprávnych krajoch).
Žalobu podľa § 5 ods. 7 zákona o samosprávnych krajoch možno podať po
vyžiadaní stanoviska príslušného miestneho orgánu štátnej správy. Pokiaľ by bola
žaloba podaná bez splnenia tejto podmienky, nepredstavovala by dostatočný
procesný podklad pre začatie správneho súdneho konania. Žiadosť o podanie
stanoviska by mala byť písomná, v listinnej alebo elektronickej podobe. Zákon
neustanovuje náležitosti žiadosti ani stanoviska. Obsahom stanoviska by malo byť
vyjadrenie príslušného orgánu miestnej štátnej správy o tom, či je prítomný
predikovaný dôvod na podanie žaloby. Stanovisko môže byť pozitívne alebo
negatívne, teda podanie žaloby môže odporúčať alebo neodporúčať. Okresný úrad
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v sídle kraja nie je podaným stanoviskom viazaný, pretože jeho charakter je
fakultatívny. Z povahy veci vyplýva, že stanovisko miestneho orgánu štátnej správy
má byť podané písomne, v listinnej alebo elektronickej podobe. Zákon neustanovuje
lehotu na podanie stanoviska. Treba tak vykonať čo najskôr, ako to je objektívne
možné.
Žalobcovi sa neustanovuje lehota na podanie žaloby. Uvedené sa upína na
samotný účel a predmet konania, v rámci ktorého sa nepreskúmava zákonnosť
rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy, ale uzatvorenej dohody alebo
jestvujúceho členstva v medzinárodnom združení. Proces posudzovania zákonnosti
uzatvorenej dohody alebo členstva, aj vzhľadom na prítomný medzinárodný prvok,
sa javí ako proces časovo náročný. Z uvedeného dôvodu by časová limitácia žalobcu
na podanie žaloby bola skôr kontraproduktívna.482
Konanie o žalobe na určenie povinnosti vypovedať dohodu o spolupráci alebo
členstvo v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov
upravuje § 368 až 374 Správneho súdneho poriadku. Toto konanie sa z formálnosystematického hľadiska radí medzi tzv. konania vo veciach územnej samosprávy.483
V žalobe sa s poukazom na § 372 Správneho súdneho poriadku musia uviesť (i)
všeobecné náležitosti podania podľa § 57 Správneho súdneho poriadku (ktorému
správnemu súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis),
(ii) označenie druhu žaloby, (iii) označenie žalovaného, (iv) označenie napadnutej
dohody o spolupráci alebo označenie združenia, (v) žalobné body, (vi) označenie
dôkazov, ak sa ich žalobca dovoláva a (vii) žalobný návrh.
Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný; tým nie je dotknuté oprávnenie
prokurátora vstúpiť do tohto konania. Žalobcom je okresný úrad v sídle kraja, v
ktorého územnom obvode má sídlo samosprávny kraj. Žalovaným je samosprávny
kraj. Samosprávny kraj je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu
súdu vyjadrenie k žalobe. V prípade nerešpektovania správnym súdom uloženej
povinnosti prichádza do úvahy uloženie poriadkovej pokuty. Pokiaľ sa samosprávny
kraj aj napriek uloženiu poriadkovej pokuty k žalobe nevyjadrí, správny súd je
oprávnený rozhodnúť aj bez jeho vyjadrenia.484
Ak samosprávny kraj po podaní žaloby vypovedal dohodu o spolupráci alebo
členstvo v združení, správny súd konanie po vyjadrení žalobcu uznesením zastaví.
Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju
482
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zamietne. Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, uznesením uloží
samosprávnemu kraju vypovedať dohodu o spolupráci alebo vypovedať členstvo v
združení. V enunciáte uvedie označenie samosprávneho kraja, označenie kontraktu
o spolupráci vrátane povinnosti dohodu vypovedať alebo označenie združenia
vrátane povinnosti zrušiť v ňom členstvo. Právoplatnosťou uznesenia, ktorým sa
žalobe vyhovelo, dohoda o spolupráci zaniká alebo členstvo v združení skončí.
ZÁVER
Medzinárodná zmluvná spolupráca telies regionálnej územnej samosprávy
predstavuje významný prostriedok (formu) nadväzovania stykov medzi vyššími
územnými celkami a obdobnými jednotkami existujúcimi v zahraničnej úprave.
Z právno-teoretického hľadiska značí súčasne významný úsek publicizácie inštitúcií
súkromného práva. Nevyhnutnosť prieniku verejno-mocenských prvkov, napríklad
v podobe zakotvenia štátneho dozoru, sa upína na možné závažné dôsledky, ktoré by
mohli rezultovať z nezákonnej spolupráce územných samosprávnych jednotiek.
Súčasná zákonná regulácia kooperácie samosprávnych krajoch sa koncentruje
v jedinom ustanovení zákona o samosprávnych krajoch. Nemožno opomenúť,
že toto ustanovenie (§ 5 zákona o samosprávnych krajoch) sa z vecného hľadiska
redukuje na spoluprácu regionálnych samosprávnych celkov s medzinárodným
prvkom. Nie je však bez významu skutočnosť, že kooperácia sa v aplikačnej praxi
realizuje aj medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi Slovenskej republiky tak, ako
to predvída dikcia čl. 66 Ústavy SR. De lege ferenda by azda stálo za zváženie, či
by nebolo na zákonnej úrovni vhodné upraviť nielen medzištátnu, ale aj vnútroštátnu
spoluprácu v regionálnej samospráve. Obdobná regulácia existuje na úrovni
obecného zriadenia. Možno uvažovať, polemizovať, či púha časť prvej vety čl. 66
Ústavy SR je, napríklad z hľadiska právnej istoty adresátov verejno-mocenskej
regulácie, postačujúca. Sporný môže byť tiež fakt, že zákonodarca považoval za
potrebné na zákonnej úrovni upraviť medzištátnu kooperáciu, ale vnútroštátnu
kooperáciu, ktorá je navyše predmetom ústavného poriadku, v podstate absolútne
nereguluje.
1.
2.
3.

