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REFLEKTUJÍ EXISTUJÍCI SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÍHO 
PRÁVA HMOTNÉHO DOSTATEČNĚ SOUČASNOU REALITU 

V OBLASTI KYBERKRIMINALITY? 
 

DO THE EXISTING SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW PROVISIONS 
SUFFICIENTLY REFLECT THE CURRENT REALITY OF CYBERCRIME?  
 

Vladimír Smejkal, Viktor Porada 
 
Abstrakt  

Úkolem, který je nepochybně spjat s hodnotovým směrováním trestního práva, 
je požadavek, aby byly stále monitorovány procesy, které se odehrávají ve 
společnosti, kyberprostor nevyjímaje, a bylo zvažováno, zda jednání, které se jeví 
jako čin, jež by mohl být nebezpečný pro společnost, dosahuje takové intenzity a jeho 
dopady jsou tak velké, že nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního 
předpisu, či zda lze proti němu bojovat osvětou, výukou, vzděláváním a jinými 
opatřeními v sociální rovině. Příspěvek srovnává a hodnotí aktuální znění vybraných 
ustanovení trestních zákoníků ČR a SR, které nějakým způsobem souvisí s trestnou 
činností v kyberprostoru. V závěru upozorňuje, že i když se aktuální změny nejeví 
potřebné, další technologický vývoj ve společnosti, který lze s pravděpodobností 
rovnou jistotě propojit s informačními technologiemi, může vyžadovat změny spíše 
ve výkladových ustanoveních obecné části trestních zákoníků než v konkrétních 
skutkových podstatách.   
Kľúčové slová: Trestní právo hmotné, Trestní zákoník, Skutkové podstaty, 
Kybernetická kriminalita. 
 
Abstract 

A task that is undoubtedly linked to the value orientation of criminal law is the 
requirement to constantly monitor the processes that take place in society, not 
including cyberspace, and to consider whether the conduct that appears to be an act 
that could be dangerous to society is of such intensity and its impact is so great that 
it is not sufficient to impose liability under another legal provision, or whether it can 
be combated through education, training, education and other social measures. The 
paper compares and evaluates the current wording of selected provisions of the 
Czech and Slovak Criminal Codes that are in some way related to criminal activity 
in cyberspace. It concludes by pointing out that even if the current changes do not 
seem necessary, further technological developments in society, which can be linked 
with equal certainty to information technology, may require changes in the 
interpretative provisions of the general part of the criminal codes rather than in the 
specific facts.  
Keywords: Substantive criminal law, Criminal Code, Criminal offences, 
Cybercrime. 
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Úvod  
Měnící se hodnotový základ a nové sociální, politické a ekonomické 

podmínky po roce 1989 v tehdejším Československu si vyžádaly provedení rychlých 
úprav trestního práva hmotného i procesního. „Již v roce 1990 proto došlo k 
vypuštění ideologizovaných ustanovení trestních předpisů, zrušení trestu smrti a 
změně podmínek výkonu trestu odnětí svobody. Rušeny byly skutkové podstaty 
trestných činů chránící zejména socialistické státní zřízení, a naopak zaváděny byly 
skutkové podstaty nové, reagující na porevoluční, především majetkovou, 
kriminalitu. … Nový hodnotový základ se v neposlední řadě promítl i do podoby 
procesních kodexů. Porevoluční novelizace trestního řádu měly za cíl zejména 
zajistit právo na spravedlivý proces a omezit možnosti zásahu státu do práv osob v 
trestním řízení.“1   

„Zásadní zlom však přinesla až rekodifikace trestního práva, která proběhla 
po téměř 15 letech příprav v roce 2009 přijetím nového trestního zákoníku. Ten 
přinesl zcela nové systematické uspořádání s největším důrazem na ochranu života, 
zdraví, majetku a dalších individuálních práv, zavedl formální pojetí trestného činu 
s materiálním korektivem v podobě subsidiarity trestní represe a upravil řadu nových 
institutů, jako např. trest domácího vězení.“2 

Nový český trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 
ledna 2010. Jak uvedl předseda Komise pro rekodifikaci trestního práva hmotného 
prof. Šámal, „Trestní zákoník (dále též "TrZ") v první řadě opustil materiální pojetí 
trestného činu, které v platném zákoně, jehož základ tvoří trestní zákon z roku 1961, 
bylo zásadním a prvořadým elementem určujícím charakter trestního práva, a 
nahrazuje ho formálně-materiálním pojetím, které sice zachovává materiální 
východiska při legislativním určení v zákoně, co má být trestným činem a co nikoli, 
jakož i z hlediska vymezení typové závažnosti jednotlivých trestných činů, ale na 
druhé straně v souladu se zásadou "žádný trestný čin a žádný trest bez zákona" (srov. 
čl. 39 Listiny základních práv a svobod) a zásadou subsidiarity trestní represe (§ 12 
odst. 1, 2 TrZ) a obecnou formální definicí trestného činu ve smyslu § 13 odst. 1 TrZ 
klade důraz na zákonné vymezení přesných a jednoznačných (nikoli však 
kazuistických) skutkových podstat trestných činů, což je v souladu s požadavkem na 
určitost trestněprávních norem, který vychází z učení o právním státu.“3 

Z pohledu tohoto příspěvku je podstatný aspekt nového trestního zákoníku 
(dále také jen TrZ) realizující obecnou zásadu trestního práva „nullum crimen sine 
lege, nulla poena sine lege“ (žádný trestný čin bez zákona, žádný trest bez zákona), 
která je vyjádřena v trestním zákoníku v § 12 odst. 1 TrZ, podle kterého "jen trestní 
zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání 

 
1  PORADA, V., RAIS., K. a kol. Právní, kriminalistické a kybernetické aspekty kybernetické 

kriminality a bezpečnosti. Pocta Vladimíru Smejkalovi. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2021, s. 23-24.  

2  Tamtéž, s. 36. 
3  ŠÁMAL, P. Trestní zákoník a naplňování funkcí a základních zásad trestního práva hmotného. 

Bulletin advokacie, 2009, č. 10, str. 22–36. 
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uložit".4 V době návrhu, projednávání a přijetí TrZ byly diskutovány formy jednání 
pachatelů a následky, které mohou nastat, což se promítlo do formulování 
jednotlivých skutkových podstat. Následně došlo k přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který podřadil takřka 
všechny zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku pod tento zákon, 
umožňující přičítat spáchání trestného činu právnické osobě.  

Od ustanovení § 257a coby prvního „počítačového“ paragrafu předchozího tr. 
zákona č. 140/1961 Sb., který byl zařazen hned na přelomu let 1991/1992, jsme se 
v tomto novém předpisu posunuli ke třem ustanovením, a to § 230-232.5 Nová trestní 
úprava vycházela mj. i z Úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě (dále jen 
Úmluva), která vstoupila v platnost 1. 7. 2004.6 V roce 2013 byla přijata směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. 8. 2013 o útocích na 
informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV o 
útocích proti informačním systémům.7 Podrobný rozbor směrnice 2013/40/EU lze 
nalézt v literatuře.8 Směrnice byla do českého trestního zákoníku promítnuta 
zákonem č. 165/2015 Sb. Pomineme-li partikulární modifikace TrZ novelami 
v letech 2016-2021, pak teprve zákon č. 130/2022 Sb., účinný od 28. 6. 2022, vnesl 
do TrZ řadu změn souvisejících s kybernetickou kriminalitou. Otázkou je, zda tato 
novela měla smysl a zda skutečně přispěla ke zkvalitnění trestně právní ochrany 
informačních systémů a informačních technologií.   

Úkolem, který je nepochybně spjat s hodnotovým směrováním trestního 
práva, je požadavek, aby byly stále monitorovány procesy, které se odehrávají ve 
společnosti, kyberprostor nevyjímaje, a bylo zvažováno, zda jednání, které se jeví 
jako čin, jež by mohl být nebezpečný pro společnost, dosahuje takové intenzity a 
jeho dopady jsou tak velké, že nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného 
právního předpisu (např. občanskoprávní, obchodněprávní či správní), či zda lze 
proti němu bojovat osvětou, výukou, vzděláváním a jinými opatřeními v sociální 
rovině. V prvním případě by mělo dojít k aplikaci trestněprávního řešení coby 
nejzazšího (subsidiárního) prostředku k ochraně právního řádu9 a jednání pachatele 
(forma a dopad trestné činnosti) by mělo být označeno jako čin společensky 
škodlivý, před kterým je třeba společnost i jednotlivé občany chránit, neboť porušuje 
základní právní statky, na níž je vybudována demokratická společnost. „Přesné a 
jasné skutkové podstaty trestných cínu jsou důležitou zárukou zákonnosti v trestním 

 
4  Viz také čl. 39 LPS "Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké 

jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.“, jakož i čl. 7 EÚLP (Úmluva o 
ochraně lidských práv a základních svobod). 

5  Podrobný rozbor viz SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022, s. 
640 an.  

6  Convention on Cybercrime (ETS no. 185) – viz https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/185?module=treaty-detail&treatynum=185. 

7  CELEX 32013L0040. Úřední věstník, L 218, 14. 8. 2013, s. 8–14. 
8  KLIMEK, L.; ZÁHORA, J.; HOLCR, K. Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach. 

Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 120–136. 
9  MIŘIČKA, A. Trestní právo hmotné. Část obecná i zvláštní. Nákladem spolku československých 

právníků "Všehrd", Praha 1934, s. 12. Cit. podle ŠÁMAL, P. Trestní zákoník a naplňování funkcí 
a základních zásad trestního práva hmotného. Bulletin advokacie, 2009, č. 10, s. 22–36. 
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právu. Přitom, jak zdůrazňoval Solnař, nutno mít na zřeteli, že kasuistické formulace 
jsou vlastní dřívějším vývojovým fázím trestního práva a že vyspělejší fáze je 
charakterizována určitou vyšší mírou zobecnění. Jsou ovšem značné rozdíly mezi 
skutkovými podstatami kaučukovými bez jasných hranic a skutkovými podstatami 
přesně a konkrétně vymezenými.“10 

Posledním faktorem, který je třeba zdůraznit vzhledem k nutnosti 
promyšleného definování jednotlivých skutkových podstat trestního zákonů, je 
zásada zákazu analogie k tíži pachatele. Zákaz analogie in malam partem vyplývá z 
toho, že má-li trestní zákon působit pohrůžkou tresty na jednání lidí, musí jim být 
předem znám, což je v souladu s principy uvedenými v čl. 39 LPS. 

V souvislosti s tím, jak jsou definovány vybrané skutkové podstaty v obou 
právních předpisech a jaká je dnes situace v oblasti používání informačních 
technologií, můžeme posuzovat, zda celospolečenský vývoj (technologický, 
hospodářský, sociální, kulturní, mravní atd.) vede k výskytu protispolečenských 
jevů, jež jsou řešitelné mimotrestními způsoby (§ 12 odst. 2 TrZ), nebo zda dosahují 
takové formy a intenzity, že je na místě jejich trestní postih. V tomto okamžiku 
nicméně je třeba zkoumat, zda zjištěné jednání odpovídá definicím trestných činů 
uvedených v trestním zákoně (§ 12 odst. 1 TrZ), tedy zda je trestní stíhání vůbec 
možné. 

Vzhledem k zákazu analogie k tíži pachatele je někdy velice obtížné přiřadit 
určité škodlivé jednání již definované skutkové podstatě v TrZ, z čehož by vyplývala 
nepostižitelnost pachatele. Někdy je možné řešit postih, zejména pokud jde o 
ojedinělé případy, s využitím jiného ustanovení TrZ. Klasickým zahraničním 
případem je odsouzení hackera za krádež elektrické energie, kterou spotřeboval 
neoprávněným užíváním počítače.11 Pokud se ale zjistí, že jednání není ojedinělé, a 
dokonce lze očekávat jeho nárůst, pak i při respektování principu ultima ratio 
nezbývá než přikročit k začlenění nové skutkové podstaty do trestního zákona.  