4.
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Európska vs. vnútroštátna právna úprava nahlasovania
protispoločenskej činnosti v rámci právneho subjektu - zmena v
zosúkromňujúcich prvkoch?
European vs. National legislation on the reporting of anti-social
activities within a legal entity - a change in the privatising elements?
JUDr. Viktória Tomašovičová LL.M.
Abstrakt
Whistleblowing alebo oznamovanie protispoločenskej činnosti je významným
prvkom získavania informácií, na základe ktorých môže dôjsť k prešetreniu
porušení. Tento príspevok sa venuje európskej právne úprave, konkrétne smernici
2019/1937 a zákonu o oznamovaní protispoločenskej činnosti, s použitím
komparácie niektorých ustanovení. Primárnym dôvodom porovnania je budúca
transpozícia uvedenej smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky.
Príspevok sa zameriava na pôsobnosť aktov a úpravu poskytnutia ochrany, ochranné
opatrenia a bližšie rozoberá interné systémy nahlasovania informácií o porušeniach,
najmä vo vzťahu k ich priorizovaniu.
Kľúčové slová:
oznamovateľ, závažná protispoločenská činnosť, informácie o porušení, interný
systém nahlasovania, ochrana, ochranné opatrenia
Abstract
Whistleblowing or reporting of anti-social activity is an important element in
obtaining information on the basis of which an infringement can be investigated.
This paper deals with European legislation, namely Directive 2019/1937 and the law
on reporting of anti-social activities, using a comparison of certain provisions. The
primary reason for the comparison is the future transposition of the said directive
into the legal order of the Slovak Republic. The paper focuses on the scope of acts
and the regulation of the provision of protection, safeguarding measures, and
discusses in more detail the internal systems for reporting information on violations,
in particular in relation to their prioritization.
Key words:
whistleblower, serious anti - social activity, information on violations, internal
reporting system, protection, protective measures
ÚVOD
Oznamovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing) sa postupnými
krokmi vyvinulo z nevyhnutnosti riešenia úplatkárstva, ktoré bolo v minulých
rokoch Achillovou pätou medzinárodných obchodných transakcií. Vyvinutím
systémov, cez ktoré bolo možné získať informácie o chystanej alebo vykonanej
protizákonnej činnosti, došlo k precizovaniu ochrany oznamovateľov tejto činnosti
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a jej zakomponovaniu do právnych poriadkov alebo odporúčaní najlepšej praxe na
celosvetovej, európskej alebo vnútroštátnej úrovni.
Jedným zo sformovaných systémov nahlasovania informácií o porušeniach je
aj interný systém nahlasovania - v rámci právneho subjektu, ktorému je
prisudzované vysoké opodstatnenie, z dôvodu priamej vedomosti oznamovateľa o
nepriaznivom konaní, čo má mať v kombinácii so správnym personálnym
a procesným nastavením systému priaznivé účinky na poskytovanie týchto
informácií. Očakávanie zvýšeného počtu nahlásení práve prostredníctvom interných
systémov, v porovnaní s externými systémami, vyplýva aj z dôvernosti prostredia,
čo môže mať vplyv na zosúkromňovanie ich prešetrovania.
1 PRAMENE WHISTLEBLOWINGU
Jeden z prvých celosvetových právnych dokumentov komplexne upravujúcich
ochranu whistleblowerov, federálnych vládnych zamestnancov, bol prijatý v roku
1989 v USA, pričom pravdepodobne prvý krát došlo k spomenutiu „whistleblowera“
v zákone USA už v roku 1860.485 Existujúce právne predpisy niektorých štátov
v tejto oblasti sa premietli do globalizácie riešenia korupcie, napríklad vznikom
pracovnej skupiny OECD pre boj proti úplatkárstvu v medzinárodných transakciách
(1994). Významným aktom k tejto činnosti je Convention on Combating Bribery of
Foreign Public Officials in International Business Transactions z roku 1997, ku
ktorej boli následne prijaté ďalšie doplňujúce dokumenty.486 Iným významným
celosvetovým dokumentom je Convention against Corruption (United Nations). Na
úrovni G20 vznikla v roku 2010 pracovná skupina, ktorá sa zaoberá najlepšími
postupmi k whistleblowingu v súkromnom aj verejnom sektore a vypracúva plány
na ochranu whistleblowerov.
V európskom priestore je prelomovým dokumentom odporúčanie výboru
ministrov - Recommendation CM/Rec (2014)7 of the Commite of Ministers to
member States on the protection of whistleblowers, na základe ktorého jednotlivé
členské štáty inkorporovali whistleblowing do svojich vnútroštátnych právnych
predpisov. V Slovenskej republike bol takýmto predpisom zákon č. 307/2014 o
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý
bol nahradený zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti. Právnym aktom upravujúcim spoločný postup na
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G20 Anti-Corruption Action Plan, Protection of Whistleblowers, Study on
Whistleblowers Protection Frameworks, Compendioum of Best Practices and Guiding
Principles
for
Legislation
[online]
Dostupné
na:
https://www.oecd.org/corruption/48972967.pdf , s. 58 a 59
OECD. Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International
Business Transactions and Related Documents [online] Dostupné na:
https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery _ENG.pdf
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európskej úrovni, je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23.
októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie.487
2 EURÓPSKA VS. VNÚTROŠTÁTNA ÚPRAVA
Smernica 2019/1937 je prvým európskym záväzným aktom upravujúcim
všeobecnú ochranu oznamovateľov nahlasujúcich porušenia unijného práva. Prijatie
smernice 2019/1937 vyplýva z potreby harmonizácie pravidiel v tejto oblasti,
pričom ustanovenia smernice majú byť aspoň minimálnym štandardom ochrany
týchto osôb. Smernica explicitne uvádza „Vykonávanie tejto smernice nesmie byť za
žiadnych okolností dôvodom na zníženie úrovne ochrany, ktorú už členské štáty
priznávajú v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica“488 Smernica 2019/1937
bola prijatá v roku 2019 a dátum jej transpozície bol stanovený na 17.12.2021.
Vnútroštátny zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti túto transpozíciu v súčasnosti nezahŕňa.
2.1 Zákon a smernica z pohľadu predmetu úpravy a pôsobnosti
Smernica 2019/1937 rozdielne od iných všeobecných smerníc vymedzuje
svoju vecnú pôsobnosť taxatívnym spôsobom, s dodatkom možnosti členských
štátov rozšíriť poskytovanú ochranu v zmysle smernice aj na iné oblasti. Smernica
sa týka ochrany osôb nahlasujúcich porušenia v týchto oblastiach: verejné
obstarávanie, finančné služby, produkty a trhy a predchádzanie praniu špinavých
peňazí a financovaniu terorizmu, bezpečnosť a zhoda výrobkov, bezpečnosť
dopravy, ochrana životného prostredia, ochrana pred žiarením a jadrová bezpečnosť,
bezpečnosť potravín a krmív, zdravie a dobré životné podmienky zvierat, verejné
zdravie, ochrana spotrebiteľov, ochrana súkromia a osobných údajov a bezpečnosť
sietí a informačných systémov ako aj porušenia poškodzujúce finančné záujmy Únie
a týkajúce sa vnútorného trhu.489
V nadväznosti na vymedzenie vecnej pôsobnosti smernice je zároveň
potrebné uviesť, že smernica pod pojmom porušenie rozumie konanie alebo
opomenutie, ktoré je nezákonné alebo je v rozpore s predmetom alebo účelom
ustanovených pravidiel. Nasledujúci pojem informácie o porušeniach zextenzívňuje
rozsah možných hlásení na informácie vrátane odôvodnených podozrení
o skutočných alebo možných porušeniach a pokusoch ich zatajiť.
Súčasná legislatívna úprava ochrany oznamovateľov protispoločenskej
činnosti v Slovenskej republike nerozlišuje vecnú pôsobnosť, ale upravuje
podmienky poskytovania ochrany v súvislosti s oznamovaním kriminality490 alebo
inej protispoločenskej činnosti, ktorá je v zákone č. 583/2008 Z. z. o prevencii
487
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane
osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie je v ďalšom texte označovaná ako „smernica
2019/1937 alebo smernica“.
čl. 25 ods. 2 smernice 2019/1937
čl. 2 ods. 1 smernice 2019/1937
Kriminalitou sa v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality
a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie
konanie, ktoré je trestným činom.
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kriminality a inej protispoločenskej činnosti vymedzená ako konanie, ktoré je
priestupkom alebo iným správnym deliktom ako aj konanie ktoré negatívne pôsobí
na spoločnosť.491 Predmet úpravy zákona o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti492 sa tak v rámci oznamovania typu porušení, v súvislosti
s ktorými sa ochrana oznamovateľovi má poskytnúť, javí vymedzený širšie.
Druhou pôsobnosťou smernice 2019/1937 je osobná pôsobnosť493, ktorá
okrem zamestnanca (napr. v zmysle zákonníka práce alebo štátneho zamestnanca)
vrátane zabezpečenia voľného pohybu pracovníkov v EÚ494, zahŕňa aj osoby
samostatne zárobkovo činné, akcionárov, členov správnych, riadiacich a dozorných
orgánov, stážistov, osoby pracujúce pre zmluvných partnerov, dodávateľov
a subdodávateľov, bývalých a budúcich zamestnancov, pričom opatrenia na ochranu
sa v niektorých prípadoch majú vzťahovať dokonca aj na pomocných
sprostredkovateľov, kolegov a príbuzných oznamovateľov a právne subjekty, ktoré
sú určitým spôsobom pracovne spojené s oznamovateľom. Naproti tomu súčasný
zákon o ochrane oznamovateľov okrem zamestnanca - oznamovateľa priznáva
ochranu iba jeho blízkej osobe, ktorá zároveň musí byť v pracovnoprávnom vzťahu
k rovnakému zamestnávateľovi alebo zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou
k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo je ním založený alebo zriadený.
Poskytnutie ochrany takejto blízkej osobe vyplýva z vymedzenia pojmu
oznamovateľ, ktorý v ďalšom texte zákona nie je vzhľadom na uvedené
diferencovaný. Výrazný rozdiel v osobách, ktorým má byť poskytnutá ochrana bude
potrebné vyriešiť vhodnou transpozíciou ustanovení do znenia slovenského zákona.
2.2 Ochranné opatrenia, ochrana a zvýšená ochrana
Účelom495 právnej úpravy, či už na európskej alebo vnútroštátnej úrovni, je
úprava podmienok a minimálnych štandardov poskytnutia ochrany osobám, ktoré
nahlásia relevantné porušenia. Ochranné opatrenia upravené v smernici 2019/1937
zakotvujú povinnosť členských štátov prijať všetky potrebné opatrenia na
zabezpečenie zákazu akýchkoľvek foriem odvetných opatrení vrátane hrozby alebo
pokusov, a to voči všetkým osobám, na ktoré sa vzťahuje osobná pôsobnosť
smernice. Smernica demonštratívne uvádza napríklad tieto formy zakázaných
odvetných opatrení: výpoveď, odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu, zníženie
mzdy, nátlak, zastrašovanie, obťažovanie, ostrakizácia, spôsobenie ujmy vrátane
491
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Národný inšpektorát práce, 2017 uvádza, že inou protispoločenskou činnosťou sú aj
nelegitímne, neetické a nezákonné praktiky na pracovisku a konaním, ktoré pôsobí
negatívne na spoločnosť je aj spravidla základom trestnej činnosti (napr. abúzus alkoholu,
agresivita,
gamblerstvo
alebo
vandalizmus).
Dostupné
na:
https://www.ip.gov.sk/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v texte už iba ako zákon o ochrane oznamovateľov.
Smernica sa vzťahuje na nahlasujúce osoby pracujúce v súkromnom alebo vo verejnom
sektore, ktoré získali informácie o porušeniach v rámci pracovného kontextu.
SIMAN, M. – SLAŠŤAN, M. Právo európskej únie (inštitucionálny systém a právny
poriadok Únie s judikatúrou). Bratislava: Euroiuris, 2012. ISBN 978-80-89406-12-8, 926
s.
Zdôrazneným aj tým, že je premietnutý do názvov oboch rozoberaných právnych aktov.
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poškodenia dobrej povesti osoby, finančnej straty vrátane obchodných príležitostí
a straty príjmu alebo zaradenia na čiernu listinu v rámci odvetvia, čo môže mať za
následok nemožnosť zamestnania sa oznamovateľa v danom odvetví. Smernica
rovnako, v nadväznosti na osobnú pôsobnosť, zakotvuje povinnosť členských štátov
zabezpečiť v relevantných prípadoch prístup k opatreniam na podporu. Už z názvu
opatrení „na podporu“ je zjavný citeľný rozdiel medzi európskym a vnútroštátnym
ponímaním, týkajúci sa napríklad finančnej pomoci. Zákon ustanovuje možnosť
poskytnúť odmenu oznamovateľovi, ktorým je zamestnanec alebo blízka osoba, za
podmienky urobenia kvalifikovaného oznámenia a splnenia stanoveného štádia
konania.
Zákon diferencuje poskytovanú ochranu podľa toho, či oznamovateľ oznámi
závažnú protispoločenskú činnosť alebo oznámi informácie o inom porušení.
Závažná protispoločenská činnosti je vymedzená ako trestné činy podľa § 261 až
263, § 266 až 268, § 326 až 327a a § 328 až 336b Trestného zákona, trestný čin
s hornou hranicou odňatia slobody viac ako tri roky alebo správny delikt, za ktorý
možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom alebo vo výške najmenej
30 000 eur (z vymedzenia závažnej protispoločenskej činnosti v nadväznosti na
rozpätie pokút, napríklad vo vzťahu k verejnému obstarávaniu, môže vyplynúť, že
správne delikty podľa § 182 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
budú považované za závažnú protispoločenskú činnosť496, avšak správne delikty
podľa § 182 ods. 1 tohto zákona môžu byť sporné497, aj napriek tomu, že delikty
podľa odseku 1 sú z hľadiska verejného obstarávania považované za
najzávažnejšie498, nehovoriac o skutočnosti, že vecná pôsobnosť smernice zahŕňa
verejné obstarávanie ako celok). Oznamovateľ v prípade, ak oznámi uvedenú
závažnú protispoločenskú činnosť a požiada relevantný orgán o poskytnutie
ochrany, pričom táto mu môže ale nemusí byť priznaná, má nárok na zvýšenú
ochranu týkajúcu sa jeho pracovnoprávneho vzťahu. Táto zvýšená ochrana zahŕňa
vyžadovanie súhlasu úradu s urobením právneho úkonu alebo vydania rozhodnutia
voči chránenému oznamovateľovi zamestnávateľom. Ak zamestnávateľ urobí
právny úkon bez súhlasu úradu, tento úkon nebude platný. Druhým typom ochrany,
ktorá je poskytovaná najmä pri oznámení informácií o inom porušení, je
pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu v súvislosti s ktorým je
odporúčaným následným postupom podanie návrhu na nariadenie neodkladného
opatrenia. Pozastavenie účinnosti úkonu je obmedzené na 30 dní, avšak podaním
návrhu na predbežné opatrenie súdu sa pozastavenie predlžuje do nadobudnutia
vykonateľnosti rozhodnutia súdu o podanom návrhu (v súčasnosti nevnímajúc
podanie neodkladného opatrenia iba ako dočasné poskytnutie ochrany499).
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Z dôvodu, že ich horná hranica je vo výške 30 000 eur.
Pokuty za tieto delikty sú stanovené pevne určeným percentom a nie rozpätím.
AZUD, J. - PLAVÁKOVÁ, L. – BARTOŠ, P. Zákon o verejnom obstarávaní. Komentár.
Bratislava: C.H.Beck, 2019, s. 1816 ISBN 978-80-89603-75-6, s. 1710-1727.
Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. Správny súdny poriadok.
Úplné znenie s komentárom. Bratislava: Nová práca, 2015. ISBN 978-80-89350-58-2, s.
136-139.
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Z povahy oznamovanej činnosti tak možno implicitne zo zákona vyvodiť
kanály nahlasovania, ktorými sú externé kanály - v rámci trestných činov alebo
správnych deliktov a interný systém nahlasovania porušení zriadený
zamestnávateľom.
2.3 Interné systémy nahlasovania a prešetrovania porušení
Smernica 2019/1937 upravuje povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby
právne subjekty pôsobiace v súkromnom alebo verejnom sektore zriadili systémy
a postupy pre interné nahlasovanie a vykonanie následných opatrení. Takýto systém
nahlasovania informácií o porušeniach, v povinných subjektoch, má byť vždy
umožnený zamestnancom. Nahlasovanie informácií o porušeniach môže byť
umožnené aj iným konkrétne vymedzeným osobám.500 Smernica 2019/1937
v podmienkach ochrany nahlasujúcich osôb501 uvádza, že nahlasujúce osoby majú
nárok na ochranu podľa smernice za podmienok konania v dobrej viere a podania
nahlásenia interne alebo externe alebo zverejnenia informácie o porušení. Znenie
uvedeného ustanovenia (spojka alebo) tak evokuje, že oznamovatelia by mali mať
nárok na úplnú ochranu, zakotvenú v ochranných opatreniach, bez ohľadu na spôsob
nahlásenia informácií o porušení, čo znamená, že by mali mať nárok na úplnú
ochranu aj v prípade nahlásenia informácií o porušení iba cez interný systém
nahlasovania.502 Uvedené je zároveň v súlade s dikciou ustanovení upravujúcich
ochranné opatrenia, ktoré sú smerované voči osobám uvedeným v osobnej
pôsobnosti smernice a ktoré neobmedzujú zákaz odvetných opatrení alebo prístup
k opatreniam na podporu podľa internej alebo externej formy nahlásenia informácií
o porušení.
Zákon o ochrane oznamovateľov upravuje vnútorný systém preverovania
oznámení, pričom osobu, ktorá oznámenie môže interne podať možno vyvodiť iba
nepriamo – z povinnosti preveriť každé oznámenie503 alebo z povinnosti
zamestnávateľa viesť evidenciu v rozsahu údajov o oznamovateľovi. Zamestnávateľ
má povinnosť prijať a preveriť každé oznámenie, pričom „zamestnanci môžu
prostredníctvom tohto systému oznamovať zamestnávateľovi nielen závažnú
protispoločenskú činnosť, ale aj iné formy protispoločenskej činnosti vrátane
neetického či nehospodárneho správania, konfliktu záujmov, klientelizmu
500

501
502

503

Nahlasovanie môže byť umožnené osobám, ktoré sú uvedené v čl. 4 ods. 1 písm. b), c)
a d) a v článku 4 ods. 2 smernice 2019/1937, ktoré sú v kontakte s týmto subjektom
v pracovnom kontexte.
Ktoré sú všeobecnými podmienkami.
Ustanovenie čl. 7 ods. 1 smernice 2019/1937 ďalej hovorí o možnosti nahlasovania
informácií o porušeniach prostredníctvom interných kanálov nahlasovania vo
všeobecnosti a bez toho, aby boli dotknuté články týkajúce sa externého nahlasovania
a zverejňovania informácií, tzn. nehovorí o potrebe ich kombinácie.
Podľa § 2 písm. b) zákona o ochrane oznamovateľov sa rozumie oznámením uvedenie
skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo
verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
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a podobne.“504 Zákon v súvislosti s vnútorným systémom a poskytnutím ochrany pri
oznámení závažnej protispoločenskej činnosti neuvádza postup ani prípadné
nadväznosti v rámci oznamovania porušení oznamovateľom, s výnimkou úpravy
týkajúcej sa nedotknutia povinnosti oznámenia trestného činu alebo prekazenia
trestného činu a preverenia oznámenia aj postúpením veci na vybavenie podľa
Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. Oznamovateľ môže nahlásiť
informácie o porušení rôznymi spôsobmi, ktorých využitie v spojení s inými úkonmi
bude mať vplyv na rozsah poskytnutej ochrany. Napríklad, ak oznamovateľ nahlási
informácie o porušení iba prostredníctvom interného systému oznamovania, môže
mu byť v zmysle zákona poskytnutá výlučne ochrana vo forme pozastavenia
účinnosti pracovnoprávneho úkonu.
2.4 Rozdiel v zosúkromňujúcich prvkoch?
Smernica 2019/1937 priamo v záväzných ustanoveniach upravuje, že členské
štáty majú nabádať k prednostnejšiemu využívaniu interných systémov nahlasovania
informácií o porušeniach, v porovnaní s externými kanálmi, za splnenia predpokladu
účinného interného riešenia porušenia a domnienky oznamovateľa o neohrození
odvetnými opatreniami.505 Uvedené ustanovenie je doplnené recitálom506, ktorý toto
nabádanie zdôvodňuje tým, že nahlasujúce osoby majú mať väčší pocit istoty pri
internom nahlasovaní v prípade, ak nemajú dôvody na nahlasovanie externé
a zároveň dáva oznamovateľovi možnosť výberu najvhodnejšieho kanála
nahlasovania v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Preferencia interných
systémov nahlasovania zakotvená v smernici sa tak javí ako snaha o presúvanie
kompetencií prijímania a riešenia podaní z orgánov verejného sektora na
vnútropodnikovú úroveň, čo pochopiteľne v prípadoch riešenia trestných činov
a správnych deliktov nie je primerané. Smernica v súlade s preferenciou interných
systémov upravuje ochranné opatrenia a ustanovuje členským štátom povinnosť
ustanoviť sankcie uplatniteľné na fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa napríklad
pokúšajú brániť alebo bránia nahlasovaniu, prijímajú odvetné opatrenia alebo
podávajú šikanózne žaloby proti oznamovateľom. Zákon už v rámci správnych
deliktov upravuje skutkovú podstatu priestupku – postihu oznamovateľa v súvislosti
s podaním oznamovateľa alebo iný správny delikt – nesplnenia povinnosti prijať
oznámenie.
Z potenciálu priklonenia sa k preferencii využívania interných systémov,
vyplývajúcej zo smernice, môže vyplývať napríklad zavedenie väčšieho rozsahu
ochranných opatrení poskytovaných oznamovateľom a/alebo prípadné zavedenie
ďalších sankcií voči fyzickým a právnickým osobám (zamestnancom
a zamestnávateľom), ktoré by odrádzali od neplnenia povinnosti riadne prijímať
a preverovať oznámenia.