Měnící se hodnotový základ a nové sociální, politické a ekonomické 
podmínky po roce 1989 v tehdejším Československu si vyžádaly provedení rychlých 
úprav trestního práva hmotného i procesního. „Již v roce 1990 proto došlo k 
vypuštění ideologizovaných ustanovení trestních předpisů, zrušení trestu smrti a 
změně podmínek výkonu trestu odnětí svobody. Rušeny byly skutkové podstaty 
trestných činů chránící zejména socialistické státní zřízení, a naopak zaváděny byly 
skutkové podstaty nové, reagující na porevoluční, především majetkovou, 
kriminalitu. … Nový hodnotový základ se v neposlední řadě promítl i do podoby 
procesních kodexů. Porevoluční novelizace trestního řádu měly za cíl zejména 

 
10  SOLNAŘ, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědností. Praha: 

Academia, 1972, s. 55. Cit. podle ŠÁMAL, P. Trestní zákoník a naplňování funkcí a základních 
zásad trestního práva hmotného. Bulletin advokacie, 2009, č. 10, s. 37. 

11  SMEJKAL, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2004, s. 498.  
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zajistit právo na spravedlivý proces a omezit možnosti zásahu státu do práv osob v 
trestním řízení.“12   

„Zásadní zlom však přinesla až rekodifikace trestního práva, která proběhla 
po téměř 15 letech příprav v roce 2009 přijetím nového trestního zákoníku. Ten 
přinesl zcela nové systematické uspořádání s největším důrazem na ochranu života, 
zdraví, majetku a dalších individuálních práv, zavedl formální pojetí trestného činu 
s materiálním korektivem v podobě subsidiarity trestní represe a upravil řadu nových 
institutů, jako např. trest domácího vězení.“13 

Nový český trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 
ledna 2010. Jak uvedl předseda Komise pro rekodifikaci trestního práva hmotného 
prof. Šámal, „Trestní zákoník (dále též "TrZ") v první řadě opustil materiální pojetí 
trestného činu, které v platném zákoně, jehož základ tvoří trestní zákon z roku 1961, 
bylo zásadním a prvořadým elementem určujícím charakter trestního práva, a 
nahrazuje ho formálně-materiálním pojetím, které sice zachovává materiální 
východiska při legislativním určení v zákoně, co má být trestným činem a co nikoli, 
jakož i z hlediska vymezení typové závažnosti jednotlivých trestných činů, ale na 
druhé straně v souladu se zásadou "žádný trestný čin a žádný trest bez zákona" (srov. 
čl. 39 Listiny základních práv a svobod) a zásadou subsidiarity trestní represe (§ 12 
odst. 1, 2 TrZ) a obecnou formální definicí trestného činu ve smyslu § 13 odst. 1 TrZ 
klade důraz na zákonné vymezení přesných a jednoznačných (nikoli však 
kazuistických) skutkových podstat trestných činů, což je v souladu s požadavkem na 
určitost trestněprávních norem, který vychází z učení o právním státu.“14 

Z pohledu tohoto příspěvku je podstatný aspekt nového trestního zákoníku 
(dále také jen TrZ) realizující obecnou zásadu trestního práva „nullum crimen sine 
lege, nulla poena sine lege“ (žádný trestný čin bez zákona, žádný trest bez zákona), 
která je vyjádřena v trestním zákoníku v § 12 odst. 1 TrZ, podle kterého "jen trestní 
zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání 
uložit".15 V době návrhu, projednávání a přijetí TrZ byly diskutovány formy jednání 
pachatelů a následky, které mohou nastat, což se promítlo do formulování 
jednotlivých skutkových podstat. Následně došlo k přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který podřadil takřka 
všechny zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku pod tento zákon, 
umožňující přičítat spáchání trestného činu právnické osobě.  

Od ustanovení § 257a coby prvního „počítačového“ paragrafu předchozího tr. 
zákona č. 140/1961 Sb., který byl zařazen hned na přelomu let 1991/1992, jsme se 

 
12  PORADA, V., RAIS., K. a kol. Právní, kriminalistické a kybernetické aspekty kybernetické 

kriminality a bezpečnosti. Pocta Vladimíru Smejkalovi. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2021, s. 23-24.  

13  Tamtéž, s. 36. 
14  ŠÁMAL, P. Trestní zákoník a naplňování funkcí a základních zásad trestního práva hmotného. 

Bulletin advokacie, 2009, č. 10, str. 22–36. 
15  Viz také čl. 39 LPS "Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké 

jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.“, jakož i čl. 7 EÚLP (Úmluva o 
ochraně lidských práv a základních svobod). 
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v tomto novém předpisu posunuli ke třem ustanovením, a to § 230-232.16 Nová 
trestní úprava vycházela mj. i z Úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě (dále 
jen Úmluva), která vstoupila v platnost 1. 7. 2004.17 V roce 2013 byla přijata 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. 8. 2013 o útocích 
na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV o 
útocích proti informačním systémům.18 Podrobný rozbor směrnice 2013/40/EU lze 
nalézt v literatuře.19 Směrnice byla do českého trestního zákoníku promítnuta 
zákonem č. 165/2015 Sb. Pomineme-li partikulární modifikace TrZ novelami 
v letech 2016-2021, pak teprve zákon č. 130/2022 Sb., účinný od 28. 6. 2022, vnesl 
do TrZ řadu změn souvisejících s kybernetickou kriminalitou. Otázkou je, zda tato 
novela měla smysl a zda skutečně přispěla ke zkvalitnění trestně právní ochrany 
informačních systémů a informačních technologií.   

Úkolem, který je nepochybně spjat s hodnotovým směrováním trestního 
práva, je požadavek, aby byly stále monitorovány procesy, které se odehrávají ve 
společnosti, kyberprostor nevyjímaje, a bylo zvažováno, zda jednání, které se jeví 
jako čin, jež by mohl být nebezpečný pro společnost, dosahuje takové intenzity a 
jeho dopady jsou tak velké, že nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného 
právního předpisu (např. občanskoprávní, obchodněprávní či správní), či zda lze 
proti němu bojovat osvětou, výukou, vzděláváním a jinými opatřeními v sociální 
rovině. V prvním případě by mělo dojít k aplikaci trestněprávního řešení coby 
nejzazšího (subsidiárního) prostředku k ochraně právního řádu20 a jednání pachatele 
(forma a dopad trestné činnosti) by mělo být označeno jako čin společensky 
škodlivý, před kterým je třeba společnost i jednotlivé občany chránit, neboť porušuje 
základní právní statky, na níž je vybudována demokratická společnost. „Přesné a 
jasné skutkové podstaty trestných cínu jsou důležitou zárukou zákonnosti v trestním 
právu. Přitom, jak zdůrazňoval Solnař, nutno mít na zřeteli, že kasuistické formulace 
jsou vlastní dřívějším vývojovým fázím trestního práva a že vyspělejší fáze je 
charakterizována určitou vyšší mírou zobecnění. Jsou ovšem značné rozdíly mezi 
skutkovými podstatami kaučukovými bez jasných hranic a skutkovými podstatami 
přesně a konkrétně vymezenými.“21 

Posledním faktorem, který je třeba zdůraznit vzhledem k nutnosti 
promyšleného definování jednotlivých skutkových podstat trestního zákonů, je 
zásada zákazu analogie k tíži pachatele. Zákaz analogie in malam partem vyplývá z 

 
16  Podrobný rozbor viz SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022, s. 

640 an.  
17  Convention on Cybercrime (ETS no. 185) – viz https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/185?module=treaty-detail&treatynum=185. 
18  CELEX 32013L0040. Úřední věstník, L 218, 14. 8. 2013, s. 8–14. 
19  KLIMEK, L.; ZÁHORA, J.; HOLCR, K. Počítačová kriminalita v európskych súvislostiach. 

Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 120–136. 
20  MIŘIČKA, A. Trestní právo hmotné. Část obecná i zvláštní. Nákladem spolku československých 

právníků "Všehrd", Praha 1934, s. 12. Cit. podle ŠÁMAL, P. Trestní zákoník a naplňování funkcí 
a základních zásad trestního práva hmotného. Bulletin advokacie, 2009, č. 10, s. 22–36. 

21  SOLNAŘ, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědností. Praha: 
Academia, 1972, s. 55. Cit. podle ŠÁMAL, P. Trestní zákoník a naplňování funkcí a základních 
zásad trestního práva hmotného. Bulletin advokacie, 2009, č. 10, s. 37. 
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toho, že má-li trestní zákon působit pohrůžkou tresty na jednání lidí, musí jim být 
předem znám, což je v souladu s principy uvedenými v čl. 39 LPS. 

V souvislosti s tím, jak jsou definovány vybrané skutkové podstaty v obou 
právních předpisech a jaká je dnes situace v oblasti používání informačních 
technologií, můžeme posuzovat, zda celospolečenský vývoj (technologický, 
hospodářský, sociální, kulturní, mravní atd.) vede k výskytu protispolečenských 
jevů, jež jsou řešitelné mimotrestními způsoby (§ 12 odst. 2 TrZ), nebo zda dosahují 
takové formy a intenzity, že je na místě jejich trestní postih. V tomto okamžiku 
nicméně je třeba zkoumat, zda zjištěné jednání odpovídá definicím trestných činů 
uvedených v trestním zákoně (§ 12 odst. 1 TrZ), tedy zda je trestní stíhání vůbec 
možné. 

Vzhledem k zákazu analogie k tíži pachatele je někdy velice obtížné přiřadit 
určité škodlivé jednání již definované skutkové podstatě v TrZ, z čehož by vyplývala 
nepostižitelnost pachatele. Někdy je možné řešit postih, zejména pokud jde o 
ojedinělé případy, s využitím jiného ustanovení TrZ. Klasickým zahraničním 
případem je odsouzení hackera za krádež elektrické energie, kterou spotřeboval 
neoprávněným užíváním počítače.22 Pokud se ale zjistí, že jednání není ojedinělé, a 
dokonce lze očekávat jeho nárůst, pak i při respektování principu ultima ratio 
nezbývá než přikročit k začlenění nové skutkové podstaty do trestního zákona.  
 
1. Srovnání stávajících právních úprav českého a slovenského trestního zákona 

Provedli jsme porovnání aktuálních znění vybraných ustanovení trestních 
zákoníků ČR a SR. Vycházeli jsme přitom z následujících znění: 
1. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., ve znění 
zákonů č. 181/2011 Sb., č. 330/2011 Sb., č. 357/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 
420/2011 Sb., č. 193/2012 Sb., č. 360/2012 Sb., č. 390/2012 Sb., č. 399/2012 Sb., č. 
494/2012 Sb., č. 105/2013 Sb., č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 259/2013 
Sb., zákonů č. 141/2014 Sb., č. 86/2015 Sb., č. 165/2015 Sb., č. 377/2015 Sb., č. 
47/2016 Sb., č. 150/2016 Sb., č. 163/2016 Sb., č. 188/2016 Sb., č. 321/2016 Sb., č. 
323/2016 Sb., č. 455/2016 Sb., č. 55/2017 Sb., č. 58/2017 Sb., č. 204/2017 Sb., č. 
287/2018 Sb., č. 315/2019 Sb., č. 114/2020 Sb., č. 165/2020 Sb., č. 333/2020 Sb., č. 
336/2020 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 206/2021 Sb., zákonů č. 220/2021 Sb., č. 
417/2021 Sb. a č. 130/2022 Sb., který je účinný od 28. 6. 202223; 
2. zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, v znení č. 650/2005 Z. z., 692/2006 Z. z., 
218/2007 Z. z., 491/2008 Z. z., 497/2008 Z. z., 498/2008 Z. z., 59/2009 Z. z., 
257/2009 Z. z., 317/2009 Z. z., 492/2009 Z. z., 576/2009 Z. z., 224/2010 Z. z., 
547/2010 Z. z., 33/2011 Z. z., 262/2011 Z. z., 313/2011 Z. z., 246/2012 Z. z., 
334/2012 Z. z., 428/2012 Z. z., 428/2012 Z. z., 189/2013 Z. z., 204/2013 Z. z., 1/2014 
Z. z., 260/2014 Z. z., 260/2014 Z. z., 73/2015 Z. z., 78/2015 Z. z., 87/2015 Z. z., 
174/2015 Z. z., 397/2015 Z. z., 398/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 444/2015 Z. z., 
91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 316/2016 Z. z., 264/2017 Z. z., 274/2017 Z. z., 

 
22  SMEJKAL, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2004, s. 498.  
23  Zdroj: CODEXIS.  



18 
 

161/2018 Z. z., 321/2018 Z. z., 35/2019 Z. z., 38/2019 Z. z., 38/2019 Z. z., 214/2019 
Z. z., 420/2019 Z. z., 474/2019 Z. z., 288/2020 Z. z., 312/2020 Z. z., 236/2021 Z. z., 
357/2021 Z. z., 105/2022 Z. z., aktuálně platný.24 

Aby bylo zřejmé, jaké změny účinné od 28. 6. 2022 jsou provedeny v českém 
TrZ zákonem č. 130/2022 Sb., jsou v souladu s obvyklou legislativní praxí změny 
označeny tučně (nový text) a přeškrtnutím (rušený text). 