504
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MIČUDOVÁ, T. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Komentár.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-571-0133-8. s.50.
čl. 7 ods. 2 smernice 2019/1937
Recitál č. 33 smernice 2019/1937
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ZÁVER
Interné systémy nahlasovania protispoločenskej činnosti odrážajú z pohľadu
smernice 2019/1937 a súčasného zákona o ochrane oznamovateľov rozdielne, avšak
aj množstvo súladných postupov. Medzi modifikovanými je aj ponímanie interných
systémov nahlasovania, v ktorom je badať posun k systému, ktorý má
oznamovateľom slúžiť primárne. Priorizovanie interných systémov však musí byť
vyvážené s nahlasovaním a prešetrovaním určitých druhov protiprávneho konania
v nadväznosti na ich spoločenskú závažnosť, čo by nemalo značiť nahrádzanie
činností verejného sektora súkromným.
Nakoľko je potrebné vykonať transpozíciu smernice 2019/1937 do
vnútroštátnej legislatívy najneskôr do 17.12.2021, bude zaujímavé sledovať tento
proces a výsledné znenie právneho predpisu. Popri pretavení niektorých inštitútov
tak budú aj zosúkromňujúce prvky závisieť od spôsobu transpozície smernice do
právneho poriadku Slovenskej republiky.
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Komparácia podmienečného odsúdenia (odkladu výkonu trestu odňatia
slobody) a podmienečného prepustenia podľa zákona č. 562/1919 so
socialistickou právnou úpravou a dnešným stavom
Comparison of conditional sentence and conditional release under Act
no. 562/1919 with socialist legislation and the current state
Mgr. Ivan Vaňa
Abstrakt
Úvahy o zavedení inštitútov podmienečného odsúdenia a podmienečného
prepustenia naberali na význame vo viacerých európskych aj mimoeurópskych
krajinách už koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Do nášho právneho poriadku sa
tieto inštitúty čiastočne dostali zákonným článkom č. 36/1908 Zb. o podmienečnom
odpustení trestu a následne zákonom č. 562/1919 Zb. o podmienečnom odsúdení a
podmienečnom prepustení. V našom príspevku sa snažíme porovnať právnu úpravu
z obdobia 1. ČSR so socialistickou právnou úpravou a dnešným stavom a sledovať
tak postupný vývoj týchto inštitútov. Zameriavame sa najmä na najvýraznejšie
rozdiely medzi jednotlivými právnymi úpravami.
Kľúčové slová:
podmienečné odsúdenie, podmienečné prepustenie, minulosť, porovnanie
Abstract
Thoughts on the introduction institutes of conditional sentence and conditional
release became more important in several European and non-European countries at
the end of the 19th and the beginning of the 20th century. These institutes entered
our legal system by legal article no. 36/1908 on conditional remission of punishment
and subsequently by Act no. 562/1919 Coll. on conditional sentence and conditional
release. In our contribution we try to compare the legislation from the period of the
First Czechoslovak Republic with the socialist legislation and the current state and
thus follow the gradual development of these institutes. We focus mainly on the most
significant differences between individual legal regulations.
Key words:
conditional sentence, conditional release, past, comparison
ÚVOD
Je všeobecne známe, že trest odňatia slobody je pre štát najnákladnejším
trestom. Nie sú to však len vynaložené finančné prostriedky, ktoré posilňujú čoraz
častejšie úvahy o vhodnosti a naplnení účelu tohto trestu. Hoc zákonodarca
v Trestnom zákone ukotvil aj úpravu alternatívnych trestov, ostali predsa jednotlivé
trestné činy vymedzené trestnými sadzbami v podobe časového vymedzenia,
v ktorom môže byť páchateľovi obmedzená osobná sloboda. Nemalým problémom
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je aj preplnenosť väzníc a nedostatočný resocializačný účinok nepodmienečného
trestu odňatia slobody. Väzenský index dosahuje na Slovensku násobne vyššie
hodnoty ako napr. v Nemecku a nižší väzenský index má dokonca aj Čína.507 Pobyt
odsúdeného v miestach výkonu trestu odňatia slobody spôsobuje jeho vytrhnutie
z prirodzeného sociálneho prostredia. Odsúdený sa nachádza v kriminogénnom
a škodlivom prostredí.508 Zákon o výkone trestu odňatia slobody sa síce snaží
svojimi ustanoveniami poskytnúť väznom možnosť vzdelávať sa alebo vyvíjať
kultúrno-osvetovú činnosť, no tieto činnosti nenahrádzajú dostatočne činnosti, ktoré
odsúdený vykonával predtým ako nastúpil na výkon trestu odňatia slobody.509
Samozrejme v miestach výkonu trestu odňatia slobody možno odsúdeným len ťažko
poskytnúť všetko na čo boli zvyknutý pred odsúdením, no cieľom by vždy malo byť
čo najlepšie opätovné začlenenie odsúdeného do bežného života po odpykaní si
trestu odňatia slobody.
Na základe uvedených problémov spojených s výkonom trestu odňatia
slobody teda môžeme povedať, že cieľom súdov má skutočne byť ukladanie tohto
druhu trestu len ako prostriedku ultima ratio. Vhodnou alternatívou ku
nepodmienečnému trestu odňatia slobody je popri ostatných alternatívnych trestoch
aj podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, ktorému sa budeme v tomto
príspevku venovať. Ukladanie alternatívnych trestov aj pod vplyvom europeizácie
svedčí o tzv. depenalizácií – proces zmierňovania trestov a zjednodušovanie ich
výkonu.510 Venovať sa však budeme aj podmienečnému prepusteniu z výkonu trestu
odňatia slobody, ktoré odsúdeného motivuje správať sa spôsobom, ktorý mu môže
zabezpečiť použitie tohto inštitútu. Je teda pravdepodobné, že v takýchto prípadoch
na neho môžu rôzne faktory spojené s výkonom trestu odňatia slobody (stretávanie
so spoluväzňami), vplývať v menšej miere. Pri oboch týchto inštitútoch však ide iba
o možnosť fakultatívneho použitia zo strany súdu („súd môže“).511 Pri každom
jednotlivom inštitúte je nutné, aby spĺňal podmienky možnosti uloženia daného
inštitútu, pričom funkcia a účel512 trestu musia byť zachované.513 My sa
v nasledujúcich kapitolách snažíme porovnať právne úpravy z troch rôznych období
507
508
509
510
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STRÉMY, T., BALOGH, T., TURAY, L. Trestná politika v Slovenskej republike.
Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Bratislava: C. H. Beck, 2020, s. 43
ŠČERBA, F. Alternatívni tresty a opatření v nové právní úprave. 2. vydaní. Praha: Leges,
2014, s. 20
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody, §32-35
JALČ, A. Hmotnoprávny a procesnoprávny pohľad na niektoré problémy trestu
domáceho väzenia a trestu povinnej práce In. STRÉMY, T. (eds.). Restoratívna justícia
a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. Zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Praha: Leges, 2014, s. 269
Zákon č. 300/2005. Z. z. Trestný zákon, § 49, § 66
K účelu trestu bližšie napr. MADLIAK, J. Pojem a účel trestu In. MADLIAK, J. (eds.),
MIHAĽOV, J. (eds.), ŠTEFANKOVÁ, S. (eds.) Výkon trestov a ochranných opatrení teoreticko-právne, legislatívne a realizačno-aplikačné aspekty: zborník vedeckých prác.
Košice: UPJŠ, 2011, s. 9-18
IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné 1: Všeobecná časť. Bratislava: IURA EDITION,
2010, s. 367 - 374
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(1. ČSR, obdobie komunizmu, dnešný stav) a sledovať tak vývoj inštitútov
podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody a podmienečného
prepustenia. V právnej úprave týchto inštitútov sa prejavuje novodobé nazeranie na
trestné právo, ktoré sa formuje už od 17. -18. storočia. Trest sa už nevníma ako
pomsta alebo odplata, ale má mať najmä výchovný charakter a plniť ochrannú
funkciu, čím sa trestné právo humanizuje.514
1 PODMIENEČNÉ ODSÚDENIE (ODKLAD VÝKONU TRESTU
ODŇATIA SLOBODY)
Pri podmienečnom odsúdení síce súd rozhodne o odsúdení páchateľa a uloží
mu trest odňatia slobody, ale výkon trestu odloží s podmienkou.515 Podmienečné
odsúdenie je teda jedna z foriem výkonu trestu odňatia slobody (napr. maďarská
právna úprava zaraďuje podmienečné odsúdenie medzi opatrenia516), no zároveň ide
aj o alternatívny trest, pričom ide o najčastejšie ukladaný alternatívny trest. Výhodou
ukladania tohto trestu je skutočnosť, že takýto trest nenarúša sociálne, rodinné
a pracovné väzby odsúdeného.517 Páchateľovi sa prejavuje určitá dôvera, že aj bez
výkonu trestu odňatia slobody trest splní požadovaný účel.518 Podmienečné
odsúdenie sa používa pri menej závažných trestných činoch, kedy ide zo strany
páchateľa iba o ojedinelé vybočenie z riadneho spôsobu života, a páchateľ potrebuje
určité usmernenie svojho správania, podporu a pomoc v priebehu skúšobnej doby,
aby sa naučil viesť taký spôsob života, ktorý nie je v rozpore s normami občianskej
spoločnosti.519
Už z názvu nášho príspevku je zrejmé, že v období 1. ČSR nebola úprava
podmienečného odsúdenia a podmienečného prepustenia obsiahnutá v Trestnom
zákone, ale existoval osobitný zákon, ktorý tieto inštitúty upravoval. Išlo o zákon č.
562/1919 Zb. o podmienečnom odsúdení a podmienečnom prepustení (ďalej len
„zákon o podmienečnom odsúdení a podmienečnom prepustení“), ktorý sa skladal
z 24 §. Zákon obsahoval hmotnoprávne aj procesnoprávne ustanovenia.
Podmienečné odsúdenie bolo upravené v § 1-9. Zákon sa priklonil k tzv. francúzskobelgickému systému chápania podmienečného odsúdenia. Kým v anglickoamerickom systéme súd prejednal vec ale rozsudok zatiaľ nevyniesol, alebo uznal
obžalovaného vinným ale trest neuložil ale nechal oboje závislé od ďalšieho
514
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správania páchateľa, pri francúzsko-belgickom systéme súd udelil trest ale jeho
výkon podmienečne odložil.520
Súd mohol odložiť výkon trestu odňatia slobody (trest na svobodě), ktorý
nepresahoval dobu jedného roka, ak mal z podstatných dôvodov za to, že odsúdený
povedie riadny život a výkon trestu nie je potrebný. Odkladom trestu odňatia slobody
boli odložené aj vedľajšie tresty. Do doby jedného roka sa počítal aj aj náhradný
trest, uložený pre prípad nesplnenia vedľajšieho peňažného trestu.521 Možno teda
povedať, že už v tejto úprave sa skúma pri ukladaní podmienečného odsúdenia osoba
páchateľa a jej schopnosť viesť ďalej riadny život, pričom je potrebné prihliadať na
celý profil páchateľovej osobnosti – na povahové založenie páchateľa, jeho
charakterové vlastnosti, sklon a záľuby, jeho spoločenské postavenie a jeho vzťah
k rodine, práci a spoločnosti.522 Výrok rozsudku o podmienečnom odklade trestu
mohol byť napadnutý rovnakými opravnými prostriedkami ako výrok o treste. Zákon
o podmienečnom odsúdení a podmienečnom prepustení vylučoval uloženie
podmienečného odsúdenia v prípadoch, keď bol páchateľ už skôr odsúdený za zločin
na dobu dlhšiu ako 3 mesiace, alebo za čin spáchaný z pohnútky nízkej a nečestnej,
okrem prípadov ak do dňa kedy spáchal nový trestný čin uplynulo pri prečinoch 5
rokov a pri zločinoch 10 rokov odo dňa kedy bol trest vykonaný, odpustený,
premlčaný alebo od kedy súd vyslovil, že sa podmienene odsúdený osvedčil. Táto
úprava bola značne prísnejšia ako je tá dnešná. V zákone použitý neurčitý pojem
„nečestná a nízka pohnútka“ dával možnosť, či skôr povinnosť súdu skúmať, či bol
čin spáchaný s takouto pohnútkou alebo sa môže uvažovať o podmienečnom
odsúdení.
Zákon upravoval aj skúšobnú dobu, ktorá sa počítala odo dňa kedy nadobudlo
právnu moc (právoplatnosť) uznesenie povoľujúce odklad. Dĺžka skúšobnej doby
bola rozdielna v závislosti od toho, či išlo o trest odňatia slobody pod 6 mesiacov
alebo nad. Ak išlo o trest odňatia slobody, ktorý mal trvať menej ako 6 mesiacov,