V rámci srovnání nejsou uvedeny „vyšší“ odstavce jednotlivých ustanovení 
zákona, které zohledňují výši škody či účast v rámci organizované zločinecké 
skupiny (nebezpečného zoskupenia), pokud nemění nic na skutkové podstatě jako 
takové (popisu jednání pachatele a následcích činu). 

 
1.1 Obecná část zákonů (výklad pojmů)   

Pojem nebo 
skutková 
podstata 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

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

Počítačový 
systém 

§ 136a Počítačový systém 
Počítačovým systémem se 
rozumí zařízení anebo 
skupina vzájemně 
propojených 
nebo přidružených zařízení, z 
nichž jedno nebo více provádí 
na základě programu 
automatické zpracování dat. 
Počítačovým systémem se 
rozumí i data uložená, 
zpracovaná, opětovně 
vyhledaná nebo přenesená 
tímto zařízením anebo 
skupinou zařízení za účelem 
jeho nebo jejich provozu, 
použití, ochrany a údržby. 

neupraveno 

Škoda § 137 Stanovení výše škody 
Při stanovení výše škody se 
vychází z ceny, za kterou se věc, 
která byla předmětem útoku, v 
době a v místě činu obvykle 
prodává. Nelze-li takto výši 
škody zjistit, vychází se z účelně 
vynaložených nákladů na 
obstarání stejné nebo obdobné 
věci nebo uvedení věci v 
předešlý stav. 

§ 124 
(1) Škodou sa na účely tohto 
zákona rozumie ujma na 
majetku alebo reálny úbytok 
na majetku alebo na právach 
poškodeného alebo jeho iná 
ujma, ktorá je v príčinnej 
súvislosti s trestným činom, 
bez ohľadu na to, či ide o 
škodu na veci alebo na 
právach. Škodou sa na účely 

 
24  Zdroj: Zákony pre ľudí, https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300.  
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Dále je řešeno judikatorně – viz 
např. „Škoda se v trestním právu 
chápe obdobně jako v právu 
občanském nebo obchodním, 
protože trestní zákon ani trestní 
řád nijak specificky nedefinují 
pojem „škoda“ pro účely trestní 
odpovědnosti a trestního 
stíhání. Je to tedy újma, která 
nastala v majetkové sféře 
poškozeného, je objektivně 
vyjádřitelná všeobecným 
ekvivalentem, tj. penězi, a lze ji 
napravit – nedochází-li k 
naturální restituci – 
poskytnutím majetkového 
plnění, především peněz. Přitom 
se rozlišuje skutečná škoda a 
ušlý zisk." Usnesení 
Nejvyššího soudu ČR  
ze dne 21. 10. 2009, spis. Zn. 5 
Tdo 923/2009 
 

tohto zákona rozumie aj 
získanie prospechu v 
príčinnej súvislosti s trestným 
činom. 
(2) Škodou sa rozumie v 
zmysle odseku 1 aj ujma na 
zisku, na ktorý by poškodený 
inak vzhľadom na okolnosti a 
svoje pomery mal nárok 
alebo ktorý by mohol 
odôvodnene dosiahnuť. 
§ 126 
(1) Pri určení výšky škody sa 
vychádza z ceny, za ktorú sa 
vec, ktorá bola predmetom 
útoku, v čase a v mieste činu 
obvykle predáva. Ak výšku 
škody nemožno takto zistiť, 
vychádza sa z účelne 
vynaložených nákladov na 
obstaranie rovnakej alebo 
obdobnej veci alebo na 
uvedenie veci do predošlého 
stavu. 
(3) Ak nemožno určiť výšku 
škody alebo ujmy ani jedným 
zo spôsobov podľa odsekov 1 
a 2 alebo ak sú vážne 
pochybnosti o správnosti 
výšky škody alebo takto 
určenej ujmy, určí sa jej 
výška na podklade odborného 
vyjadrenia alebo potvrdenia 
právnickej osoby, ktorej 
pôsobnosť alebo predmet 
činnosti poskytuje záruku 
objektívnosti určenia škody 
alebo ujmy; inak sa výška 
škody určí na podklade 
znaleckého posudku. 

Věc / Vec § 134  
Věcí se rozumí i ovladatelná 
přírodní síla. Ustanovení o 
věcech se vztahují i na živá 
zvířata a zpracované oddělené 

§ 130 
(1) Vecou sa na účely tohto 
zákona rozumejú 
a) hnuteľná vec alebo 
nehnuteľná vec, byt alebo 
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části lidského těla, nevyplývá-li 
z jednotlivých ustanovení 
trestního zákona něco jiného. 
Vymezení věci najdeme 
v občanském zákoníku, kde ust. 
§ 496 definuje věci hmotné a 
nehmotné: (1) Hmotná věc je 
ovladatelná část vnějšího světa, 
která má povahu samostatného 
předmětu. (2) Nehmotné věci 
jsou práva, jejichž povaha to 
připouští, a jiné věci bez hmotné 
podstaty. Podle § 497 Na 
ovladatelné přírodní síly, se 
kterými se obchoduje, se použijí 
přiměřeně ustanovení o věcech 
hmotných. Ostatní vymezení 
pojmu věc vyplývá z ObčZ, z 
jiných předpisů, z judikatury 
nebo komentářů (peněžní 
prostředky uložené na účtu, 
cenné papíry, práva duševního 
vlastnictví).  

nebytový priestor, zviera, ak 
z jednotlivých ustanovení 
tohto zákona nevyplýva niečo 
iné, 
b) ovládateľná prírodná sila 
alebo energia 
c) cenný papier bez ohľadu na 
jeho podobu. 
d) peňažné prostriedky na 
účte, 
e) listina, ktorá je podkladom 
uplatnenia si právneho 
nároku, alebo 
f) majetkové právo alebo iná 
peniazmi oceniteľná hodnota. 
(2) Za vec sa považuje aj 
nehmotná informácia, dáta 
výpočtovej techniky alebo 
obrazový záznam na 
technickom nosiči. 
(7) Virtuálnou menou sa na 
účely tohto zákona rozumie 
digitálny nositeľ hodnoty, 
ktorý nie je vydaný ani 
garantovaný centrálnou 
bankou ani orgánom verejnej 
moci, nie je nevyhnutne 
naviazaný na zákonné 
platidlo a ktorý nemá právny 
status meny ani peňazí, ale je 
akceptovaný niektorými 
osobami ako nástroj výmeny, 
ktorý možno elektronicky 
prevádzať, uchovávať alebo s 
ním elektronicky 
obchodovať. 

První otázkou k diskuzi je, zda vůbec potřebujeme mít v trestním zákoníku 
definován počítačový systém. Jeví se to jako nadbytečné, protože nové ust. § 136a 
TrZ vlastně upravuje něco, co je již mnoho let bez problému používáno jako 
notorieta. Násilnost definice je zřejmá z věty druhé, která z věcného hlediska je zcela 
nesmyslná: „Počítačovým systémem se rozumí i data…“.  

V důvodové zprávě (DZ)25 se k tomu uvádí: „V návaznosti na požadavky 
směrnice o útocích na informační systémy je dále navrhováno zavést v rámci 

 
25  Sněmovní tisk 86/0, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, 10. 12. 2021. 
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výkladových ustanovení trestního zákoníku definici pojmu ´počítačový systém´.“. 
Novela má podle DZ uskutečnit „zvýšení úrovně implementace směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2013/40 ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační 
systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV“26. Protože české 
znění směrnice pracuje s pojmem „informační systém“, anglické „information 
systém“ a francouzské „système d’information“, tedy se shodnými pojmy, je zcela 
mimo chápání autorů, proč se v českém zákoně objevuje pojem věcně značně 
odlišný.27 Slovensko zatím k této změně nepřistoupilo a lze doufat, že tak vzhledem 
k její naprosté zbytečnosti neučiní.  

„Klasické“ pojmy trestního zákona, jako jsou škoda, stanovení výše škody a 
věc, jsou na Slovensku definovány podrobněji, dalo by se říci snadněji aplikovatelné, 
zatímco česká právní úprava se do značné míry opírá o občanský zákoník – viz 
tabulka výše. Někdy to činí problémy, a to zejména v souvislosti s diskuzi o tom, 
jaká škoda poškozenému vznikla a jaká její výše. Pravdou ovšem je, že ustanovení 
§ 126 odst. 3 slovenského trestního zákona má spíše charakter úpravy procesní.  

Podobně je tomu u věci, která je ve slovenském trestním zákoně podrobně 
rozepsána, přičemž odst. druhý se v jednotlivých položkách poněkud překrývá. Co 
je ale zajímavé, je definice virtuální měny v odstavci 7.  Proti této definici nelze mít 
v zásadě námitek, s jedinou výjimkou, a to je termín „virtuální“. Pojem „virtuální“ 
je totiž obecně vnímán jako něco zdánlivého (viz virtuální realita), což v tomto 
případě není zcela tak. Na druhou stranu existují již dříve publikované úvahy, které 
tuto definic spíše podporují. „Virtuální vlastnictví je trvalý počítačový kód 
uskladněný ve vzdáleném zdrojovém systému, kde určitá osoba (či osoby) je nadána 
určitou mocí nad tímto kódem, výlučnou od všech ostatních osob.“28 Podle jednoho 
z autorů „Virtuální vlastnictví spočívá ve vlastnictví (možnosti výkonu) určitého 
práva vztahujícího se k určitému objektu ve virtuálním prostoru.“29 Prvoplánově by 
se jako alternativa nabízel termín „kryptoměny“, ale ten je více technologicky 
závislý, takže slovenská definice má výhodu v technologické nezavilosti. A jen pro 
úplnost: virtuální měna není elektronickými penězi, které jsou definovány 
v zákonech č. 370/2017 Sb., o platebním styku a č. 492/2009 Z. z., o platobných 
službách. 
 
  

 
26  Úřední věstník EU, L 218, 14.8.2013, s. 8–14. 
27  Definice uvedených pojmů jsou podrobně analyzovány např. v SMEJKAL, V. Kybernetická 

kriminalita. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022, s. 49 an.  
28  BLAZER, CH. The five indicia of Virtual property. Pierce Law Review, vol. 5, 2006, s. 137 a násl. 

Dostupné na: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=962905#. 
29  SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022, s. 932.  
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1.2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství 
Porušení 
tajemství 
dopravovaných 
zpráv/ 
Neoprávnené 
zachytávanie 
počítačových 
údajov 
 

§ 182 
Porušení tajemství 
dopravovaných zpráv  
(1) Kdo úmyslně poruší 
tajemství… 
c) neveřejného přenosu 
počítačových dat do 
počítačového systému, z něj 
nebo v jeho rámci, včetně 
elektromagnetického 
vyzařování z počítačového 
systému, přenášejícího taková 
počítačová data, 
bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta nebo 
zákazem činnosti. 
(4) Odnětím svobody na jeden 
rok až pět let nebo peněžitým 
trestem bude pachatel 
potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v 
odstavci 1 nebo 2 jako úřední 
osoba, … 
(5) Zaměstnanec 
provozovatele poštovních 
služeb, telekomunikační 
služby nebo počítačového 
systému anebo kdokoli jiný 
vykonávající komunikační 
činnosti, který 
a) spáchá čin uvedený v 
odstavci 1 nebo 2, 
b) jinému úmyslně umožní 
spáchat takový čin, nebo 
c) pozmění nebo potlačí 
písemnost obsaženou v 
poštovní zásilce nebo 
dopravovanou dopravním 
zařízením anebo zprávu 
podanou neveřejným 
přenosem počítačových dat, 
telefonicky, telegraficky nebo 
jiným podobným způsobem, 

§ 247c 
Neoprávnené zachytávanie 
počítačových údajov 
(1) Kto neoprávnene 
zachytáva počítačové údaje 
prostredníctvom technických 
prostriedkov neverejných 
prenosov počítačových 
údajov do počítačového 
systému, z neho alebo v jeho 
rámci vrátane 
elektromagnetických emisií z 
počítačového systému, ktorý 
obsahuje takéto počítačové 
údaje, potrestá sa odňatím 
slobody na šesť mesiacov až 
tri roky. 
(2) Kto ako zamestnanec 
poskytovateľa elektronickej 
komunikačnej služby spácha 
čin uvedený v odseku 1 alebo 
inému úmyselne umožní 
spáchať taký čin, alebo 
pozmení alebo potlačí správu 
podanú prostredníctvom 
elektronickej komunikačnej 
služby, potrestá sa odňatím 
slobody na jeden rok až päť 
rokov. 
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bude potrestán odnětím 
svobody na jeden rok až pět 
let, peněžitým trestem nebo 
zákazem činnosti. 