bola skúšobná doba 1-3 roky. V prípadoch ak mal byť trest odňatia slobody vyšší,
skúšobná doba trvala 2-5 rokov. Ak bol popri trestu odňatia slobody uložený aj
peňažný trest, rozhodol o dĺžke skúšobnej doby úhrn hlavného trestu a náhradného
trestu stanoveného pre prípad nesplnenia peňažného trestu. V skúšobnej dobe mohol
byť odsúdený daný pod ochranný dozor (probačný dohľad), mohli mu byť uloženú
obmedzenia pohybu a spôsobu života, a mohla mu byť uložená povinnosť nahradiť
škodu alebo dať zadosťučinenie. Ak súd na verejnom zasadnutí uznal, že sa
odsúdený osvedčil, vydal mu o tom osvedčenie. V tomto sa teda právna úprava
veľmi neodlišovala od tej dnešnej.
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V § 6 zákona o podmienečnom odsúdení a podmienečnom prepustení nájdeme
viacero prípadov, v ktorých mohol súd rozhodnúť, že sa trest vykoná. Išlo napríklad
o situáciu ak sa objavili skutočnosti nasvedčujúce tomu, že odklad nemal byť
povolený (napr. neuplynutie zákonom stanovej doby od výkonu predošlého trestu),
ak sa odsúdený oddal neriadenému pitiu alebo hráčstvu, záhaľčivému a nemravnému
životu. Ďalšími dôvodmi bolo napr. bezdôvodné odopieranie nahradenia škody,
odsúdenie za zločin spáchaný po vynesení rozsudku o podmienečnom odsúdení. Ak
však bol po vynesení rozsudku páchateľ odsúdený za skutok spáchaný pred týmto
rozsudkom, rozhodne súd, ktorý vyniesol neskorší rozsudok, o tom, či majú byť
vykonané oba tresty, či ma byť podmienene odložený aj neskorší trest alebo ma byť
uložený (s)úhrnný trest. Výkon odloženého trestu nariadil na verejnom zasadnutí
súd, ktorý určil skúšobnú dobu. 523
Na vykonanie zákona o podmienečnom odsúdení a podmienečnom prepustení
bolo vydané nariadenie č. 598/1919 Zb., ktoré hovorilo, že súd nesmie
obžalovanému povoliť (uložiť) podmienečný odklad trestu bez toho aby ho poznal,
s výnimkou, že by šlo o čin nepatrného významu. Skúšobnú dobu mal súd vymerať
tak, aby bol dosiahnutý účel podmienečného odsúdenia. Obmedzeniami, ktoré
mohol súd uložiť, mohli byť napr. zákaz návštev priestorov kde sa predávajú
liehoviny alebo hrajú zakázané hry.524
V roku 1931 bol prijatý zákon o trestnom súdnictve nad mládežou, ktorý
okrem iného upravoval aj otázku uplatňovania podmienečného odsúdenia pri
trestných činoch spáchaných mládežou. Pri mladistvom páchateľovi mohlo dôjsť
k podmienečnému odsúdeniu aj keď trest odňatia slobody presahoval 1 rok, nie však
viac ako 3 roky. Ak v čase rozhodovania o treste neboli súdu známe isté okolnosti,
mohol súd uložiť podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody aj keď sa
výkon trestu už začal. Prekážkou uloženia podmienečného odsúdenia nebolo
predchádzajúce ani opätovné potrestanie mladistvého. Ak nebola nariadená
ochranná výchova, musel byť mladistvý daný pod ochranný dozor. Ak sa mladistvý
neosvedčil, mohol súd predĺžiť skúšobnú dobu o maximálne 2 roky.525
V období komunizmu došlo k výraznému spolitizovaniu trestného práva
(účelom trestu je: a) zneškodniť nepriateľov pracujúceho ľudu, b)..... vychovávať ho
(páchateľa) na to, aby dodržiaval pravidlá socialistického spolužitia526) a trestné
právo malo výrazne represívnu funkciu. Trestný zákon bol zameraný proti niektorým
skupinám obyvateľstva. Išlo o opustenie pôvodnej rakúskej (stredoeurópskej)
právnej kultúry a priklonenie k sovietskej úprave s otvorene triednym prístupom.527
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Trestné právo sa vnímalo ako nové právo vyššieho typu, ktoré sa svojim triednym
obsahom a formou líšilo od trestného práva buržoáznych štátov, a ktoré slúžilo ako
nástroj štátu k ochrane a upevňovaniu spoločenských vzťahov výhodných
a vhodných pre pracujúci ľud vedený robotníckou triedou.528
Medzi hlavné tresty patrilo popri trestu smrti a trestu odňatia slobody aj tzv.
nápravné opatrenie.529 Súd mohol namiesto trestu odňatia slobody, ktorý
neprevyšoval 3 mesiace, uložiť nápravné opatrenie. Odsúdený však musel viesť
riadny život pracujúceho človeka. Nápravné opatrenie, ktoré mohlo byť súdom
uložené na 1-6 mesiacov, spočívalo v povinnosti vykonávať určenú prácu za zníženú
odmenu (- 1/10 až ¼ platu) a bez niektorých výhod vyplývajúcich z pracovného
pomeru. Úpravu nápravného opatrenia spomíname nie len preto, že sa v niektorých
aspektoch podobá na podmienečné odsúdenie ale aj preto, že zákon nedovoľoval
použitie nápravného opatrenia pri trestných činoch, pri ktorých bolo vylúčené
podmienečné odsúdenie.530
Trestný zákon z roku 1950 upravoval aj podmienečné odsúdenie. Podobne
ako v právnej úprave z roku 1919 mohol súd podmienečne odložiť výkon trestu
odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok (pri mladistvých 3 roky). Urobil tak
v prípade ak sa to nepriečilo dôležitému všeobecnému záujmu a ak bol súd
vzhľadom na predchádzajúci život páchateľa a na okolnosti prípadu toho názoru, že
páchateľ i bez výkonu trestu povedie riadny život pracujúceho človeka. Tento zákon
teda už nehovorí iba o následnom stave (povedie riadny život – v budúcnosti) ale
vyžaduje od súdu aby sa zaoberal aj predchádzajúcim životom páchateľa. Na rozdiel
od úpravy z roku 1919 sa odkladom trestu odňatia slobody neodkladali automaticky
aj vedľajšie tresty. Súd však mohol rozhodnúť, že sa podmienečne odkladajú aj tieto.
Skúšobný čas (doba) začínal plynúť právoplatnosťou rozsudku a mohol mať dĺžku
1-3 roky. Dĺžka skúšobnej doby sa teda nediferencovala v závislosti od dĺžky trestu
odňatia slobody, tak ako to bolo v zákone o podmienečnom odsúdení a
podmienečnom prepustení. Po uplynutí skúšobnej doby rozhodol súd či sa odsúdený
osvedčil (viedol riadny život, splnil podmienky) alebo sa trest vykoná. O osvedčení
rozhodoval súd na návrh prokurátora na verejnom zasadnutí (so súhlasom
prokurátora na neverejnom zasadnutí).531 V prípade ak súd nerozhodol do dvoch
rokov od uplynutia skúšobného času o tom, či sa odsúdený osvedčil, hľadelo sa na
neho po uplynutí týchto dvoch rokov akoby nebol odsúdený. Výrazne represívna
a s dnešným právom nesúladná bola úprava obsiahnutá v § 27 ods. 2, ktorá hovorila
o možnosti dodatočného rozhodnutia o vykonaní trestu. Súd teda už právoplatne
vyslovil, že sa odsúdený osvedčil, no do jedného roka mohol rozhodnúť, že sa trest
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vykoná kvôli skutočnostiam, ktoré vyšli najavo až po rozhodnutí o osvedčení. Nie je
ničím prekvapujúcim, že aj tento zákon dáva možnosť uložiť podmienečne
odsúdenému primerané obmedzenia a povinnosť nahradiť škodu.532
V roku 1956 došlo k novele Trestného zákona, ktorá sa výrazne dotkla aj
úpravy podmienečného odsúdenia. Súdom sa dala možnosť podmienečne odložiť
výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky. Opäť sa zaviedla rozdielna
dĺžka skúšobnej doby podľa dĺžky podmienečného trestu odňatia slobody (menej
ako rok – 1-3 roky, viac ako rok – 2-5 rokov). Do § 26 bol pridaný tretí odsek, ktorý
hovoril o započítaní doby, počas ktorej podmienečne odsúdený viedol riadny život,
do novourčenej skúšobnej doby. Pri mladistvých mohol súd určiť skúšobnú dobu na
1 až 3 roky.533
V roku 1961 bol prijatý nový Trestný zákon, ktorého účelom bolo najmä
chrániť spoločenské a štátne zriadenie Československej socialistickej republiky,
socialistické vlastníctvo a vychovávať k riadnemu plneniu občianskych povinnosti
a k zachovávaniu pravidiel socialistického spolužitia.534 Úprava podmienečného
odsúdenia bola v mnohom podobná novelizovanej podobe zákona č. 86/1950 Zb.
Súd mohol o podmienečnom odsúdení rozhodnúť nielen vtedy, ak bol presvedčený
s prihliadnutím na osobu páchateľa, že účel trestu sa dosiahne i bez jeho výkonu, ale
aj ak prijme záruku za nápravu páchateľa ponúknutú spoločenskou organizáciou
(napr. JRD).535 Spoločenská organizácia mohla svoju záruku odvolať. Zákon sa
opätovne vrátil k jednému vymedzeniu skúšobnej doby (1-5 rokov) a zakotvoval
možnosť rozhodnúť o neosvedčení a vykonaní trestu už v priebehu skúšobnej doby.
Odsúdený sa osvedčil aj v prípadoch ak bez jeho viny súd nerozhodol do roka od
uplynutia skúšobnej doby o tom, že sa osvedčil.536
V roku 2005 došlo k rekodifikácií trestného práva a boli prijaté nové trestné
kódexy. Jedným z hlavných cieľov pri rekodifikácií bolo zmeniť celkovú filozofiu
ukladania trestov, tak aby bol trest odňatia slobody chápaný ako prostriedok ultima
ratio a aby sa pozitívna motivácia páchateľa zaistila širokou možnosťou využitia
alternatívnych trestov a odklonov. Kodifikáciou boli do trestného zákona zaradené
nové tresty, a to trest domáceho väzenia, trest povinnej práce a podmienečný odklad
výkonu trestu s probačným dohľadom.537 Podmienečným odkladom výkonu trestu
s probačným dohľadom sa však nebudeme bližšie zaoberať, keďže ide o novinku,
ktorá sa do nášho právneho poriadku dostala až rekodifikáciou z roku 2005.
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Podmienečné odsúdenie sa v dnešnej dobe zásadne nelíši od predošlej úpravy,
no isté odlišnosti predsa len nájdeme. Tou prvom je deň, od ktorého začína plynúť
skúšobná doba. Už to nie je deň právoplatnosti rozsudku ale deň nasledujúci po dni
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Zákon navyše obsahuje podstatný dodatok
o neplynutí skúšobnej doby počas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody
a počas výkonu väzby, ktorý predchádzajúca úprava neobsahovala. Horná hranica
trestu odňatia slobody, kedy môže sud rozhodnúť o podmienečnom odsúdení ostala
nezmenená (2 roky). Zároveň však treba dodať, že podobne ako v predošlých aj
v súčasnej úprave sa nevychádza z trestnej sadzby uvedenej v osobitnej časti
Trestného zákona, ale z výmery trestu určenej v rozsudku.538 Zákon počíta aj
s prípadmi, kedy sa podmienečné odsúdenie nepoužije, hoc by sa o ňom inak
uvažovať mohlo. Pôjde o situáciu ak bude súd odsudzovať páchateľa za úmyselný
trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej
dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody. Avšak
predchádzajúce odsúdenie, narozdiel od napr. právnej úpravy z roku 1919, nemusí
vždy vylučovať použitie podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody.539
Od odsúdeného sa žiada a očakáva, že povedie riadny život a splní povinnosti, ktoré
mu boli uložené. Ak sa takto nespráva, súd rozhodne, že sa trest odňatia slobody
vykoná. Zákon ale v niektorých výnimočných prípadoch dáva súdu možnosť
podmienečne odsúdenie ponechať a ustanoviť odsúdenému probačný dohľad, uložiť
nové povinnosti a primerane predlžiť skúšobnú dobu (max o 2 roky).
Pri porovnaní právnych úprav sme si mohli všimnúť, že podobne ako iné
inštitúty aj inštitút podmienečného odsúdenia sa vyvíjal. Menilo sa najmä určovanie
dĺžky skúšobnej doby ale aj hranica trestu odňatia slobody, kedy mohol súd
rozhodnúť o podmienečnom odsúdení. Do Trestného zákona sa postupne dostala aj
záruka za nápravu páchateľa, zmenil sa deň od ktorého začína plynúť skúšobná doba
a do súčasného Trestného zákona sa zakotvila možnosť kontroly odsúdeného napr.
aj technickými prostriedkami.540
2 PODMIENEČNÉ PREPUSTENIE Z VÝKONU TRESTU ODŇATIA
SLOBODY
Pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody ide
o zmiernenie (skrátenie) trestu odňatia slobody (ak sa odsúdený osvedčí). Odsúdený
je predčasne prepustený na slobodu. K použitiu tohto inštitútu dochádza
v prípadoch, ak bol výkonom trestu odňatia slobody vo väzenskom zariadení
dosiahnutý účel trestu skôr ako odsúdený vykonal trest v uloženej výmere. Inštitút
podmienečného prepustenia má výrazný výchovný účinok, no samotné dobré
správanie počas výkonu trestu odňatia slobody nemusí znamenať automatické
538