Porušení 
tajemství listin 
a jiných 
dokumentů 
uchovávaných 
v soukromí 

§ 183 
(1) Kdo neoprávněně poruší 
tajemství listiny nebo jiné 
písemnosti, fotografie, filmu 
nebo jiného záznamu, 
počítačových dat dat 
uložených v počítačovém 
systému nebo na nosiči 
informací anebo jiného 
dokumentu uchovávaného v 
soukromí jiného tím, že je 
zveřejní, zpřístupní třetí osobě 
nebo je jiným způsobem 
použije, bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden 
rok, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci. (2) 
Odnětím svobody až na dvě 
léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci bude 
pachatel potrestán, spáchá-li 
čin uvedený v odstavci 1 v 
úmyslu získat pro sebe nebo 
pro jiného majetkový nebo 
jiný prospěch, způsobit 
jinému škodu nebo jinou 
vážnou újmu, anebo ohrozit 
jeho společenskou vážnost. 

§ 376 
Kto neoprávnene poruší 
tajomstvo listiny alebo inej 
písomnosti, zvukového 
záznamu, obrazového 
záznamu alebo iného 
záznamu, počítačových dát 
alebo iného dokumentu 
uchovávaného v súkromí 
iného tým, že ich zverejní 
alebo sprístupní tretej osobe 
alebo iným spôsobom použije 
a inému tým spôsobí vážnu 
ujmu na právach, potrestá sa 
odňatím slobody až na dva 
roky. 

Také co se týká klasického trestného činu „porušování tajemství 
dopravovaných zpráv“, existuje na Slovensku zvláštní úprava v § 247c, která se týká 
„zachytávání počítačových údajů“ a je – poměrně překvapivě – zařazena do skupiny 
tr. činů „Poškodzovanie cudzej věci“. K úvaze spíše jazykové je, co vnímat pod 
pojmem „zachytávání“ tedy česky „zachycování“. Jakkoliv se zdá, že zachytit je 
totiž něco zcela jiného, nežli údaje odposlechnout či okopírovat, při pohledu do 
Slovníku spisovné češtiny30 lze, sice až na 4. místě, najít výklad „zjistit, postihnout 
smysly nebo nějakým zařízením“, a na 5. místě „zaznamenat“, takže lze 
předpokládat obdobný výklad na Slovensku31 a vše je v pořádku.  

 
30  Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha: Academia, 1978, s. 675.  
31  V Elektronickom lexikóně slovenského jazyka (http://www.slex.sk/) se konstatuje význam slova 

„zachytiť“: 7. zmyslami alebo prístrojom postihnúť, všimnúť si, zaregistrovať; 8. zaznamenať.  
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Český trestní zákoník toto řeší v rámci jedné skutkové podstaty podle § 182, 
odst. 1, písm. c), který je ale koncipován nikoliv jako popis činnosti (zachycování 
dat), ale definuje důsledek jednání pachatele, kterým je porušení tajemství 
přenášených zpráv, a to i v podobě počítačových dat. Na rozdíl od slovenské právní 
úpravy najdeme v § 182 navíc odst. 4, který postihuje jednání úředních osob. Úřední 
osobou je podle § 127 odst. 1 TrZ a) soudce, b) státní zástupce, c) prezident České 
republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České 
republiky nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci, d) člen 
zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy 
nebo jiného orgánu veřejné moci, e) příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního 
sboru nebo strážník obecní policie, f) soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti 
a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce, g) notář při 
provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař, h) finanční arbitr a jeho 
zástupce, i) fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, 
mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a 
používá při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. 

Postih zaměstnanců je upraven v § 182 odst. 5 českého TrZ a v § 247c odst. 2 
slovenského tr. zákona, nicméně s drobnými odchylkami. V České republice je toto 
ustanovení zaměřeno na větší množinu zaměstnanců „zaměstnanec provozovatele 
poštovních služeb, telekomunikační služby nebo počítačového systému anebo 
kdokoli jiný vykonávající komunikační činnosti“ [podtrhli autoři], což je velice 
široká a až nebezpečně znějící definice, zatímco slovenská právní úprava je 
zaměřená pouze a jen na „zamestnanca poskytovateľa elektronickej komunikačnej 
služby“, což upravuje zákon č. 452/2021 Z. z., o elektronických komunikáciách.  

Odchylky mezi českou a slovenskou v případě porušení tajemství listin a 
dokumentů uchovávaných v soukromí mají jen kosmetický charakter. 
 
1.3 Porušování autorských práv 

Porušování 
autorského 
práva / 
Porušovanie 
autorského 
práva 
 

§ 270 
Porušení autorského práva, 
práv souvisejících s právem 
autorským a práv k databázi 
(1) Kdo neoprávněně zasáhne 
nikoli nepatrně do zákonem 
chráněných práv k 
autorskému dílu, uměleckému 
výkonu, zvukovému či 
zvukově obrazovému 
záznamu, rozhlasovému nebo 
televiznímu vysílání nebo 
databázi, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě 
léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci. 

§ 283 
Porušovanie autorského práva 
(1) Kto neoprávnene zasiahne 
do zákonom chránených práv k 
dielu, umeleckému výkonu, 
zvukovému záznamu alebo 
zvukovo-obrazovému 
záznamu, rozhlasovému 
vysielaniu alebo televíznemu 
vysielaniu alebo databáze, 
potrestá sa odňatím slobody až 
na dva roky. 
(2) Odňatím slobody na šesť 
mesiacov až tri roky sa 
páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, 
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(2) Odnětím svobody na šest 
měsíců až pět let, peněžitým 
trestem nebo propadnutím 
věci bude pachatel potrestán, 
a) vykazuje-li čin uvedený v 
odstavci 1 znaky obchodní 
činnosti nebo jiného 
podnikání, 
b) získá-li takovým činem pro 
sebe nebo pro jiného značný 
prospěch nebo způsobí-li tím 
jinému značnou škodu, nebo 
c) dopustí-li se takového činu 
ve značném rozsahu. 

b) závažnejším spôsobom 
konania, 
c) z osobitného motívu, alebo 
d) prostredníctvom 
počítačového systému. 
 

Prakticky shodná úprava se týká porušování autorských práv. Výjimkou je 
dikce slovenského § 283 odst. 2 písm. b) až d). Můžeme přemýšlet a hledat 
v aplikační praxi, co by to mohlo být „závažnejším spôsobom konania“ a „z 
osobitného motívu“, nicméně velice zajímavé je písm. d), které postihuje 
neoprávněné nakládání s autorským dílem, resp. právem k němu, pokud se tak stane 
prostřednictvím počítačového systému. Není známo, nakolik to funguje na 
Slovensku, ale to by možná vyřešilo přetrvávající problém s nelegálním 
umísťováním autorských děl, zejména filmů, na různých nechvalně známých veřejně 
přístupných úložištích, jak se to odehrává ve velkém měřítku v ČR. Zejména v 
kontextu jednoho z posledních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, v důsledku kterého 
se jeví stíhání těchto pachatelů, konkrétně z hlediska stanovení výše škody, jako 
velice problematické. Pokud by bylo možno použít slovenskou kvalifikaci jednání 
pachatele podle písm. d), a to při zachování trestní sazby, jak je uvedena v českém 
zákoníku, výrazně by to zjednodušilo situaci při postihu tohoto protiprávního 
jednání. 
 
1.4 Nebezpečné pronásledování  

Nebezpečné 
pronásledování / 
Nebezpečné 
prenasledovanie 
 

§ 354  
Nebezpečné pronásledování 
 (1) Kdo jiného dlouhodobě 
pronásleduje tím, že 
a) vyhrožuje ublížením na 
zdraví nebo jinou újmou 
jemu nebo jeho osobám 
blízkým, 
b) vyhledává jeho osobní 
blízkost nebo jej sleduje, 
c) vytrvale jej 
prostřednictvím prostředků 
elektronických komunikací, 

§ 360a 
Nebezpečné prenasledovanie 
(1) Kto iného dlhodobo 
prenasleduje takým 
spôsobom, že to môže vzbudiť 
dôvodnú obavu o jeho život 
alebo zdravie, život alebo 
zdravie jemu blízkej osoby 
alebo podstatným spôsobom 
zhoršiť kvalitu jeho života, 
tým, že 
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písemně nebo jinak 
kontaktuje, 
d) omezuje jej v jeho 
obvyklém způsobu života, 
nebo 
e) zneužije jeho osobních 
údajů za účelem získání 
osobního nebo jiného 
kontaktu, 
a toto jednání je způsobilé 
vzbudit v něm důvodnou 
obavu o jeho život nebo 
zdraví nebo o život a zdraví 
osob jemu blízkých, bude 
potrestán odnětím svobody až 
na jeden rok nebo zákazem 
činnosti. 

a) sa vyhráža ublížením na 
zdraví alebo inou ujmou jemu 
alebo jemu blízkej osobe, 
b) vyhľadáva jeho osobnú 
blízkosť alebo ho sleduje, 
c) ho kontaktuje 
prostredníctvom tretej osoby 
alebo elektronickej 
komunikačnej služby, 
písomne alebo inak proti jeho 
vôli, 
d) zneužije jeho osobné údaje 
na účel získania osobného 
alebo iného kontaktu, alebo 
e) ho inak obmedzuje v jeho 
obvyklom spôsobe života, 
potrestá sa odňatím slobody 
až na jeden rok. 
(2) Odňatím slobody na šesť 
mesiacov až tri roky sa 
páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 
a) na chránenej osobe, 
b) závažnejším spôsobom 
konania, 
c) z osobitného motívu, alebo 
d) verejne. 
 

Nebezpečné 
elektronické 
obťažovanie 

 § 360b 
(1) Kto úmyselne 
prostredníctvom elektronickej 
komunikačnej služby, 
počítačového systému alebo 
počítačovej siete podstatným 
spôsobom zhorší kvalitu 
života iného tým, že 
a) ho dlhodobo ponižuje, 
zastrašuje, neoprávnene koná 
v jeho mene alebo dlhodobo 
inak obťažuje, alebo 
b) neoprávnene zverejní alebo 
sprístupní tretej osobe 
obrazový, zvukový alebo 
obrazovo-zvukový záznam 
jeho prejavu osobnej povahy 
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získaný s jeho súhlasom, 
spôsobilý značnou mierou 
ohroziť jeho vážnosť alebo 
privodiť mu inú vážnu ujmu 
na právach, 
potrestá sa odňatím slobody 
až na tri roky. 
(2) Odňatím slobody na jeden 
rok až štyri roky sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 
a) na chránenej osobe, alebo 
b) z osobitného motívu. 
(3) Odňatím slobody na dva 
roky až šesť rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 
a) a spôsobí ním značnú 
škodu, 
b) s úmyslom získať pre seba 
alebo iného značný prospech, 
alebo 
c) hoci bol za taký čin v 
predchádzajúcich dvadsiatich 
štyroch mesiacoch odsúdený. 

Rovněž co se týká nebezpečného pronásledování, existuje na Slovensku 
partikulárnější právní úprava, neboť § 360a a § 360b rozlišují nebezpečné 
pronásledování a nebezpečné elektronické obtěžování. Těžko říci, zda jednání 
pachatele, které je popsáno českém zákoně v § 354 odst. 1 písm. c) a podobně ve 
slovenském § 360a písm. c), potřebuji ještě zvláštní úpravu v rámci slovenského § 
360b. Je třeba ovšem říci, že jednání pachatele, jak je popsáno v § 360b, daleko více 
reaguje na to, co se dnes odehrává na sociálních sítích, takže nelze vyloučit, že se 
jedná o příklad hodný následování. 
 