539
540

TOBIÁŠOVÁ, L. In BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol.
Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár. I. diel. 1 vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010, s.
352
IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné 1: Všeobecná časť. Bratislava: IURA EDITION,
2010, s. 375
Zákon č. 300/2005 Zb. Trestný zákon, § 52

262

použitia tohto inštitútu, keďže podmienečné prepustenie nemusí byť v súlade
s účelom trestu.541 Okrem správania vo výkone trestu odňatia slobody sa prihliada aj
na plnenie povinnosti a správanie mimo miest, kde sa vykonáva trest odňatia
slobody, ochota nahradiť škodu, ľútosť nad spáchaným činom, predošlý život ale aj
pomery, ktoré podmienečne prepusteného čakajú po prepustení na slobodu.542
Podmienečné prepustenie sa začína vyvíjať už v 19. storočí. Hovorí sa o tzv.
anglickom a írskom progresívnom systéme. Podstatou anglického progresívneho
systému bolo diferencovanie výkonu trestu na 3 stupne. V prvom stupni bol
odsúdený umiestnený do prísnej samoväzby, v druhom už dochádza aj ku kontaktu
s inými väzňami (spoločná práca), až napokon v treťom stupni mohol byť odsúdený
podmienečne prepustený. Zostal však pod policajným dohľadom. Írsky progresívny
systém vsunul medzi druhý a tretí stupeň pobyt v tzv. prechodnom ústave.543
Pred vznikom 1. ČSR platil na našom území zákonný článok č. 36/1908
o podmienečnom odpustení trestu, ktorý upravoval aj inštitút podmienečného
prepustenia. Tento zákonný článok bol nahradený už vyššie spomínaným zákonom
č. 562/1919 Zb. o podmienečnom odsúdení a podmienečnom prepustení, ktorého
úprava bola už omnoho širšia a v mnohom sa odlišovala od predošlej uhorskej
úpravy. Zákonodarca sa v zákone snažil využiť nové skúsenosti a poznatky
z predmetnej oblasti.544 V Čechách predstavoval tento zákon úplne novú právnu
úpravu, keďže zákon, ktorý by upravoval podmienečné prepustenie pred rokom 1918
v českých krajinách neexistoval.545
Podľa zákona o podmienečnom odsúdení a podmienečnom prepustení ten kto
bol odsúdený na trest odňatia slobody dlhší ako jeden rok, mohol byť podmienečne
prepustený, ak si odpykal aspoň 2/3 trestu (nie však menej ako 1 rok). Pri treste
odňatia slobody na doživotie mohol byť podmienečne prepustený najskôr po 15
rokoch. Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení sa prihliadalo na to, či sa bude
po prepustení riadne chovať, ako sa správal počas výkonu trestu odňatia slobody, na
predošlý spôsob života ale aj na jeho povahu a pomery, ktoré ho budú čakať pri
prepustení na slobodu. O podmienečnom prepustení rozhodovala komisia zriadená
v obvode súdu, kde si trestanec odpykával trest. Skladala sa z dvoch sudcov tohto
súdu a jedného štátneho zástupcu. Ak bola žiadosť o podmienečné prepustenie
541
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zamietnutá a nepomohla ani sťažnosť na ministerstve spravodlivosti, mohla byť
nová žiadosť podaná až po roku od zamietnutia predošlej žiadosti. Ak súd rozhodol
o podmienečnom prepustení, začala pre odsúdeného plynúť skúšobná doba, ktorá sa
rovnala zvyšku trestu odňatia slobody, no nesmela byť kratšia ako 2 roky. Pri treste
odňatia slobody bola skúšobná doba určená na 10 rokov. V skúšobnej dobe mohli
byť odsúdenému uložené viaceré obmedzenia a mohol byť daný pod ochranný
dozor. Ochranný dozor vykonával okresný súd prostredníctvom ochranného
dozorcu.
Komisia mohla podmienečne prepustenie odvolať a rozhodnúť, že bude
vykonaný zvyšok trestu. Dôvodmi na takéto rozhodnutie bolo spáchanie zločinu
v skúšobnej dobe, za ktorý bol podmienečne prepustený odsúdený na viac ako 3
mesiace. Ak sa v skúšobnej dobe dopustil skutku, ktorý bol klasifikovaný ako napr.
prečin, a bol zaň odsúdený, rozhodla podľa povahy tohto skutku komisia, či bude
podmienečne prepustenie odvolané. Ďalšími dôvodmi na odvolanie podmienečného
prepustenia bolo oddanie sa pitiu, hráčstvu, nemravnému životu alebo odmietanie
nahradiť škodu. Ak sa počas skúšobnej doby nevyskytli skutočnosti, ktoré by
odôvodňovali vykonanie zvyšku trestu, pokladal sa trest za odpykaný dňom, kedy
bol odsúdený podmienečne prepustený.
Ak komisia nepovolila (neboli splnené podmienky) podmienečné prepustenie,
mohla rozhodnúť o preložení odsúdeného do prechodného trestného ústavu, kde bol
odsúdený pod miernejším dohľadom a mal voľnejšiu prácu. Po splnení zákonných
podmienok mohol byť z tohto ústavu podmienečne prepustený. Nakoniec
v spoločných ustanoveniach obsahoval zákon úpravu dodatočného výkonu zvyšku
trestu odňatia slobody, ak do roka od uplynutia skúšobnej doby došlo k trestnému
stíhaniu a odsúdeniu za zločin spáchaný v skúšobnej dobe.546
Nariadenie, ktorým sa zákon o podmienečnom odsúdení a podmienečnom
prepustení vykonával, obsahovalo ustanovenia o menovaní a činností komisie ale aj
ďalšie usmernenia. Ak si čo len jeden člen komisie prial výsluch odsúdeného, musel
byť tento výsluchnutý. Riaditeľ väznice bol povinný navrhnúť komisii
k podmienečnému prepusteniu takých odsúdených, u ktorých boli splnené zákonné
podmienky.547
Zákon o trestnom súdnictve nad mládežou z roku 1931 sa dotkol aj úpravy
podmienečného prepustenia. Pri mládeži sa uplatňovali nasledovné výnimky:
o podmienečnom prepustení rozhodovala rada dozorcov, podmienečné prepustenie
bolo prípustné len pri trestoch odňatia slobody nad 6 mesiacov, skúšobná doba sa
rovnala zvyšku trestu (nebola však kratšia ako rok), nová žiadosť mohla byť podaná
nie skôr ako 6 mesiacov po zamietnutí tej predošlej a ďalšie.548
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Socialistická právna úprava podmienečného prepustenia nachádzajúca sa
v Trestnom zákone z roku 1950 odlišovala rovnako ako zákon o podmienečnom
odsúdení a podmienečnom prepustení situáciu, keď bol uložený trest odňatia
slobody na doživotie alebo keď išlo o miernejší trest odňatia slobody. Pri treste
odňatia slobody na doživotie ostala možnosť podmienečného prepustenia po
odpykaní 15 rokov trestu. Pri ostatných trestoch odňatia slobody sa mohol tento
inštitút použiť už po odpykaní polovice trestu. Zmena postihla aj dĺžku skúšobnej
doby, ktorá mohla byť podľa právnej úpravy z roku 1950 dva až desať rokov. Možno
si teda všimnúť, že zákon už nehovorí o minimálnom treste odňatia slobody kedy sa
tento inštitút použije, a zároveň skúšobná doba sa už nerovná zvyšku trestu odňatia
slobody. Ak sa do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby bez viny prepusteného
nerozhodlo, že sa zvyšok trestu vykoná, hľadelo sa na podmienečne prepusteného,
akoby si trest odpykal dňom, keď bol podmienečne prepustený. Opätovné
podmienečné prepustenie z toho istého trestu bolo možné po odpykaní polovice
zvyšku trestu a pri doživotnom odňatí slobody po odpykaní ďalších pätnásť rokov.549
O podmienečnom prepustení rozhodovala komisia zriadená na krajskom súde
v obvode ktorého bol na odsúdenom vykonávaný trest odňatia slobody. Komisia sa
skladala z dvoch sudcov z povolania (menovaný ministrom spravodlivosti) a z troch
sudcov z radov občanov. Neskôr po novele trestného poriadku sa komisia skladala
už len z jedného sudcu, ktorého menoval minister spravodlivosti, a dvoch sudcov
z ľudu. Komisii sa dala možnosť zaradiť odsúdeného do prechodného ústavu, a to či
už počas výkonu trestu, ale aj po výkone trestu odňatia slobody.550 Trestný poriadok
prijatý v roku 1956 zrušil komisie a o podmienečnom prepustení rozhodoval
(krajský) súd na verejnom zasadnutí. Pred rozhodnutím o prepustení alebo o výkone
zvyšku trestu musel byť odsúdený vypočutý.551
Trestný zákon aj Trestný poriadok boli nahradené v roku 1961 novou právnou
úpravou. Nový Trestný zákon rozlišoval podmienečne prepustenie po odpykaní
polovice trestu odňatia slobody, podmienečné prepustenie po odpykaní dvoch tretín
trestu (taxatívny vymenované trestné činy) a podmienečné prepustenie po odpykaní
25 rokov trestu (trest odňatia slobody na doživotie – táto úprava sa však do zákona
dostala až začiatkom 90. rokov, pričom podmienečne prepustenie bolo v tomto čase
možné po odpykaní 20 rokov trestu). Súd mohol odsúdeného podmienečne prepustiť
aj v prípadoch, ak sa rozhodol prijať záruku za dovŕšenie nápravy odsúdeného. Do
právnej úpravy bolo postupne pridané aj ustanovenie o prihliadaní súdu na zaradenie
odsúdeného v konkrétnej nápravnovýchovnej skupine. Ohraničenie skúšobnej doby
sa oproti predošlej úprave skrátilo na 1-7 rokov. Po uplynutí skúšobnej doby súd
vyslovil, či sa podmienečne prepustený osvedčil alebo sa zvyšok trestu odňatia
slobody vykoná. O vykonaní zvyšku trestu mohol rozhodnúť už počas skúšobnej
doby. Zákon upravoval aj prípady kedy k podmienečnému prepusteniu dôjsť
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nemohlo, napr. TČ terorizmu, spáchanie dvoch alebo viacerých obzvlášť závažných
trestných činov atď. Tieto ustanovenia sa však do trestného zákona dostali až v
poslednej fáze platnosti zákona č. 140/1961 Zb.552
O podmienečnom prepustení aj naďalej rozhodoval súd na verejnom
zasadnutí. Podmienečné prepustenie mohla navrhnúť okrem iných subjektov aj
organizácia, ak ponúkla záruku za dovŕšenie nápravy odsúdeného. Odsúdený musel
byť vypočutý. Zaujímavosťou je, že v prvých rokoch platnosti úpravy obsiahnutej
v Trestnom poriadku, musel súd pri mladistvých rozhodovať o podmienečnom
prepustení vždy, len čo sa vykonala tretina trestu.553 Jedným zo subjektov
oprávnených navrhnúť podmienečne prepustenie bol aj riaditeľ (náčelník)
nápravnovýchovného ústavu. Zákon o výkone trestu odňatia slobody požadoval od
riaditeľa tohto ústavu aby podmienečné prepustenie čo najúčinnejšie využíval na
výchovné pôsobenie na odsúdených.554
Napokon sa dostávame až k súčasnej právnej úprave, ktorá rozlišuje medzi
podmienečným prepustením pri prečinoch, zločinoch, obzvlášť závažných zločinoch
a pri odsúdení na doživotie. Pri prečinoch je tak podmienečné prepustenie možno po
výkone polovice trestu odňatia slobody, pri zločinoch po výkone 2/3 trestu (+ jedna
výnimka), pri obzvlášť závažných zločinoch po výkone ¾ trestu a pri odsúdenom na
doživotie po výkone 25 rokov trestu. Rovnako ako pri predošlých úpravách sa však
prihliada na správanie a plnenie povinnosti odsúdeného a na to, či sa dá
predpokladať, že po podmienečnom odsúdení povedie riadny život. Súd zároveň
prihliada aj na povahu spáchaného trestného činu a na to, v akom ústave na výkon
trestu odsúdený trest vykonáva. Podobne ako pri právnej úprave v zákone č.
140/1961 Zb. je skúšobná doba 1-7 rokov. Výnimku predstavuje iba podmienečné
prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov alebo na doživotie,
kedy súd určí skúšobnú dobu na desať rokov a súčasne nariadi probačný dohľad nad
odsúdeným maximálne na 5 rokov. Trojročný probačný dohľad možno nariadiť aj
pri podmienečnom prepustení pri prečinoch alebo zločinoch. Vo všetkých prípadoch
môže súd navyše uložiť primerané obmedzenia a povinnosti, prípadne aj kontrolu
technickými prostriedkami.
Rovnako ako pri podmienečnom odsúdení aj pri podmienečnom prepustení
Trestný zákon obsahuje ustanovenie, ktoré v predošlých úpravách chýbalo, a to že
skúšobná doba neplynie počas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody a
počas výkonu väzby. Súčasná právna úprava je prísnejšia v otázke opätovného
podmienečného prepustenie z výkonu toho istého trestu, keďže na rozdiel od
predošlej úpravy takúto možnosť nepripúšťa.555 Prísnejšia právna úprava pri
odsúdení na 25 rokov alebo na doživotie sa prejavuje aj pri úprave opakovanej
žiadosti o prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Kým v ostatných prípadoch
zostáva právna úprava rovnaká ako v predošlom zákone, pri odsúdených na 25 rokov
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alebo na doživotie sa môže o podmienečne prepustenie opätovne žiadať až po
uplynutí troch rokov od zamietnutia predošlej žiadosti.556
Podobne ako pri podmienečnom odsúdení aj pri podmienečnom prepustení si
môžeme všimnúť, že právna úprava tohto inštitútu sa vyvíjala a rozširovala. Menila
sa najmä doba, po ktorej mohlo dôjsť k podmienečnému prepusteniu ale aj dĺžka
skúšobnej doby. V niektorých právnych úpravách sa navyše vyskytuje aj možnosť
podmienečného prepustenia v prípadoch ak súd prijme záruku za dovŕšenie nápravy
odsúdeného. O podmienečnom prepustení v súčasnosti už nerozhoduje komisia ale
súd.
ZÁVER
Podmienečné odsúdenie a podmienečné prepustenie sú v súčasnosti často
využívané inštitúty. Nejde však len o inštitúty týchto dôb. Ich vývoj na našom území
môžeme sledovať už viac ako storočie. V našom príspevku sme sa snažili porovnať
právne úpravy z troch rôznych období. Hoc dnešná právna úprava je širšia, nemožno
povedať, že je automaticky aj vo všetkom výhodnejšia, keďže sa v nej vyskytujú aj
niektoré prísnejšie ustanovenia ako v predošlých právnych úpravách. Veríme, že sa
nám náš cieľ podarilo naplniť a čitateľ si na základe nášho príspevku dokáže vytvoriť
názor na vývoj a vhodnosť a dostatočnosť súčasnej úpravy týchto inštitútov.
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Posilňovanie privatizácie v trestnej oblasti zo strany Európskej únie so
zameraním na elektronické dôkazy
Strengthening privatization in criminal matters by the European Union
with a focus on electronic evidence
JUDr. Ivana Zeleňáková
Abstrakt
Autorka sa v tomto príspevku zaoberá návrhmi EÚ na prijatie nových opatrení za
účelom efektívnejšieho získavania elektronických dôkazov v cezhraničným
situáciách, ktoré bolo doposiaľ častokrát príliš komplikované a na základe ktorého
má dôjsť k priamemu prepojeniu orgánov členských štátov so súkromným sektorom
a tým o určitú snahu o privatizovanie tejto trestnej oblasti zo strany EÚ. Elektronické
dôkazy v trestných konaniach aktuálne zohrávajú naozaj dôležitú úlohu, vzhľadom
k tomu príspevok poukazuje na potrebu prijatia tejto navrhovanej legislatívnej
úpravy, rozoberá jednotlivé nové pravidlá a dodržiavanie zásady proporcionality.
Tiež okrajovo spomína aj americký zákon CLOUD, ktorý je založený na podobnom
princípe ako predmetné návrhy zo strany EÚ.
Kľúčové slová:
Elektronické dôkazy, privatizácia, vplyv Európskej únie, trestné konanie, európsky
príkaz na predloženie a uchovanie
Abstract
In this article, the author deals with the EU's proposals for new measures to more
effectively obtain electronic evidence in cross-border situations, which has often
been too complicated and which is intended to directly link Member States'
authorities with the private sector and thus to some privatization efforts. Electronic
evidence in criminal proceedings currently plays a really important role, given that
the contribution points to the need to adopt this proposed legislation, discusses the
new rules and respect for the principle of proportionality. He also mentions
marginally the American law called CLOUD, which is based on a similar principle
as the EU proposals.
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ÚVOD
Elektronické dôkazy v súčasnej dobe s pokročilou modernizáciou v IT sfére
zohrávajú v trestných konaniach naozaj dôležitú úlohu a to najmä s presahom až za
hranice jednotlivých štátov. Možno konštatovať, že práve internet ponúka
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páchateľom trestných činov viac možností a príležitostí pre naplnenie ich
protiprávneho konania a preto je často miestom kde je možné zistiť určité dôkazy
a teda aj páchateľa daného trestného činu.
Elektronický dôkaz možno definovať ako akékoľvek údaje, ktoré môžu
slúžiť ako dôkaz, bez ohľadu na to, či sú uložené v elektronickom zariadení alebo
generované, spracovávané alebo prenášané elektronickým zariadením. Zahŕňa
„údaje o obsahu“, ako sú e-maily, textové správy alebo fotografie, aj „údaje, ktoré
nemajú obsah“, ako sú údaje o predplatiteľovi a prevádzke (napr. smerovanie alebo
časovanie správy). Takéto údaje uchováva celý rad poskytovateľov služieb, vrátane
poskytovateľov elektronických komunikácií a internetových služieb.557
Ako vyplýva z Tlačovej správy Európskej komisie zločinci a teroristi
používajú na komunikáciu textové správy, e-maily a aplikácie. Viac než polovica
všetkých vyšetrovaní trestných činov v súčasnosti obsahuje cezhraničnú žiadosť o
získanie elektronických dôkazov, ktorými disponujú poskytovatelia služieb so
sídlom v inom členskom štáte alebo mimo EÚ. Na získanie takýchto údajov je
nevyhnutná justičná spolupráca a vzájomná právna pomoc, no tento proces je v
súčasnosti príliš pomalý a zdĺhavý. Takmer dve tretiny zločinov páchaných v
súčasnosti, pri ktorých sa elektronické dôkazy nachádzajú v inej krajine, nie je
možné riadne vyšetriť alebo trestne stíhať, najmä vzhľadom na čas potrebný na
zhromaždenie týchto dôkazov alebo kvôli roztrieštenosti právneho rámca.558
V apríli 2018 Európska komisia navrhla nové pravidlá, ktoré umožňujú
policajným a súdnym orgánom rýchlejšie a ľahšie získať elektronické dôkazy. Boli
zahrnuté do „návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych
príkazoch na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach“
a do sprievodnej „smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú
harmonizované pravidlá týkajúce sa menovania právnych zástupcov na účely
zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní.“559
Hlavným cieľom navrhovaného nariadenia na úrovni EÚ je zefektívniť prístup
k elektronickým dôkazom vytvorením právneho rámca vrámci ktorého je možné
vydať príkaz priamo voči súkromným poskytovateľom služieb v iných členských
štátoch a tým dochádza k privatizácii trestného konania na úrovni EÚ a k priamemu
prepojeniu na súkromný sektor.
EÚ chce zaviesť alternatívny mechanizmus k existujúcim nástrojom
medzinárodnej spolupráce a vzájomnej právnej pomoci. Vytvorením nových
postupov zameraných na rýchly, účinný a efektívny cezhraničný prístup sa
557
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nariadením rieši konkrétne problém vyplývajúci z nestálej povahy elektronických
dôkazov a aspektu nemožnosti lokalizácie.560
Návrh EÚ o elektronických dôkazoch nespadá medzi nástroje vzájomného
uznávania, a ani nenahrádza európsky vyšetrovací príkaz, ale predstavuje len nástroj
na zefektívnenie justičnej spolupráce v EÚ vzhľadom na osobitnosti a zložitosť
týkajúci sa elektronických dôkazov, keďže príkazy nevykonávajú priamo orgány
verejnej moci, ale výkon príkazov spadá do kompetencie zástupcov súkromných
poskytovateľov služieb. Možno ho považovať za novú formu nástroja spolupráce
na úrovni EÚ, ktorého podstata tkvie na vzájomnej dôvere.
Predmetnými novými opatreniami dochádza k odchýleniu sa od už
existujúcich modelov justičnej spolupráce a vzájomného uznávania v práve EÚ,
ktoré prebiehajú medzi verejnými orgánmi v členských štátoch. Priamym
zainteresovaním súkromného sektoru konkrétne súkromných spoločností, ktoré
majú vykonať predmetné príkazy na vydanie elektronických dôkazov sa upúšťa od
úrovne súdnej kontroly a svojim spôsobom nesú zodpovednosť za ochranu
základných práv práve títo súkromní poskytovatelia služieb, čím môže vznikať
obava, že sa eliminuje doposiaľ garantovaná ochrana základných práv.
Vo februári 2021 začali medziinštitucionálne rokovania561 a bude nepochybne
zaujímavé sledovať, akým smerom sa budú uberať v najbližšom období. V ďalšom
kontexte tohto príspevku sa preto zameriame na doposiaľ predložené návrhy a úvahy
orgánov EÚ.
1 POTREBA NOVÉHO LEGISLATÍVNEHO RÁMCA?
Európska komisia vo svojom pracovnom dokumente identifikovala 3 dôvody
potreby prijatia nových pravidiel týkajúcich sa práve elektronických dôkazov. Za
prvé, pri doposiaľ realizovanej justičnej spolupráci je cezhraničný prístup
k elektronickým dôkazom komplikovaný najmä časovo náročný a tým sa stráca
efektívnosť vyšetrovaní, čo je potrebné odstrániť zavedením nových pravidiel. Ďalší
dôvod vidí v nedostatočnej spolupráci medzi orgánmi verejnej moci a súkromným
sektorom a práve tieto nedostatky je tu potrebné doplniť a tretí dôvod nachádza
v nedostatkoch pri určovaní súdnych právomocí.562 Keďže jednotlivé členské štáty
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majú rozdielne právne poriadky, práve najvhodnejším riešením je riešiť tieto
potrebné úpravy na úrovni EÚ.
Nové pravidlá sú obsahom dvoch legislatívnych návrhov a to:
 nariadenie o