1.5 Kybernetická trestná činnost 

Neoprávněný 
přístup k 
počítačovému 
systému a 
neoprávněný 
zásah do 
počítačového 
systému nebo 
nosiče 

§ 230 
Neoprávněný přístup k 
počítačovému systému a nosiči 
neoprávněný zásah do 
počítačového systému nebo 
nosiče informací 
(1) Kdo překoná bezpečnostní 
opatření, a tím neoprávněně 
získá přístup k počítačovému 

§ 247 
Neoprávnený prístup do 
počítačového systému 
(1) Kto prekoná bezpečnostné 
opatrenie, a tým získa 
neoprávnený prístup do 
počítačového systému alebo 
jeho časti, potrestá sa odňatím 
slobody až na dva roky. 
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informací / 
Neoprávnený 
prístup do 
počítačového 
systému 
 

systému nebo k jeho části, 
bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta, 
zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci. (2) Kdo 
získá přístup k počítačovému 
systému nebo k nosiči 
informací a zasáhne do 
počítačového systému nebo 
nosiče informací tím, že a) 
neoprávněně užije data 
uložená v počítačovém 
systému nebo na nosiči 
informací, b) data uložená v 
počítačovém systému nebo na 
nosiči informací neoprávněně 
vymaže nebo jinak zničí, 
poškodí, změní, potlačí, sníží 
jejich kvalitu nebo je učiní 
neupotřebitelnými, c) padělá 
nebo pozmění data uložená v 
počítačovém systému nebo na 
nosiči informací tak, aby byla 
považována za pravá nebo 
podle nich bylo jednáno tak, 
jako by to byla data pravá, bez 
ohledu na to, zda jsou tato data 
přímo čitelná a srozumitelná, 
nebo d) neoprávněně vloží 
nebo přenese data do 
počítačového systému nebo na 
nosič informací nebo učiní jiný 
zásah do programového nebo 
technického vybavení počítače 
počítačového systému nebo 
jiného technického zařízení 
pro zpracování dat, bude 
potrestán odnětím svobody až 
na tři léta, zákazem činnosti 
nebo propadnutím věci. 
(3) Odnětím svobody na šest 
měsíců až čtyři léta, zákazem 
činnosti nebo propadnutím 
věci bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v 

(2) Odňatím slobody na jeden 
rok až päť rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 
a) závažnejším spôsobom 
konania, alebo 
b) a spôsobí ním značnú 
škodu. 
(3) Odňatím slobody na tri 
roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 
a) a spôsobí ním škodu 
veľkého rozsahu, alebo 
b) ako člen nebezpečného 
zoskupenia. 
§ 247a 
Neoprávnený zásah do 
počítačového systému 
(1) Kto obmedzí alebo preruší 
fungovanie počítačového 
systému alebo jeho časti 
a) neoprávneným vkladaním, 
prenášaním, poškodením, 
vymazaním, zhoršením 
kvality, pozmenením, 
potlačením alebo 
zneprístupnením 
počítačových údajov, alebo 
b) tým, že urobí neoprávnený 
zásah do technického alebo 
programového vybavenia 
počítača a získané informácie 
neoprávnene zničí, poškodí, 
vymaže, pozmení alebo zníži 
ich kvalitu, 
potrestá sa odňatím slobody 
na šesť mesiacov až tri roky. 
(2) Odňatím slobody na tri 
roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 
a) a spôsobí ním značnú 
škodu, 
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odstavci 1 nebo 2 a) v úmyslu 
způsobit jinému škodu nebo 
jinou újmu nebo získat sobě 
nebo jinému neoprávněný 
prospěch, nebo b) v úmyslu 
neoprávněně omezit funkčnost 
počítačového systému nebo 
jiného technického zařízení 
pro zpracování dat.  
(4) Odnětím svobody na jeden 
rok až pět let nebo peněžitým 
trestem bude pachatel 
potrestán, a) spáchá-li čin 
uvedený v odstavci 1 nebo 2 
jako člen organizované 
skupiny, b) způsobí-li takovým 
činem značnou škodu, c) 
způsobí-li takovým činem 
vážnou poruchu v činnosti 
orgánu státní správy, územní 
samosprávy, soudu nebo 
jiného orgánu veřejné moci, c) 
spáchá-li takový čin proti 
počítačovému systému, jehož 
narušení by mělo závažný 
dopad na fungování státu, 
zdraví osob, bezpečnost, 
hospodářství nebo zajištění 
základních životních potřeb 
obyvatel, d) získá-li takovým 
činem pro sebe nebo pro jiného 
značný prospěch, nebo e) 
způsobí-li takovým činem 
vážnou poruchu v činnosti 
právnické nebo fyzické osoby, 
která je podnikatelem.  
 

b) a spôsobí ním vážnu 
poruchu v činnosti štátneho 
orgánu, orgánu územnej 
samosprávy, súdu alebo iného 
orgánu verejnej moci, 
c) tak, že zneužije osobné 
údaje iného s cieľom získať 
dôveru tretej strany, alebo 
d) závažnejším spôsobom 
konania. 
(3) Odňatím slobody na štyri 
roky až desať rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 
a) a spôsobí ním škodu 
veľkého rozsahu, 
b) a spôsobí ním vážnu 
poruchu v kritickej 
infraštruktúre, alebo 
c) ako člen nebezpečného 
zoskupenia. 
§ 247b 
Neoprávnený zásah do 
počítačového údaja 
(1) Kto úmyselne poškodí, 
vymaže, pozmení, potlačí 
alebo zneprístupní počítačové 
údaje alebo zhorší ich kvalitu 
v rámci počítačového 
systému alebo jeho časti, 
potrestá sa odňatím slobody 
na šesť mesiacov až tri roky. 
(2) Odňatím slobody na tri 
roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 
a) a spôsobí ním značnú 
škodu, 
b) a spôsobí ním vážnu 
poruchu v činnosti štátneho 
orgánu, orgánu územnej 
samosprávy, súdu alebo iného 
orgánu verejnej moci, 
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c) tak, že zneužije osobné 
údaje iného s cieľom získať 
dôveru tretej strany, alebo 
d) závažnejším spôsobom 
konania. 
(3) Odňatím slobody na štyri 
roky až desať rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1 
a) a spôsobí ním škodu 
veľkého rozsahu, 
b) a spôsobí ním vážnu 
poruchu v kritickej 
infraštruktúre, alebo 
c) ako člen nebezpečného 
zoskupenia. 
 

Opatření a 
přechovávání 
přístupového 
zařízení a hesla 
k 
počítačovému 
systému a 
jiných 
takových dat/  
Výroba a držba 
prístupového 
zariadenia, 
hesla do 
počítačového 
systému alebo 
iných údajov 
 

§ 231 Opatření a přechovávání 
přístupového zařízení a hesla k 
počítačovému systému a 
jiných takových dat 
(1) Kdo v úmyslu spáchat 
trestný čin porušení tajemství 
dopravovaných zpráv podle  
§ 182 odst. 1 písm. b), c) nebo 
trestný čin neoprávněného 
přístupu k počítačovému 
systému  
a nosiči informací podle § 230 
odst. 1, 2 vyrobí, uvede do 
oběhu, doveze, vyveze, 
proveze,  
nabízí, zprostředkuje, prodá 
nebo jinak zpřístupní, sobě 
nebo jinému opatří nebo 
přechovává 
a) zařízení nebo jeho součást, 
postup, nástroj nebo jakýkoli 
jiný prostředek, včetně  
počítačového programu, 
vytvořený nebo přizpůsobený 
k neoprávněnému přístupu do 
sítě  

§ 247d Výroba a držba 
prístupového zariadenia, 
hesla do počítačového 
systému alebo iných údajov 
(1) Kto v úmysle spáchať 
trestný čin neoprávneného 
prístupu do počítačového 
systému podľa § 247, 
neoprávneného zásahu do 
počítačového systému podľa 
§ 247a, neoprávneného 
zásahu do počítačového údaja 
podľa § 247b alebo 
neoprávneného zachytávania 
počítačových údajov podľa § 
247c vyrobí, dovezie, obstará, 
kúpi, predá, vymení, uvedie 
do obehu alebo akokoľvek 
sprístupní 
a) zariadenie vrátane 
počítačového programu 
vytvorené na neoprávnený 
prístup do počítačového 
systému alebo jeho časti, 
alebo 
b) počítačové heslo, 
prístupový kód alebo 
podobné údaje umožňujúce 
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elektronických komunikací, k 
počítačovému systému nebo k 
jeho části, nebo 
b) počítačové heslo, 
přístupový kód, data, postup 
nebo jakýkoli jiný podobný 
prostředek,  
pomocí něhož lze získat 
přístup k počítačovému 
systému nebo jeho části, 
bude potrestán odnětím 
svobody až na dvě léta, 
propadnutím věci nebo 
zákazem činnosti. 
(1) Kdo vyrobí, uvede do 
oběhu, doveze, vyveze, 
proveze, nabízí, 
zprostředkuje, prodá nebo 
jinak zpřístupní, sobě nebo 
jinému opatří nebo 
přechovává 
a) zařízení nebo jeho součást, 
postup, nástroj nebo 
jakýkoli jiný prostředek, 
včetně počítačového 
programu, vytvořený nebo 
přizpůsobený k 
neoprávněnému přístupu do 
sítě elektronických 
komunikací, k počítačovému 
systému nebo k jeho části 
nebo k neoprávněnému 
zásahu do počítačového 
systému nebo nosiče 
informací, nebo  
b) počítačové heslo, 
přístupový kód, data, postup 
nebo jakýkoli jiný podobný 
prostředek, pomocí něhož lze 
získat přístup k 
počítačovému systému nebo 
jeho části, v úmyslu, aby jej 
bylo užito ke spáchání 
trestného činu porušení 
tajemství dopravovaných 

prístup do počítačového 
systému alebo jeho časti, 
potrestá sa odňatím slobody 
až na dva roky. 
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zpráv podle § 182 odst. 1 
písm. b) nebo c) nebo 
trestného činu 
neoprávněného přístupu k 
počítačovému systému a 
neoprávněného zásahu do 
počítačového systému nebo 
nosiče  
informací podle § 230 odst. 1 
nebo 2, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě 
léta, propadnutím věci nebo 
zákazem činnosti. 

Neoprávněný 
zásah do 
počítačového 
systému nebo 
nosiče 
informací 
z nedbalosti 

§ 232  
Poškození záznamu v 
počítačovém systému a na 
nosiči informací a zásah do 
vybavení  
počítače z nedbalosti 
Neoprávněný zásah do 
počítačového systému nebo 
nosiče informací z nedbalosti 
(1) Kdo z hrubé nedbalosti 
porušením povinnosti 
vyplývající ze zaměstnání, 
povolání, postavení nebo 
funkce nebo uložené podle 
zákona nebo smluvně převzaté 
a) data uložená v počítačovém 
systému nebo na nosiči 
informací zničí, poškodí, 
pozmění nebo učiní 
neupotřebitelnými, nebo 
b) učiní zásah do technického 
nebo programového vybavení 
počítače počítačového 
systému nebo jiného 
technického zařízení pro 
zpracování dat, 
a tím způsobí na cizím majetku 
značnou škodu, bude potrestán 
odnětím svobody až na šest 
měsíců, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci. 
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Složitá situace nastala v oblasti ryze kybernetických trestných činů. Ve 
slovenské právní úpravě dochází opět, jak je zřejmě v rámci slovenského prostředí 
považováno za vhodnější, k rozdělení na několik samostatných ustanovení. Najdeme 
zde tedy § 247, § 247a, § 247b. S nimi souvisí ještě § 247d a sem je zařazen i výše 
diskutovaný § 247c Neoprávnené zachytávanie počítačových údajov. Česká právní 
úprava všechno, co je popsáno v § 247, § 247a, § 247b, zahrnuje do ustanovení § 
230. Přesto, že na Slovensku je opticky více paragrafů, jeví se autorům popis toho, 
čím vším pachatel mohl naplnit skutkovou podstatu těchto trestných činů, v rámci 
české právní úpravy § 230 komplexnější.  