európskom príkaze na predloženie a uchovanie
elektronických dôkazov v trestných veciach – nariadenie je priamo uplatniteľné,
zabezpečuje právnu istotu a zabraňuje rozdielnym výkladom v členských štátoch
 smernica, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania právnych
zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní
Európsky parlament však zaujal odlišné stanovisko a želá si zlúčiť
ustanovenia smernice do nariadenia.
Tradičná forma spolupráce ktorá doposiaľ prebiehala v zásade medzi
verejnými orgánmi na získanie dôkazov nachádzajúcich sa v jednej krajine, ktoré sa
majú použiť na vyšetrovanie alebo konanie v inej krajine je definovaná v
medzinárodných dohovoroch o vzájomnej právnej pomoci.563 Tento systém časom
nahradili nástroje vzájomného uznávania akým je európsky vyšetrovací príkaz
zavedený smernicou 2014/41/EÚ, pričom táto je nástrojom vzájomného uznávania
používaným pri cezhraničných žiadostiach týkajúcich sa všetkých druhov dôkazov.
Európsky vyšetrovací príkaz mal uľahčiť cezhraničné poskytnutie dôkazov
v rámci EÚ, kde orgány činné v trestnom konaní medzi sebou navzájom komunikujú
priamo, bez sprostredkovania ústrednými orgánmi (na rozdiel od mechanizmu
vzájomnej právnej pomoci). Postup je tiež rýchlejší, keďže vykonávajúci orgán má
30 dní na rozhodnutie, či vykoná príkaz a 90 dní na vykonanie požadovaného
opatrenia.
1.1 Nový navrhovaný európsky príkaz na predloženie a uchovanie
elektronických dôkazov
Ide o príkazy ktoré môže orgán niektorého členského štátu adresovať
súkromnému poskytovateľovi služby na území EÚ, aby predložil alebo uchoval
elektronický dôkaz.
Najväčším prínosom by malo byť v prvom rade zjednodušenie a zrýchlenie
celého procesu na získanie elektronických dôkazov. Súkromný poskytovateľ musí
takto vyžiadané dôkazy predložiť do 10 dní alebo v mimoriadnych prípadoch, ak si
to vyžadujú okolnosti prípadu do 6 hodín. Pre porovnanie možno uviesť, že lehota
v prípade vydania európskeho vyšetrovacieho príkazu je až 120 dní a v prípade
vzájomnej právnej pomoci je táto lehota až 10 mesiacov, čo by malo byť prínosné
vzhľadom na nestálosť takýchto digitálnych dôkazov, pri ktorých môže hroziť, že
budú zničené respektíve vymazané.
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Podľa návrhov justičný orgán členského štátu EÚ môže túto žiadosť zaslať
ktorémukoľvek poskytovateľovi služieb, ktorý poskytuje tieto služby v EÚ a ktorý
ma sídlo v niektorom z členských štátov EÚ.564
Návrhy rovnako obsahujú, že údaje získané prostredníctvom príkazu na
vykonanie elektronického dôkazu nemožno opätovne použiť na iné konanie
(obmedzenie účelu), rovnako údaje, ktoré sa nezákonne získavajú prostredníctvom
príkazu na vykonanie elektronického dôkazu, musia byť vymazané a nie sú prípustné
na súdoch.
Európsky príkaz na uchovanie elektronických dôkazov zabezpečuje, aby
sa zabránilo ich odstráneniu, vymazaniu alebo zmene po dobu 60 dní, s ohľadom na
následnú žiadosť o poskytnutie týchto údajov prostredníctvom vzájomnej právnej
pomoci v prípade tretích krajín alebo európskeho vyšetrovacieho príkazu v prípade
členských štátov EÚ alebo prípadne navrhovaného už vyššie spomínaného
európskeho príkazu na predloženie elektronických dôkazov.
Návrhy vrámci rokovaní Európskeho parlamentu zahŕňa sériu pozmeňujúcich
a doplňujúcich návrhov k stanovisku Komisie, ktoré majú lepšie odrážať rozdiely v
trestnom práve medzi členskými štátmi a zvyšovať ochranu základných práv. Správa
spája dva návrhy Komisie (nariadenie a smernicu) do jedného nariadenia. Ďalšou
zreteľnou odlišnosťou od návrhov Komisie a Rady je, že Európsky parlament
stanovuje postup notifikácie vykonávajúceho štátu pre všetky príkazy na predloženie
a uchovanie elektronických dôkazov, v niektorých prípadoch s odkladným účinkom.
Komisia naďalej trvá na tom, aby sa zriadil spoločný európsky výmenný systém s
bezpečnými kanálmi pre vybavovanie autorizovanej cezhraničnej komunikácie,
autorizáciu a prenos príkazov a požadovaných údajov medzi príslušnými orgánmi a
poskytovateľmi služieb.565
1.2 Návrh na určovanie právnych zástupcov
Títo súkromný poskytovatelia služieb sa budú musieť prispôsobiť novému
legislatívnemu rámcu zavedením nových postupov, zabezpečením odbornej prípravy
zamestnancov a prípadne vymenovaním právneho zástupcu čím sa zabezpečí väčší
účinok na odradenie páchania takejto trestnej činnosti.
Rovnako čo sa týka navrhovanej smernice, mala by sa im uložiť povinnosť na
vymenovanie aspoň jedného právneho zástupcu v EÚ na účely zhromažďovania
dôkazov a odpovedania na žiadosti príslušných orgánov.
Právnym zástupcom môže byť fyzická lebo právnická osoba, ktorú písomne
určil poskytovateľ služieb na uvedené účely.
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2 ZÁSADA PROPORCIONALITY
Pri formovaní týchto nových pravidiel na úrovni EÚ však vznikajú
pochybnosti o zabezpečení základných práv ako práva na súkromie, ochranu
osobných údajov či spravodlivý proces. Taktiež tu vyvstáva aj otázka, či je
proporcionalita týchto navrhovaných opatrení dostatočná na ich prijatie.
Keďže pri získavaní týchto elektronických dôkazov, často dochádza aj
k získavaniu osobných údajov, tie možno spracúvať iba v nevyhnutných prípadoch
a primerane na účely prevencie, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných
činov; uplatňovanie trestných sankcií; a výkon práva na obhajobu. Zásada
nevyhnutnosti sa teda napriek dôsledkom na ochranu údajov používa v kontexte
týchto príkazov predovšetkým ako súčasť zásady proporcionality (proporcionalita
stricto sensu).566
S poukazom na výklad Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý
poskytol ESĽP (Európsky súd pre ľudské práva ďalej len ako „ESĽP“), pokiaľ ide o
prístup k údajom a výmenu informácií medzi členskými štátmi na účely boja proti
nadnárodnej trestnej činnosti a terorizmu, ESĽP na jednej strane uznáva tento prístup
výmeny ako nevyhnutný z dôvodu sofistikovaných metód presunu údajov
zločineckými sieťami. Na druhej strane ESĽP definuje limity a zásadu
proporcionality s ohľadom na ťažkosti spojené s bojom práve proti tejto forme
trestnej činnosti.
Pričom k zásade proporcionality uvádza prvky na ktoré by sa v tomto prípade
mal brať ohľad:
- Vyváženie rozsahu navrhovaného zásahu proti tomu, čo sa má dosiahnuť
- Dostatočné odôvodnenie
- Zváženie, či je daná činnosť primeraným využitím právnych predpisov a
primeraným
spôsobom, ako po dosiahnutí všetkých rozumných alternatív
dosiahnuť potrebný výsledok567
3 AMERICKÝ ZÁKON CLOUD
Nové legislatívne opatrenia sú prijímané aj vo vzťahu k tretím krajinám, ako
príklad môžeme uviesť rokovania medzi EÚ a USA o elektronických dôkazoch, v
spojení s uzákonením zákona CLOUD, ktorý bol prijatý ako reakcia na súdny spor
s Microsoftom, pričom USA je jeden z najväčších poskytovateľov takýchto služieb
a najčastejším príjemcom žiadostí o vzájomnú právnu pomoc pre poskytnutie
elektronických dôkazoch od členských štátov EÚ.
Prijatý americký zákon CLOUD z roku 2018 núti súkromných
poskytovateľov služieb poskytovať všetky údaje ktorými disponujú bez ohľadu na
to, kde sa tieto údaje nachádzajú. Tento zákon má spoločné niektoré prvky práve
s prijatým nariadením, keďže vytvára priame prepojenie medzi verejnými orgánmi
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a súkromným sektorom, obchádza koncept teritoriality, pokiaľ ide o umiestnenie
osobných údajov.568
Americké zákony nestanovujú ako majú postupovať pri takýchto priamych
žiadostiach o poskytnutie údajov, americké ministerstvo spravodlivosti vyzvalo
poskytovateľov služieb aby takýmto žiadostiam vyhoveli, to sa však vzťahuje na
údaje ktoré nemajú obsah. Americký poskytovatelia týchto služieb si tak vytvorili
svoje vlastné pravidlá poskytovania takýchto údajov a to môže mať za následok
rozdielne postupy a asymetriu prístupu voči žiadajúcim štátom.
Zákon CLOUD je kritizovaný za to, že jednostranne ukladá všetkým
subjektom so sídlom v USA povinnosť zverejňovať údaje nachádzajúce sa mimo
USA, čo podľa niektorých tvrdení predstavuje americké právo s extrateritoriálnym
účinkom a pravdepodobne povedie ku konfliktu právnych predpisov. Žiadosti
vybavené podľa zákona CLOUD môžu byť pravdepodobne nekompatibilné s GDPR,
ktoré stanovuje veľmi obmedzujúci súbor kritérií, ktoré je potrebné splniť, pokiaľ
ide o zákonný prenos osobných údajov občana EÚ do ktorejkoľvek tretej krajiny,
pričom za porušenie GDPR sú stanovené naozaj pomerne vysoké sankcie. Tento
zákon znížil význam teritoriálneho umiestnenia dát v prospech kritéria držby
a kontroly požadovaných údajov.569
S cieľom vyriešiť konflikt právnych predpisov a otázky ochrany údajov a
zároveň umožniť vzájomný prenos dôkazov prostredníctvom priamych príkazov
vydaných poskytovateľom služieb, Komisia v súčasnosti rokuje s USA o rámcovej
dohode o cezhraničnom prístupe k elektronickým dôkazom.
ZÁVER
Online priestor v zásade nemá žiadne hranice, preto je možné takéto služby
poskytovať odkiaľkoľvek na svete a javí sa ako žiadúce odstrániť tieto bariéry práve
novými opatreniami nielen na úrovni samotnej EÚ ale aj na globálnej úrovni.
Na úrovni EÚ sa v súčasnosti digitálne údaje používajú v 85 % vyšetrovaní
trestných činov a žiadosť o získanie elektronických dôkazov z iného členského štátu
sa podáva pri vyšetrovaní trestných činov vo viac ako 50% prípadoch.
Na navrhované priame zapojenie súkromného sektora pri poskytovaní
elektronických dôkazov tu sú rozdielne názory, jedny zastávajú názor že ide o
vhodné riešenie, keďže je potrebné zabrániť kolízii jednotlivých právnych
poriadkov, iní vyjadrili nesúhlas s takýmto riešením a zlepšili by len postupy vrámci
doposiaľ už realizovanej vzájomnej právnej pomoci.
Nemôžeme však dovoliť aby pokročilá technologická doba umožnila
páchateľom trestných činov vyhnúť sa spravodlivosti len v dôsledku nedostatočnej
právnej úpravy v tejto oblasti.
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Nateraz zostáva nevyriešená otázka týkajúca sa oznamovacích povinností, ale
z celkového pohľadu by bolo vhodné, aby o vykonanom európskom príkaze bol
informovaný aj členský štát dotknutej osoby, ktorej údaje by boli poskytnuté, keďže
práve tento štát jej vie najlepšie zaručiť jej základné práva, v opačnom prípade by
mohlo dochádzať k porušovaniu zásady prístupu k spravodlivosti tejto dotknutej
osoby. Bude nepochybne zaujímavé sledovať v akom rozsahu dôjde ku konečnému
prijatiu predmetných navrhovaných opatrení, keďže zatiaľ sa stále na pôde EÚ
o tejto novej legislatívnej úprave diskutuje a nie je známe k akým zmenám
respektíve odklonom od pôvodného návrhu sa ešte pristúpi, kým budú tieto nové
opatrenia konečne schválené.
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Záujmové združenie občanov ako subjekt trestnoprocesných vzťahov
Interest association of citzens as subject of criminal-procedural
relations
Mgr. Dávid Priščák
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá postavením záujmových združení občanov ako subjektu
trestného práva, ktorý má súkromnoprávnu povahu a jeho ingerencie do jednotlivých
štádií trestného procesu. V príspevku je venovaná osobitná pozornosť možnosti
nahradenia väzby zárukou záujmového združenia občanov.
Kľúčové slova:
subjekt práva, strana trestného konania, zásady trestného konania, záujmové
združenie občanov, občianske združenia
Abstract
The paper deals with emplacement of interest associations of citizens as subject of
criminal law, which has privately-jural nature and its ingerency to individual stages
of criminal act. In this paper a distinctive attention is devoted to attention of
eventuality of arrest substitution as interest association´s assurance.
Key words:
law subject, criminal act side, criminal act principal, interest association of citizens,
civil associations
Úvodom sa žiada vymedziť samotné postavenie záujmového združenia
občanov ako subjektu trestnoprocesných vzťahov. Trestnoprocesná jurisprudencia
diferencuje medzi pojmami strana a subjekt trestného konania, pričom v praxi