Významné jsou ale aktuální zásahy do českého TrZ, o nichž je třeba se zmínit 
podrobněji. V rámci výše uvedené novely zákonem č. 130/2022 Sb. totiž došlo 
k několika zásadním změnám: 

V rámci § 230 odst. 2 bylo vypuštěno návětí „Kdo získá přístup k 
počítačovému systému nebo k nosiči informací“, které bylo redukováno na „Kdo 
zasáhne do počítačového systému nebo nosiče informací“. DZ toto odůvodňuje tak, 
že „Takto vymezená podmínka může při restriktivním výkladu vyloučit trestnost 
jednání, při kterých není třeba získat přístup k danému počítačovému systému, např. 
při masovém šíření ransomwaru nebo DDoS útocích. Data uložená v počítačovém 
systému tak lze neoprávněně užít, vymazat, zničit, poškodit, padělat, pozměnit atp., 
resp. data lze do počítačového systému vložit, přenést či učinit jiný zásah taktéž bez 
získání přístupu do tohoto systému, např. v případě využití nakaženého systému jako 
prostředníka pro spáchání útoku na cílový počítačový systém (např. za použití více 
nakažených systémů propojených do botnetu), přičemž nežádoucí aktivity v cílovém 
systému (vymazání, zničení, poškození dat aj.) by prováděl až nakažený počítač na 
základě instrukcí malware útočníka, nikoliv však útočník samotný. Tento útočník by 
tak přístup do cílového systému nezískal (malware by neměl funkcionalitu do 
cílového systému přistupovat) – kupříkladu DDoS, prováděný proti cílovému 
systému prostřednictvím jiného, útočníkem nakaženého systému. Dalším takovým 
příkladem může být jednání, kdy by útočníkem připravený malware prováděl v 
cílovém počítačovém systému nežádoucí aktivity samostatně, mimo sféru vlivu 
útočníka. Jednalo by se tedy o jakousi „nášlapnou minu“, která by existovala 
samostatně a útočník by na ni již neměl žádný vliv (kupříkladu některé druhy 
malware umístěného na webové stránky).“.   

Podle názoru autorů uvedená změna je v souladu s tím, co bylo publikováno 
dříve32 a mírně zjednodušuje úvahy o naplnění skutkové podstaty tohoto trestného 
činu. Přesto platí, že i nadále DoS/DDoS útok bude obtížně zařaditelný pod jednání 
popsané v odst. 2 písm. a) až d).  Útoky odepření služby DoS/DDoS (Denial of 
Services a Distributed Denial of Services) lze obecně definovat jako pokusy dočasně 
nebo trvale znemožnit oprávněným uživatelům přístup k nějaké službě. Při 
distančním způsobu útoku je podstatou odesílání v podstatě legitimních požadavků 
na určitou službu napadeného serveru z jednoho či více míst, ovšem v takové 

 
32  SMEJKAL, V., SOKOL, T. K možnostem postihu utoků DoS/DDoS v rámci českého právního 

řadu. Data Security Management, XVII., 2013, č. 3, s. 24–30. 
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intenzitě, že se server zahltí a přestane reagovat. Nijak ho to nicméně nepoškodí, 
jakmile útok přestane, vrátí se systém do původního stavu.33  

Zejména v případě DDoS útoku vedeného z mnoha počítačů odesílající 
(mnohdy legitimní) požadavky na službu nějakého serveru je tedy otázkou, zda lze 
jednání útočníka posoudit tak, že „data uložená v počítačovém systému… učiní 
neupotřebitelnými“ podle písm. b), případně zda „neoprávněně vloží nebo přenese 
data do počítačového systému“ podle písm. d). Pokud bude možné konstatovat, že 
pachatel jednal tak, jak je popsáno v odst. 2, bude možné jej postihnout podle odst. 
3 „spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2… b) v úmyslu neoprávněně omezit 
funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování 
dat“. Problémem je, že pachatel neužívá data v počítačovém systému, nepozměňuje 
je, možná přenáší data do počítačového systému, jak se uvádí v písm. d), ale nečiní 
tak neoprávněně, resp. neoprávněnost – a tedy jednání ve smyslu odst. 2 – bude třeba 
prokázat.  

V minulých letech byly u českých soudů projednávány některé útoky tohoto 
typu a pachatelé byli obviněni podle § 230 odst. 1, odst. 3 písm. b) TrZ34 a ve druhém 
případě (zřejmě správněji) podle § 230 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. b) TrZ.35 

Další změna v TrZ byla provedena v rámci § 230 odst. 4 písm. c), kde původní 
dikce „c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, 
územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci“ byla nahrazena jinou, 
tohoto znění: „c) spáchá-li takový čin proti počítačovému systému, jehož narušení 
by mělo závažný dopad na fungování státu, zdraví osob, bezpečnost, hospodářství 
nebo zajištění základních životních potřeb obyvatel“. V DZ se k tomu uvádí: 
„Navrhuje se nahradit stávající § 230 odst. 4 písm. c) trestního zákoníku, neboť jde 
o příliš zužující vymezení, které neodpovídá definici pojmu kritické infrastruktury ve 
smyslu směrnice o útocích na informační systémy. Ta definuje kritickou 
infrastrukturou jako prostředky, systémy a jejich části nacházející se v členském 
státě, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí, zdraví, 
bezpečnosti, zabezpečení nebo dobrých hospodářských či sociálních podmínek 
obyvatel, jako jsou elektrárny, dopravní sítě nebo vládní sítě, a jejichž narušení nebo 
zničení by mělo pro členský stát závažný dopad v důsledku selhání těchto funkcí. Dle 
současného znění § 230 odst. 4 písm. c) trestního zákoníku by tak nebyly pokryty 
počítačové (informační) systémy, které nespadají pod orgán veřejné moci, např. 
elektrárny nebo dopravní sítě. Vážná porucha v činnosti orgánu státní správy, 
územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tak bude napříště 
podřaditelná pod obecnější termín ´závažný dopad na fungování státu´, popř. 
´zajištění základních životních potřeb obyvatelstva´. Nadto toto vymezení umožňuje 
zahrnout do rozsahu této skutkové podstaty i významná narušení dalších zásadních 
informačních systémů, jako jsou jiné informační systémy chráněné dle zákona č. 
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Mezi takové systémy patří zejména 

 
33  Podrobný popis útoků viz SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2022, s. 916-918.  
34  Rozsudek OS v Rychnově nad Kněžnou, č. j. 2 Tm 11/2017-329 ze dne 30. 4. 2018, rozsudek KS 

v Hradci Králové, č. j. 12 Tmo 10/2018-373 ze dne 26. 9. 2018. 
35  Pravomocný Trestní příkaz OS v Ostravě, č. j. 11 T 85/2018-304 ze dne 13. 8. 2018. 
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významné informační systémy či informační systémy základní služby (mezi tyto 
systémy mohou patřit např. i informační systémy územní samosprávy).“.  

Podle našeho názoru tím dochází k posunu ve výčtu zájmů chráněných 
trestním zákonem, resp. chráněných objektů v podobě počítačových systémů. 
Původní znění odst. 4 popisovalo důsledek jednání pachatele, který spočíval ve 
způsobení vážné poruchy v činnosti orgánů veřejné moci. Nebylo o čem diskutovat, 
protože vážnou poruchu i orgán veřejné moci umíme definovat. Nová právní úprava 
je daleko volnější, možná širší, ale hůře uchopitelná. Lze si snadno představit 
námitky obhajoby, že narušení počítačového systému některého orgánu veřejné 
moci, nemělo záporný, ale naopak kladný dopad na zajišťování základních životných 
potřeb obyvatel. Původní právní úprava, která je takto uvedena ve slovenském 
zákoníku, se jeví vhodnější. K diskusi je i otázka, proč nebyla zvolena forma odkazu 
na krizový zákon č. 240/2000 Sb. a potom zejména na nařízení vlády č. 432/2010 
Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.  

Již minulosti bylo diskutováno o tom, proč v § 230 odst. 4 písm. e) se 
poskytuje zvláštní ochrana podnikatelům („způsobí-li takovým činem vážnou 
poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem). „Nebyli 
jsme si jisti, zda tato speciální právní úprava obstojí v ústavním testu rovnosti všech 
před zákonem, protože si lze představit námitky kupříkladu neziskové organizace 
nebo sportovního klubu, že získání přístupu k jejich počítačovému systému je 
vnímáno jako méně nebezpečné než získání k přístupu k počítačovému systému vedle 
sídlícího ševce.“36 Bylo konstatováno, že ochrana kritické infrastruktury by byla 
zřejmě legislativně čistší a méně zpochybnitelná ve smyslu předchozí připomínky. 
Poněkud neobvyklá zvýšená ochrana podnikatelů dává smysl právě až v kontextu se 
zákonem o kybernetické bezpečnosti (ZKB), neboť správci a provozovatelé uvedení 
v ustanovení § 3 ZKB, pokud to není přímo stát, resp. jeho organizační složky, jsou 
podnikateli.37 Pravděpodobně se tím myslela skutečnost, že podnikatelé zajišťují 
poskytování služeb státu i jeho obyvatelům. Ponechání písm. e) po provedení změny 
v písm. c) je dle našeho názoru nedůvodné, a ještě více zvyšuje uvažovaný prvek 
možné nerovnosti.  

Co se týká § 231 českého zákona, tomu víceméně odpovídá § 247 zákona 
slovenského. V rámci zmíněné novely TrZ došlo ke zcela formálním úpravě tak, že 
návětí „kdo v úmyslu…“ je zařazeno na konec textu, v čemž není příliš vidět smysl. 
Lze ještě podotknout, že český popis toho, co pachatel má, resp. s čím má nakládat, 
zahrnuje širší množinu pojmů („zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj, nebo 
jakýkoliv jiný prostředek“), což je ve slovenské úpravě redukováno na „zařízení“. 
Zařízení chápeme jako hmotnou věc, kterou tedy na Slovensku není možné šířit, 
zatímco návody, jak se dostat do počítačového systému, tedy zřejmě ano. 

Právní úprava podle ustanovení § 232 nacházející se v českém trestním 
zákoníku „Neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací z 

 
36  SOKOL, T., SMEJKAL, V. Postih počítačové kriminality podle nového trestního zákona. Právní 

rádce, XVII., 2009, č. 7, s. 43–48. 
37  SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022, s. 674. 
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nedbalosti“ (novelou změněn nadpis, obsah naštěstí nikoliv) ve slovenské právní 
úpravě nenajdeme. 
 
1.6 Teroristický útok 

Teroristický 
útok   
 

§ 311 Teroristický útok 
(1) Kdo v úmyslu poškodit 
ústavní zřízení nebo 
obranyschopnost České 
republiky, narušit nebo zničit 
základní politickou, 
hospodářskou nebo sociální 
strukturu České republiky 
nebo mezinárodní organizace, 
závažným způsobem zastrašit 
obyvatelstvo nebo protiprávně 
přinutit vládu nebo jiný orgán 
veřejné moci nebo 
mezinárodní organizaci, aby 
něco konala, opominula nebo 
trpěla, … 
e) vložením nebo přenosem 
dat do počítačového systému 
nebo na nosič informací, 
učiněním jiného zásahu do 
programového nebo 
technického vybavení 
počítačového systému nebo 
jiného technického zařízení 
pro zpracování dat anebo 
vymazáním nebo jiným 
zničením, poškozením, 
změněním nebo potlačením dat 
uložených v počítačovém 
systému nebo na nosiči 
informací, snížením jejich 
kvality nebo učiněním jich 
neupotřebitelnými provede 
útok proti počítačovému 
systému, jehož narušení by 
mělo závažný dopad na 
fungování státu, zdraví osob, 
bezpečnost, hospodářství nebo 
zajištění základních životních 
potřeb obyvatel, útok s 
dopadem na větší počet 

§ 419 Teroristický útok 
(1) Kto v úmysle poškodiť 
ústavné zriadenie alebo 
obranyschopnosť štátu, 
narušiť alebo zničiť základnú 
politickú, hospodársku alebo 
spoločenskú štruktúru štátu 
alebo medzinárodnej 
organizácie, závažným 
spôsobom zastrašiť 
obyvateľstvo alebo donútiť 
vládu štátu alebo iný orgán 
verejnej moci alebo 
medzinárodnej organizácie, 
aby niečo konala, opomenula 
alebo strpela ... 
b) zničí, znefunkční alebo 
poškodí verejné zariadenie, 
dopravný systém, 
telekomunikačný systém, 
informačný systém, vrátane 
závažného bránenia vo 
fungovaní informačného 
systému alebo prerušenia 
fungovania informačného 
systému, pevnú plošinu na 
podmorskej plytčine, 
energetické zariadenie, 
vodárenské zariadenie, 
zdravotnícke zariadenie alebo 
iné dôležité zariadenie, 
verejné priestranstvo alebo 
majetok, alebo takým 
konaním hrozí, 
c) naruší, znefunkční alebo 
preruší dodávku vody, 
elektrickej energie alebo iného 
základného prírodného zdroja 
s cieľom vydať ľudí do 
nebezpečenstva smrti alebo 
ťažkej ujmy na zdraví alebo 
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počítačových systémů s 
využitím počítačového 
programu vytvořeného nebo 
přizpůsobeného pro takový 
útok anebo útok, kterým 
způsobí značnou škodu,  
bude potrestán odnětím 
svobody na tři až dvanáct let, 
popřípadě vedle tohoto trestu 
též propadnutím majetku. 

cudzí majetok do 
nebezpečenstva škody 
veľkého rozsahu, alebo takým 
konaním hrozí, 

Podrobnější úprava se nachází v ustanovení § 311 teroristický útok českého 
TrZ, kde nalezneme jednání v odst. 1 pod písmenem e) mírně modifikované 
uvedenou novelou – viz výše. Zde, nalezneme velmi kazuistický výčet jednání 
pachatele, které ale ve svém důsledku vede k popisu útoku proti počítačovému 
systému s následky obdobnými, jako je uvedeno v ust. § 230 odst. 4 písm. c). Navíc 
je doplněn „útok s dopadem na větší počet počítačových systémů s využitím 
počítačového programu vytvořeného nebo přizpůsobeného pro takový útok anebo 
útok, kterým způsobí značnou škodu“. S tvrzením v DZ, že „Aktuální právní úprava 
tak umožňuje trestněprávní postih kybernetického útoku učiněného přenosem dat, 
nikoli však kyberteroristického.“ nelze souhlasit.38  

Slovenská právní úprava neřeší v § 419 odst. 1 písm. b) provedení útoku, ale 
jeho dopad, tj. samotný fakt, že dojde k zničení, poškození nebo znefunkčnění 
telekomunikačního a informačního systému.  