dochádza k častému zamieňaniu si týchto pojmov. Subjekt trestného konania je
samozrejme že širším pojmom ako strana trestného konania avšak platí, že strana
trestného konania je vždy subjektom trestného konania. Subjektom trestného
konania sú tie činitele, ktoré disponujú a vykonávajú vlastný vplyv na priebeh
trestného procesu pričom na realizáciu tohto vplyvu im Trestný poriadok (ďalej len
„TP“) priznáva určité procesné práva a ukladá určité procesné povinnosti (§ 10
ods.10 prvá alinea TP).570
Procesnou stranou sa rozumie podľa § 10 ods.1 druhá alinea „V konaní pred
súdom je stranou ten, proti komu sa vedie trestné konanie, poškodený, zúčastnená
osoba a prokurátor; rovnaké postavenie ako strana má aj zástupca občianskeho
570
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združenia, dôveryhodná osoba, ako aj iná osoba, na ktorej návrh alebo žiadosť sa
konanie vedie alebo ktorá podala opravný prostriedok a v konaní proti mladistvému
aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“ Z uvedeného
vymedzenia vyplýva, že stranou v procesnom slova zmysle sa rozumejú subjekty
v súdnej časti trestného konania. Teda subjekt oprávnený uplatňovať alebo
podporovať obžalobu alebo proti obžalobe seba alebo iného obhajovať. TP ďalej
ustanovuje v § 10 ods. 10 tretia alinea „Ak sa v tomto zákone používa pojem strana,
rozumie sa tým v predsúdnom konaní aj subjekt trestného konania, ak z jednotlivého
ustanovenia nevyplýva niečo iné.“ Pričom uvedené ustanovenie obsahuje výkladové
pravidlo pojmu procesná strana, prostredníctvom, ktorého za stranu treba považovať
aj subjekt trestného konania v predsúdnej časti trestného konania za predpokladu, ak
z konkrétneho ustanovenia TP nevyplýva nemožnosť takejto interpretácie. V tejto
súvislosti sa žiada osobitne akcentovať, že aj keď TP expresis verbis ráta
s procesnými stranami, až v štádiu súdneho konania, obdobné procesné postavenie
TP priznáva subjektom trestného konania aj v štádiu prípravného konania, pri
rozhodovaní o väzbe obvineného. Jednoducho, v rámci väzobného rozhodovania, v
prípravnom konaní, stoja oproti sebe dve antagonistické procesné strany, a to
obžaloba a obhajoba, pričom sudcovi pre prípravné konanie svedčí postavenie
nezávislého arbitra samozrejme s možnosťou jeho procesnej intervencie do
kontradiktórneho súperenia procesných strán.571
Záujmové združenie občanov je spôsobilým subjektom trestného konania
v tej, ktorej procesnej situácií aj procesnou stranou trestného konania. Vo
všeobecnosti postavenie strany v trestnom konaní je dôležité a to z toho dôvodu, že
TP sním sa spája významne procesné oprávnenia v podobe procesnej spôsobilosti,
ktorá zahŕňa právo konať samostatne, teda vo vlastnom mene v konaní pred súdom
a mať možnosť prístupu ku všetkým procesným úkonom(napr. právo nazerať do
spisu, právo navrhovať a predkladať dôkazy, právo podať opravný prostriedok
a iné...), ktoré tvoria základ pre meritórne rozhodnutia. Zástupca záujmového
združenia občanov resp. spoločenský zástupca sa stáva stranou v trestnom konaní ak
v priebehu preskúmania obžaloby alebo predbežného prejednania obžaloby
alebo v rámci hlavného pojednávania dôjde k kladnému procesnému rozhodnutiu
o účasti záujmového združenia občanov na hlavnom pojednávaní(v tejto súvislosti
platí, že ako strana nedisponuje právom podať riadny a ani mimoriadny opravný
prostriedok).572
Občianske združenia z hľadiska systematiky subjektov trestného konania
radíme medzi tzv. iné subjekty trestného konania teda subjekty, ktoré dotvárajú
charakter trestného konania, tým že plnia určite parciálne procesné funkcie avšak
nejde o subjekty, ktoré by rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovali priebeh trestného
konania. Medzi tieto subjekty možno zaradiť najmä poškodeného, zúčastnenú osoba,
571
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ich splnomocnencov, záujmové združenie občanov a dôveryhodnú osobu. Osobitnú
skupinu trestnoprocesných vzťahov, ktorých subjektom sú aj záujmové združenia
občanov, sú trestnoprocesné vzťahy, ktoré sa kreujú pri ponúkaní a preberaní
spoločenských záruk a pri vysielaní spoločenského zástupcu (právna úprava
obsiahnutá v zákone č. 141/1961 Sb Třestní řád takúto možnosť v súčasnosti
nepripúšťa) na konanie pred okresnými alebo krajskými súdmi. Osobitosťou týchto
procesných vzťahov je skutočnosť, že môžu vzniknúť len za súčasného vyslovenia
súhlasu orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu a zainteresovaného
záujmového združenia. Pre zánik tohto procesného vzťahu, ktorý vznikol na základe
prebratej záruky postačí rozhodnutie súdu alebo zaújmového združenia občanov.
V takomto prípade bez významu nie sú procesné účinky, či následky, ktoré sú
spojené so zánikom účasti záujmového združenia občanov v trestnom konaní.573
Právnym základom pre samotnú existenciu záujmového združenia občanov
predstavuje jedno z neodňateľných základných práv a slobôd, a to právo združovať
sa podľa čl. 29 ods. 1 Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. (ďalej len „Ústava
Slovenskej republiky“) podľa, ktorého „právo slobodne sa združovať sa zaručuje.
Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných
združeniach.“ Právo združovať sa garantuje nie len Ústava Slovenskej republiky ale
aj Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (čl. 11), ktorý ma
prednosť pred Ústavou SR podľa čl. 7 ods. 5. Najvšeobecnejšou formou, v ktorej
možno toto právo realizovať, predstavujú práve občianske združenia. Združovanie
sa v spolkoch a združeniach odzrkadľuje zachovávanie rôznych hodnôt v spoločnosti
(napr. sloboda, rovnosť, ľudská dôstojnosť, ale aj ľudská spolupatričnosť). Podľa §
2 ods.3 zákona č. 83/1990 o združovaní občanov (ktorý, predstavuje zákonnú úpravu
rozvíjajúcu čl. 29 Ústavy Slovenskej republiky) ako aj § 18 ods. 2 Občianskeho
zákonníka občianske združenia sú právnickými osobami, teda umelo
vykonštruovanými entitami, ktoré disponujú právnou subjektivitou a konajú
prostredníctvom štatutárnych orgánov. Proces vzniku občianskeho združenia je
obsiahnutý § 6 zákona č. 83/1990 Zb. občianske združenia vznikajú na základe
registračného princípu. Návrh na registráciu podáva prípravný výbor (prípravný
výbor je zložený z najmenej troch členov z, ktorých jeden dovŕšil najmenej 18 rok
veku, pričom túto podmienku musí spĺňať aj splnomocnenec oprávnený konať v ich
mene), ktorý je adresovaný Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. K samotnému
návrhu na registráciu musia byť pripojené stanovy v dvoch vyhotoveniach, ktoré
podľa § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. musia obligatórne obsahovať:
a) Názov a sídlo združenia
b) Cieľ jeho činnosti
c) Orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a
funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
d) ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ
budú konať vo svojom mene
e) zásady hospodárenia
573
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Samotná ingerencia záujmových združení občanov do trestného procesu sa
pretavila aj medzi základné zásady trestného konania, ktoré sú explicitne vyjadrené
v § 2 TP. Podľa § 2 ods. 13 TP „Orgány činné v trestnom konaní a súd spolupracujú
so záujmovými združeniami občanov a využívajú ich výchovné pôsobenie.“ Cieľom
zásady spolupráce záujmových združení občanov a orgánov činných v trestnom
konaní a súdu je zvýrazniť možnosť verejnosti angažovať sa v trestnom konaní
a naplniť tak účel trestného konania.574
Podstata tejto zásady spočíva, najmä v predchádzaní a zamedzovaní trestnej
činnosti (preventívna funkcia) a posilnenie výchovné pôsobenia (výchovná funkcia)
samotného trestného konania. Uvedená zásada nie je vymedzená v ústavných
predpisoch ale cez to je s nimi z hľadiska účelu v súlade. Pri zásade spolupráce
orgánov činných v trestnom konaní a súdov so záujmovými združeniami sa
vytvárajú predpoklady pre iniciatívu napr. občianskych združení vstupovať do
reedukačného procesu obvineného resp. obžalovaného ako aj odsúdeného.575
Táto zásada sa bude predovšetkým uplatňovať najmä vo vzťahu k fyzickým
osobám, pretože z povahy veci vyplýva predovšetkým výchovné pôsobenie na
fyzické osoby. Avšak vzhľadom, nato, že členom občianskeho združenia môže byť
aj právnická osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb nemožno ani u
právnických osôb spoluprácu so záujmovým združením úplne vylúčiť, aj keď to
bude v praxi pravdepodobne výnimočné.576
Účasť záujmových združení občanov na trestnom procese sa v aplikačnej
praxi v našich podmienkach v posledných rokoch vyskytovala len veľmi zriedkavo,
avšak skúsenosti s využitím tejto formy spolupráce z krajín s dlhodobou
demokratickou tradíciou svedčia o pozitívnych výsledkoch a aj z tohto dôvodu došlo
v podmienkach Slovenskej republiky k rozšíreniu tohto inštitútu aj o spoluprácu
s dôveryhodnou osobou.577
Zásadu spolupráce záujmových združení s orgánmi činnými v trestnom
konaní a súdu uvedenú v § 2 ods. 13 TP prehlbuje § 4 TP kde zákonodarca
normatívne ukotvil legálnu definíciu záujmového združenia občanov. Podľa § 4 ods.
2 TP „Záujmovými združeniami občanov sa na účely tohto zákona rozumejú najmä
občianske združenia, odborové organizácie, kolektív spolupracovníkov a štátom
uznané cirkvi a náboženské spoločnosti“ treba mať na zreteli, že ide demonštratívny
574
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a pozitívne enumerovaný výpočet. Príkladmo záujmovým združením by taktiež
mohol byť napr. ročník na VVŠ alebo obecné zastupiteľstvo.578
Vzhľadom na dikciu uvedeného ustanovenia je na pleciach súdu, aby podľa
konkrétnych skutkových okolnosti a situácie posúdil a rozhodol, či konkrétne
záujmové združenie občanov je záujmovým združením podľa § 4 ods. 2 TP a taktiež
posúdi, či dané záujmové združenie má aj reálnu možnosť pozitívne a účinne
ovplyvňovať správanie sa obvineného resp. obžalovaného alebo odsúdeného a či
vôbec má vytvorené predpoklady na prevýchovu páchateľa z hľadiska cieľa, ktorý
je sledovaný inštitútom záruky ponúknutej záujmovým združením, vrátane
nahradenia väzby obvineného ich zárukou alebo iným výchovným spolupôsobením,
a v tejto súvislosti, konajúce súdy s osobitnou starostlivosťou musia vyhodnocovať,
akými výchovnými prostriedkami mieni, záujmové združenie občanov pôsobiť na
obvineného. Uvedenú procesnú otázku posudzuje konajúci súd ako otázku
prejudiciálnu podľa § 7 ods. 1 TP.579
Uvedené ustanovenie negatívnym spôsobom taktiež vymedzuje, čo za
záujmove združenie považovať nemožno a to politické strany a politické hnutia.
Z povahy veci taktiež vyplýva aby, záujmovým združením bola fyzická osoba.
Podľa § 4 ods. 1 TP „Orgány činné v trestnom konaní a súd v záujme
výchovného pôsobenia trestného konania, zamedzovania a predchádzania trestnej
činnosti môžu, ak to považujú za vhodné a účelné, spolupracovať aj so záujmovými
združeniami občanov.“ „Zákon ukladá všetkým orgánom činným v trestnom konaní,
aby spolupracovali so záujmovými združeniami občanov. Preto vo všetkých
prípadoch, v ktorých prichádza účasť záujmového združenia do úvahy, je žiaduce,
aby bola zaistená jeho informovanosť už v prípravnom konaní (porov. Primerane R
59/1972). Zmysel tejto spolupráce je tiež v predchádzani a zamedzovaní trestnej
činnosti.“580
Medzi formy spolupráce záujmových združení a orgánov činných v trestnom
konaní možno zaradiť:
a) Zamedzovanie a predchádzanie trestnej činnosti, vrátane odhaľovania
trestných činov v podobe oznamovania prípadov porušenia zákona
orgánom činných v trestnom konaní taktiež adresovať podnety na začatie
trestného konania (§ 3 ods. 3 TP).
b) Spoluprácu súdov so záujmovými združeniami občanov pri výbere
vhodných trestných veci, pri ktorých možno hlavné pojednávanie
nariadiť mimo sídla súdu a úradných miestnosti (na mieste TČ,
pracovisku alebo bydlisku obžalovaného).
c) Spoluprácu pri podaní žiadosti záujmového združenia za odsúdeného
o milosť alebo zahladenia odsúdenia(§ 5 ods. 2 TP).
578
579
580