 
1.7 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku  

Neoprávněné 
opatření, 
padělání a 
pozměnění 
platebního 
prostředku / 
Neoprávnené 
vyrobenie a 
používanie 
platobného 
prostriedku 

§ 234 Neoprávněné opatření, 
padělání a pozměnění 
platebního prostředku (1) Kdo 
sobě nebo jinému bez souhlasu 
oprávněného držitele uživatele 
opatří, zpřístupní, přijme nebo 
přechovává platební prostředek 
jiného, zejména nepřenosnou 
platební kartu 
identifikovatelnou podle jména 
nebo čísla, elektronické peníze, 
příkaz k zúčtování, cestovní 
šek nebo záruční šekovou 
kartu, který umožňuje výběr 
hotovosti nebo převod 
peněžních prostředků anebo 
virtuálních aktiv 

§ 219 
(1) Kto neoprávnene 
prechováva, prepravuje, 
obstará si alebo inak zadováži 
alebo poskytne inému 
platobný prostriedok, potrestá 
sa odňatím slobody na šesť 
mesiacov až tri roky. 
(3) Rovnako ako v odseku 2 
sa potrestá, kto falšuje, 
pozmení, napodobní alebo 
neoprávnene vyrobí platobný 
prostriedok alebo kto takýto 
platobný prostriedok 
prechováva, prepravuje, 
obstará si alebo inak 

 
38  K tomu podrobně viz SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022, s. 
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používaných namísto 
peněžních prostředků (dále 
jen „platební prostředek“) a 
který náleží jinému, bude 
potrestán odnětím svobody až 
na dvě léta, zákazem činnosti 
nebo propadnutím věci. 

zadováži, použije alebo 
poskytne inému.  
(4) Kto vyrobí, sebe alebo 
inému zadováži alebo 
prechováva nástroj, 
počítačový program alebo iný 
prostriedok špeciálne 
prispôsobený na spáchanie 
činu uvedeného v odseku 3, 
potrestá sa odňatím slobody 
až na tri roky. 
§ 131 
(6) Platobným prostriedkom 
sa na účely tohto zákona 
rozumie nehmotné alebo 
hmotné chránené zariadenie, 
predmet, záznam alebo ich 
kombinácia vrátane platobnej 
karty, ktorá je chránená pred 
falšovaním alebo 
neoprávneným použitím a 
ktorá držiteľovi alebo 
používateľovi sama alebo 
spolu s nejakým postupom 
alebo súborom postupov 
umožňuje prevod peňazí, 
elektronických peňazí alebo 
virtuálnej meny. 

Na virtuální aktiva narazíme po uvedené novele v ustanovení § 234 českého 
trestního zákoníku, kde se objevuje tento termín rovnocenně s hotovostí a peněžními 
prostředky. Je zábavné, že zatímco slovenský trestní zákoník definuje v § 130 odst. 
7 virtuální měnu (viz výše), tak do českého TrZ byl zaveden pojem „virtuální aktiva“ 
bez jakékoliv definice. Musíme hledat oporu v DZ, kde se uvádí: „Navrhuje se 
převzít terminologii ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 
527/2020 Sb. Tato novela (zákon č. 527/2020 Sb.) implementovala doporučení FATF 
č. 15 a namísto předchozího pojmu „virtuální měna“ zavedla nově pojem „virtuální 
aktivum“ s tím, že zejména zahrnuje nejenom platební funkci této komodity, ale nově 
i funkci investiční. S ohledem na zavedení pojmu „virtuální aktivum“ v § 4 odst. 9 v 
zákoně č. 253/2008 Sb. je zároveň vhodné vymezení virtuálních aktiv v trestním 
zákoníku zúžit a poskytovat ochranu dle tohoto ustanovení pouze těm virtuálním 
aktivům, která jsou používaná namísto peněžních prostředků, tj. pokud tyto 
prostředky slouží k placení, byť, striktně vzato, v případě virtuálních aktiv nejde o 
placení v úzkém smyslu slova, nýbrž o směnu (tzv. platební virtuální aktiva). Jedná 
se např. o bitcoiny a jiná virtuální aktiva používaná namísto peněžních prostředků, 
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někdy také nepřesně označovaná jako virtuální měny, virtuální peníze či virtuální 
tokeny. Výše uvedeným zúžením pojmu virtuální aktiva má být postaveno najisto, že 
§ 234 trestního zákoníku negarantuje ochranu virtuálním aktivům sloužícím k 
investování, která se označují jako majetkové či investiční tokeny, a dále že není 
garantována ochrana ani užitným tokenům, které jsou rovněž virtuálním aktivem a 
umožňují přístup k určitému produktu či službě. Kategorií sui generis jsou tzv. „in-
game currencies“, tj. jednotky sloužící pouze ke hře (virtuální herní tokeny), kterým 
rovněž není poskytována trestněprávní ochrana, alespoň co do rozsahu, v němž tyto 
herní tokeny slouží výhradně ke hře a nejsou použitelné i k zisku v reálném světě, tj. 
mimo herní prostředí.“. Podle názoru autorů je tento postup, spočívající v zavedení 
velmi širokého pojmu „virtuální aktiva“39, který je následně opět omezen slovy 
„používaných namísto peněžních prostředků“ nepřehledný a zcela jistě by 
„slovenský“ termín „virtuální měna“ posloužil lépe.  

Oproti české právní úpravě § 219 odst. 4 slovenského trestního zákoníku 
postihuje jednání které spočívá v opatření nebo přechovávání nástroje, počítačového 
programu nebo jiného prostředku speciálně přizpůsobeného na spáchání tohoto činu. 
Toto v českém TrZ nenajdeme, a to ani pomocí ust. § 231.  

 
Záver   

Podle názoru autorů nepotřebujeme v současnosti zásadním způsobem měnit 
právní úpravy, vymýšlet nové skutkové podstaty apod. Pokud se ale přistoupí 
k úpravám – viz výše popsaná novela českého TrZ, pak by měla být konána 
s rozmyslem a se zevrubnou znalostí věcné stránky, nikoliv nepřesnou interpretací 
eurodokumentů, které si také nemohou dělat čáku na neomylnost. Současná praxe, 
kdy jsou v rámci EU prováděny hrátky se slovy, aniž by bylo zřejmé, k čemu 
požadované změny mají sloužit, není přínosem. Novela nepřináší zásadní 
kvalitativní změny v trestním právu hmotném ČR a v některých oblastech jejich 
výklad spíše znesnadňuje. 

Z hlediska delšího časového horizontu bude třeba podle našeho názoru řešit v 
rámci případných změn trestního zákoníku přinejmenším tyto otázky: 

1. Ochranu autorských děl vytvořených umělou inteligenci, což je primárně 
záležitost zákona autorského, leč s možným dopadem i do trestního práva hmotného. 

2. Trestnou činnost související s roboty, resp. zařízeními na bázi uměle 
inteligence, a to zejména v jejich nejvyšší podobě – zařízení autonomní, sebeučící se 

 
39  Podle § 4 odst. 9 zákona č. 253/2008 Sb. „Virtuálním aktivem se pro účely tohoto zákona rozumí 

elektronicky uchovatelná nebo převoditelná jednotka, která je a) způsobilá plnit platební, směnnou 
nebo investiční funkci, bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, pokud se nejedná o 1. cenný 
papír, investiční nástroj, nebo peněžní prostředek podle zákona o platebním styku, 2. jednotku podle 
§ 3 odst. 3 písm. c) bodů 4 až 7 zákona o platebním styku, nebo 3. jednotku, kterou je prováděna 
platba podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona o platebním styku, nebo b) jednotkou podle písmene a) 
bodu 2 a kterou lze v konečném důsledku zaplatit pouze za úzce vymezený okruh zboží nebo služeb, 
který zahrnuje elektronicky uchovatelnou nebo převoditelnou jednotku podle písmene a).“.  
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a schopné vlastní transformace (vývoje).40 Není to otázka zítřka, ale možná pozítří 
ano. 

V České republice se v současnosti vede diskuse o tom, jakým způsobem 
vyřešit hybridní útoky a s tím spojené dezinformace. V minulých měsících se 
uskutečnilo právně nepříliš šťastné opatření, spočívající v tom, že soukromé 
subjekty, které mají v náplní zajišťování elektronických komunikací – tedy 
telekomunikační operátoři, jakož i správce národní domény .cz CZ.NIC na nátlak 
vlády a Vojenského obranného zpravodajství znepřístupnil vládou určené 
zpravodajské servery. Jakkoliv s jejich obsahem lze rozsáhle polemizovat, takové 
jednání nemělo oporu v zákoně a že je považovat za projev cenzury, byť vykonané 
soukromými subjekty. Jedná se o zásah do lidských práv a svobod, který musí 
probíhat na základě zákona a v limitech daných zákonem. V této souvislosti se v 
České republice diskutuje o tom, že by měl existovat nějaký zákon o dezinformacích, 
umožňující postihovat dezinformátory a jejich nástroje. Zde narazíme hned na první 
zásadní problém: jak definovat, co to je dezinformace. Lze se obávat, že by mohl 
následovat pokus řešit to prostředky práva trestního, tedy vymyslet nějakou novou 
skutkovou podstatu v trestním zákoníku, což hlediska principu ultima ratio je vždy 
nejméně vhodná cesta. Ale když už mohlo být do českého trestního zákoníku 
zařazeno zvláštní ustanovení postihující čmárání po zdech (§ 228 odst. 2), jako by 
nestačilo klasické ustanovení o poškození cizí věci v odst. 1, nelze vyloučit, že se 
tak stane i u dezinformací.  