porov.: 3 Tz 17/97 a R 25/1999-I
porov.:R 67/1972
ŠÁMAL, P a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013,
str.110 ISBN 978-80-7400-465-0 citácia

283

d)

e)

f)

Významnú úlohu môže zohrať, taktiež v procese probácie a mediácie
napr. v prípade podmienečného zastavenia trestného stíhania ak sa
v skúšobnej dobe uložia primerané obmedzenia a povinnosti, ktoré majú
smerovať k tomu aby viedol riadny život, taktiež pri schválení zmieru pri
náhrade vzniknutej škody spôsobenej trestným činom, ktorú je obvinený
povinný nahradiť.
Spolupráca pri vysielaní zástupcu záujmového združenia občanov na
prejednanie veci pred okresným a krajským súdom ako odvolacím
súdom. Spoločenský zástupca sa následne na základe rozhodnutia súdu
zúčastňuje trestného konania a tlmočí súdu stanovisko kolektívu
k prejednávanej trestnej veci, k osobe páchateľa ako aj k možnostiam
jeho nápravy.
Pomerne významnou formou spolupráce medzi orgánmi činnými
v trestnom konaní alebo súdmi a záujmovými združeniami občanov
predstavuje ponúknutie prevzatia záruky za nápravu alebo dovŕšenia
nápravy obvineného resp. obžalovaného alebo odsúdeného za
predpokladu, že to zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon umožňuje.

K ponuke takejto záruku môže dôjsť jednak zo strany záujmového združenia
občanov ako aj na základe podnetu orgánov činných v trestnom konaní alebo súdmi,
pretože § 2 ods. 13 TP stanovuje rozvíjanie spolupráce so záujmovými združenia aj
im. Z tohto dôvodu orgány činné v trestnom konaní, už v prípravnom konaní by mali
prípadne upozorniť záujmové združenia na vhodný prípad pre ponuku prevzatia
záruky za správanie sa obvineného napríklad v prípade, keď prichádza do úvahy
rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania a súčasne záujmovému
združeniu poskytnúť informácie o stave trestnej veci aby záujmove združenie mohlo
v príslušných štádia trestného procesu uplatniť túto možnosť za súčasného
rešpektovania zásady prezumpcie neviny, to však len v procesnej situácií, keď
záujmové združenie prejavilo záujem o jeho ingerenciu do TK .
Túto záruku možno poskytnúť podľa § 4 ods. 4 tretia alinea TP v prípadoch,
ktorých to umožňuje Trestný zákon (demonštratívny výpočet):
- podmienečného odkladu výkonu trestu (§ 49 ods. 1 písm. b TZ)
- podmienečného odkladu výkonu trestu s probačným dohľadom (§ 51 TZ)
- podmienečného odkladu výkonu peňažného trestu (§ 115 ods. 1 písm. b TZ)
- podmienečného odkladu výkonu trest odňatia slobody v prípadoch
mladistvého (§ 119 TZ)
- upustenia od potrestania (§ 40 ods. 1 písm. b TZ)
- Alternatívnych trestov vo vzťahu k trestu odňatia slobody (trend
restoratívnej justície napr. trest domáceho väzenia k trestu odňatia
slobody)581
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Podľa § 5 ods. 1 TP záujmové združenia občanov môžu poskytnúť prevzatie
záruky za dovŕšenia nápravy odsúdeného a žiadať o jeho podmienečného
prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody alebo od výkonu zvyšku trestu zákazu
činnosti, zákazu pobytu. Na rozdiel od § 4 ods. 4 TP možno ponúknutie takejto
záruky adresovanej súdu urobiť, až po nadobudnutí právoplatnosti odsudzujúceho
rozsudku, za predpokladu, že odsúdený vykonal časť uloženého trestu.
Nevyhnutným predpokladom pre uplatnenie tohto postupu je, aby odsúdený vykonal
aspoň časť uloženého trestu vyplýva zo slovného spojenia „za dovŕšenie nápravy
odsúdeného“.582
Z § 4 ods. 4 a § 5 ods. 1 TP vyplýva, aby písomná ponuka na prevzatie alebo
dovŕšenie nápravy obsahovala aj konkrétny spôsob pôsobenia na obvineného. Aby
bolo možné, takúto záruku ponúknuť, musia objektívne existovať predpoklady, že
obvinený sa pôsobením záujmového združenia občanov napraví.583
Skúmanie existencie, takýchto predpokladov spočíva na pleciach súdu.
V prípade objektívnej existencie týchto predpoklad niet právneho nároku zo strany
záujmového združenia ani obvineného, aby súd túto záruku prijal v opačnom
prípade, ak ju súd príjme má zákonnú povinnosť na ňu prihliadať pri rozhodovaní
o treste (nie však o vine).584
Ak súd túto záruku príjme, vezme do úvahy aj výchovnú silu kolektívu a uloží
trest so zreteľom na túto okolnosť. Pri ukladaní trestu obžalovanému, u ktorého súd
prijal záruku záujmového združenia za jeho nápravu , je nevyhnutné túto záruku
vzťahovať na celé potrestanie a nie len na niektorý druh trestu.585
Záverom, by som chcel poukázať na možnosť záujmového združenia občanov
poskytnúť záruku aj vo väzobných veciach zakotvenú v § 5 ods. 2 TP. Vzhľadom na
zriedkavú aplikačnú prax v tejto oblasti. V tejto súvislosti väzba predstavuje
opatrenie procesného donútenia, ktorým si orgány činné v trestnom konaní resp.
súdy zabezpečujú fyzickú prítomnosť osôb pre potreby trestného konania. Väzba
ako zaisťovací úkon má povahu „ultima ratio“ vo vzťahu k dotknutej osobe a preto
je na mieste dôsledné dodržiavanie a rešpektovanie zásady prednostného
a urýchleného vybavovania väzobných veci a zásady primeranosti a zdržanlivosti
podľa, ktorej „Do základných práv a slobôd v prípadoch dovolených zákonom
možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu, pričom treba
rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie “ (§ 2 ods. 2 TP). Trvanie väzby
častokrát presahuje aj dobu trvania trestu odňatia slobody. Účel tejto zásady je
naplnený, vtedy ak zásah do základných práv a slobôd v zákonom ustanovenom
prípade je proporcionálny, subsidiárny, odôvodnený skutkovými okolnosťami a trvá
582
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nevyhnutnú dobu. Uvedené zásada taktiež stanovuje limity súdnej intervencie do
trestného procesu v tejto súvislosti. Väzba má mať z hľadiska dosiahnutia účelu
trestného konania charakter nevyhnutného opatrenia. Väzba v tejto súvislosti má
plniť výlučne zaisťovaciu funkciu nie však sankčnú, odplatnú, výchovnú ako aj
donucovaciu, ktorú v súčasnej aplikačnej praxi v určitých prípadoch plní. Na
základe uvedeného súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravne konanie nie je
povinný rozhodnúť o vzatí obvineného do väzby napriek tomu, že sú splnené všetky
zákonom ustanovené podmienky pre takéto rozhodnutie. Tak tomu však bude
výlučne v prípade, ak zároveň uplatní niektorý zo surogátov väzby. Nemôže
rozhodnúť o nevzatí obvineho resp. obžalovaného do väzby (v prípade naplnenia
formálnych a materiálnych podmienok väzby) a súčasne neuplatniť, niektorý zo
surogátov väzby.
Medzi prostriedky nahradzujúcich väzbu možno zaradiť:
‐ Záruku záujmového združenia občanov a dôveryhodnej osoby (§ 80 ods. 1
písm. a) TP).
‐ Písomný sľub obvineného (§ 80 ods. 1 písm. b) TP).
‐ Dohľad probačného a mediačného úradníka (§ 80 písm. c) TP).
‐ Peňažnú záruku (§ 81 TP).
Osobitné postavenie z uvedených surogátov väzby má probačný a mediačný
dohľad. Ústavný súd vyslovil, že súd resp. sudca pre prípravné konanie, rozhodujúci
o väzbe je vzhľadom na čl. 5 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd
oprávnený ako aj povinný skúmať, či účel väzby nemožno dosiahnuť probačným
a mediačných dohľadom, a to aj prípade, ak návrh nebol podaný.586
Na základe uvedeného je súd povinný skúmať či väzbu nemožno nahradiť
uvedeným surogátom. Podľa nášho názoru v prípadoch, keď súd bude rozhodovať
o nahradení väzby, týmto surogátom by mal skúmať, či väzbu nemožno nahradiť
zárukou záujmového združenia občanov, ktorá predstavuje menej invazívny zásah
do základných práv a slobôd obvineného resp. obžalovaného v súlade so zásadou
subsidiarity a proporcionality vyplývajúcej z § 2 ods. 2 TP za predpokladu, že takáto
záruka bola poskytnutá. V každom prípade, by mal súd prevziať iniciatívu pri
zisťovaní existencie procesných podmienok ingerencie ZZO pri väzobnom
rozhodovaní (pri rozhodovaní o nahradení väzby surogátmi) a osobitne pri
zisťovaní, či ZZO je schopné pozitívne pôsobiť na obvineného spôsobom, ktorý je
objektívne spôsobilý naplniť účel inak sledovaný výkonom väzby. V tejto súvislosti
si procesné súdy, pri svojom rozhodovaní správajú formálne a pasívne, bez ambície
naplnenia avizovanej zásady subsidiarity a proporcionality (§ 2 ods. 2 TP).
Ďalším parciálnym problémom sa javí možnosť vyvodenia zodpovednosti
voči záujmovému združeniu občanov v prípade porušenia povinnosti pôsobiť na
osobu, za ktorú sa zaručili (§ 5 ods. 3 TP). Možnosť postihu záujmového združenia
občanov ako súkromnoprávneho subjektu v tejto súvislosti nemá oporu v zákone
586
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(ani v oblasti civilného či správneho práva) naproti postihu probačného
a mediačneho úradníka, kde prichádza do úvahy postih pracovnoprávny ako aj
trestnoprávny (napr. zneužitie právomoci verejného činiteľa). Zakotvením takéhoto
postihu, by mohlo viesť k zvýšeniu aplikačného využitia záruk poskytovaných
záujmovými združeniami.
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