Autoři varují přes zbrklým zařazováním nových skutkových podstat do 
trestních zákoníků, zejména proto, že tímto narůstá míra jejich kazuistiky. Právní 
úprava má být co nejobecnější, aby při každé technologické či jiné novince 
v reálném životě nebylo třeba měnit hmotné právo. Více by si tuto pozornost 
zasloužilo právo procesní a kriminalistika, které musí umět reagovat na nové 
fenomény, například z kyberprostoru. Příkladem může být zajišťování kryptoměn 
nacházejících se ve virtuálních peněženkách nebo odhalování pachatelů skrývajících 
se v kyberprostoru za různými anonymizéry (proxy servery), virtuálními privátními 
sítěmi (VPN, Virtual Private Network), v „temném Internetu“ (Dark Net) s využitím 
sítě TOR41 apod.42  

Nelze vyloučit, že další technologický vývoj ve společnosti, který lze 
s pravděpodobností rovnou jistotě propojit s informačními technologiemi bude 
vyžadovat změny ve výkladových ustanoveních obecné části trestních zákoníků. Ani 
v tak bujaře se rozvíjející oblasti, jakou je ICT, nemůže pachatel s daty dělat nic 

 
40  K tomu viz podrobný výklad v SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2022, s. 1004 an. 
41  TOR je softwarový systém a označení pro celosvětovou síť serverů, která svým uživatelům 

umožňuje anonymně komunikovat a procházet Internet. Název TOR vznikl jako zkratka z projektu 
The Onion Router, jenž byl ve svých počátcích sponzorován Námořnictvem Spojených států 
amerických (U.S. Navy). Nyní se však jedná o neziskový projekt vybudovaný na základě 
dobrovolnických serverů, jehož hlavním účelem je vytvářet bezpečné a svobodné prostředí s 
vestavěnými funkcemi pro ochranu osobních údajů. (www.alza.cz) 

42  Více viz SMEJKAL, V. Kap. Informační a Kybernetická bezpečnost. In: PORADA, V. a kol. 
Bezpečnostní vědy. Plzeň: A. Čeněk, 2019, s. 141-182. 
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jiného, než co už je popsáno (mazat, modifikovat atd.), a obvykle tak činí s úmyslem 
způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný 
prospěch, takže při posuzování jednání pachatele dojdeme k obvyklým skutkovým 
podstatám, jako jsou podvody, poškození cizí věci, teroristický útok atd. Co nám ale 
může činit problém, je výskyt nových fenoménů v kyberprostoru, jako jsou zejména 
různé tzv. majetkové hodnoty: 

a) odvozené od technologie blockchainu, tzv. nezastupitelné tokeny (NFT, 
nonfungible tokens), reprezentující jakýkoliv digitalizovaný obsah – typicky 
umělecká díla, ale objevují se i pokusy o NFT, jež mají vyjadřovat podíl na obsahu 
sudu s vínem nebo na základním kapitálu obchodní společnosti (což je jeví právně 
velmi problematické).43  

b) vyskytující se v počítačových hrách globálního (celosvětového) 
charakteru, jako jsou např. Defense of the Ancients 2 (DOTA 2) a Counter-Strike: 
Global Off ensive (CS:GO),  v nichž se obchoduje s virtuálními předměty velmi 
vysoké ceny, 

c) extrémním příkladem virtuálních předmětů, které mají svoji směnnou 
hodnotu, jsou virtuální pozemky v internetovém světě Decentraland.44 Jeden takový 
se prodal za kryptoměnu v rekordní hodnotě 2,4 milionu dolarů (54,4 milionu Kč). 
Decentraland je on-line prostředí nazývané také metaverzum, kde si uživatelé mohou 
kupovat pozemky, navštěvovat budovy či se setkávat s lidmi jako avataři.  

Přesto se nemusíme virtuálního prostředí z pohledu konstrukce trestního 
zákoníku příliš obávat. „Pokud se ale v dříve cit. pracích uvádí, že by měla existovat 
zvláštní úprava pro vlastnictví virtuální v reálném právním řádu, s tím autor 
nesouhlasí. Buď nalezne to, co se ve virtuálním světě odehrálo, adekvátní odezvu ve 
světě reálném – pak lze nepochybně aplikovat také reálné právo, nebo propojení na 
reálný svět neexistuje (konec konců zabití upíra vlkodlakem se v reálném světě hledá 
dosti obtížně), a potom pokoušet se aplikovat reálné právo na virtuální prostor je 
nonsensem.“45. 
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PRÁVNÍ JISTOTA JAKO HODNOTA TRESTNÍHO PRÁVA 
 

LEGAL CERTAINTY AS THE VALUE OF CRIMINAL LAW 
 

Jiří Jelínek 
 
Abstrakt 
V úvodu autor vymezuje pojem právní jistoty prostřednictvím tří atributů: 
Poznatelnosti práva, uskutečnitelnosti práva a stability práva. Podává nástin 
institutů trestního práva, u kterých je význam právní jistoty zvláště důležitý. Následně 
autor podává příklad uplatnění právní jistoty v souvislosti s časovou působností 
trestních zákonů a v souvislosti s právní úpravou úplatkářství v českém trestním 
zákoníku. Na tomto druhém příkladu kritizuje přílišnou rigiditu zákonodárce při 
úpravě tohoto kriminogenního jevu v českém trestním právu. 
Klíčové slova: právní jistota, hodnota, časová působnost, stabilita práva 
 
Abstract 
In the introduction, the author defines the concept of legal certainty through three 
attributes: the knowability of the law, the feasibility of the law and the stability of 
the law. It outlines the institutes of criminal law where the importance of legal 
certainty is particularly important. Subsequently, the author gives an example of the 
application of legal certainty in connection with the temporal scope of criminal laws 
and in connection with the legal regulation of bribery in the Czech Criminal Code. 
On this second example, he criticizes the excessive rigidity of the legislator in 
regulating this criminogenic phenomenon in Czech criminal law. 
Key words: legal certainty, value, time efficiency, stability of the law 
 
Úvod 

Téma mého příspěvku zní „Právní jistota jako hodnota trestního práva.“ 
Právní jistota bývá chápána jako předvídatelnost právních rozhodnutí, právní 
bezpečí, důležitá vlastnost práva, elementární požadavek ústavnosti. Samotný pojem 
právní jistoty je neurčitý, nejasný, respektive jak uvádí právní teoretik Bartosz 
Brožek, notoricky nejasný.“1 
Jakkoliv je tento pojem neurčitý, nejasný a existuje větší množství definic tohoto 
pojmu, přesto můžeme určit jisté atributy právní jistoty. K právní jistotě náleží:  

a) poznatelnost práva, jako zásada umožňující adresátům trestních norem se 
vůbec s právem seznámit, 

b) představitelnost čili praktická uskutečnitelnost; to znamená, že je možné 
s určitou mírou pravděpodobnosti předvídat, jak v dané věci rozhodne soud; 
předvídat výsledek aplikace právních norem a na jejich základě vydaných 
konkrétních rozhodnutí, 

 
1  BROŽEK, B.: Právní jistota jako strukturální stabilita. In Metodologie interpretace práva a právní 

jistota. Plzeň, Aleš Čeněk, 2012, s. 123. 
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c) stabilita; právo nesmí být měněno způsobem, který je překvapivý, právo 
se nemá měnit libovolně, všechny změny jsou prováděny racionálně a adekvátně 
podle potřeb. 

Princip právní jistoty je tedy formální právní princip, který musí být v souladu, 
respektive ve správném poměru s principem obsahové správnosti práva. Právní 
jistota přispívá k materiální spravedlnosti rozhodnutí, ale nezaručuje ji. 

Totéž je možné říci o vztahu právní jistoty a spravedlnosti. Právní jistota a 
spravedlnost jsou pojmy částečně propojené a z části si konkurující. Moderní právo 
se snaží dostát nárokům obou, i když je to někdy boj marný, musí mezi nimi volit či 
je vzájemně vyvažovat. Nastolení rovnováhy mezi nimi patří ke klíčovým úkolům 
soudobého práva.2  

V každém směru však existuje různost projevů právní jistoty, která se 
uplatňuje v různých právních odvětvích. 

Tak je tomu pochopitelně i v trestním právu, ve kterém princip právní jistoty 
souvisí, respektive se uplatňuje u různých právních institutů jak v oblasti trestního 
práva hmotného, tak v oblasti trestního procesu.  
Bez nároku na úplnost výčtu, mám za to, že princip právní jistoty se dotýká zejména 
časové působnosti trestních zákonů, institutu promlčení, vytvoření přesných a 
jasných skutkových podstata trestných činů, principu ne bis in idem v trestním řízení, 
limitů zásahů do občanských práv a svobod v trestním řízení, stanovení lhůt, institutu 
právní moci rozhodnutí, systému řádných a zejména mimořádných opravných 
prostředků.  

Podle mého názoru význam právní jistoty v trestním právu je mimořádný, 
protože cílem trestního procesu není udržovat stav nejistoty, ale právě naopak 
nenechávat osoby zúčastněné na trestním řízení ve stálé nejistotě o výsledku 
trestního řízení, navozovat stav právního bezpečí. 

S ohledem na rozsah příspěvku se zmíním o právní jistotě ve vztahu ke dvěma 
institutům trestního práva hmotného. 
 
1. Časová působnost trestního zákona a princip právní jistoty 

Jedná se o dva problémy: Předně jde o otázku poznatelnosti práva jako 
jednoho z atributů právní jistoty. Tato otázka souvisí mimo jiné s legisvakanční 
lhůtou. 

Druhým problémem je zákaz retroaktivity trestního práva. 
Doba mezi platností a účinností právní normy se tradičně označuje jako 

vacatio legis (legisvakanční doba nebo prostě jen tzv. legisvakance). Tento časový 
úsek je určen pro adresáty právních norem, aby se s normou mohli seznámit. 
Vzhledem k účelu legisvakanční doby je zřejmé, že její délka by měla být stanovena 
zejména s ohledem na skutečnost, v jakém rozsahu daný právní předpis mění 
dosavadní právní úpravu, a dále samozřejmě s ohledem na rozsah a složitost 
problematiky, kterou upravuje. Důležité je rovněž, pro koho je daná norma určena. 
Dostatečná legisvakanční doba je prvním předpokladem respektu k právnímu řádu. 
V případě, že zákonodárce neposkytne adresátům norem dostatečný časový prostor 

 
2  MARŠÁLEK, P.: Příběh moderního práva. Praha, Auditorium, 2018, s. 87. 
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pro seznámení se s přijatým právním předpisem, výrazně zpochybňuje legitimitu 
zásady ignorantia legis (iuris) non excusat. Rovněž z pohledu soudních orgánů 
dochází k obsahovému vyprázdnění pravidla iura novit curia, které se tak stává 
pouhou proklamací. 

V případě současného českého trestního zákoníku (zák. č. 40/2009 Sb.) byla 
na české poměry stanovena poměrně dlouhá legisvakanční doba (téměř 11 měsíců). 
Pro oblast trestní legislativy není bohužel v posledních letech porušování pravidla o 
dostatečné legisvakanci ničím výjimečným. 

Naprosto flagrantním příkladem porušení pravidla o dostatečné legisvakanční 
lhůtě je český zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, který, ač představoval doslova přelomovou právní úpravu, měl 
legisvakanční dobu pouhých 10 dní, a to ještě v období vánočních svátků v roce 
2011.  

Jiným příkladem porušení pravidla o dostatečné legisvakanční lhůtě je i zákon 
č. 141/2014 Sb., který novelizoval trestní řád, trestní zákoník a zákon o trestní 
odpovědnosti právnických osob a který byl platný od 22. 7. 2014, a účinnosti nabyl 
již 1. 8. 2014. U obou uvedených předpisů tak došlo k porušení § 3 odst. 3 zákona 
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv (dnes § 9 odst. 2 
zák. č. 222/2016 Sb.), který umožňuje zkrátit obecnou legisvakanční dobu pod 15 
dní pouze v případě naléhavého obecného zájmu.3 

Právní jistota dále souvisí se zákazem retroaktivity v trestním právu, tedy 
se zákazem použití dřívější přísnější trestní normy. 

Základní pravidlo časové působnosti českého trestního zákoníku je takové, že 
trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy 
byl čin spáchán; pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele 
příznivější (čl. 40 odst. 6 LPS, § 2 odst. 1 tr. zák.). Jedná se o výslovný zákaz 
retroaktivity v neprospěch (in malam partem) pachatele, který je zakotven na 
ústavněprávní úrovni. Shodné pravidlo je obsaženo i v mezinárodních úmluvách o 
lidských právech, kterými je Česká republika vázána.  Uvedené aplikační pravidlo 
vychází ze zásady nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, která je obecněji 
vyjádřena v čl. 39 LPS. 

Zákaz retroaktivity je atributem tzv. spravedlivého procesu jak jej vymezuje 
Úmluva o ochraně základních práv a svobod a judikatura Evropského soudu pro 
lidská práva.    

Zákaz retroaktivity (zpětné účinnosti) trestního práva je uznáván ve všech 
novodobých právních úpravách, a je považován za stěžejní princip trestního práva, 
a to zejména s ohledem na požadavek právní jistoty a předvídatelnosti práva. 
Trestní zákoník jej proto vyjadřuje hned ve svém prvním ustanovení tak, že čin je 
trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán (§ 
1). Zpětná (časová) účinnost zákona není vyloučena u právních norem, které 
nepředstavují zásah do právní jistoty a jedná se o právní úpravu in favorem 

 
3  JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 8. vydání. Praha, Legés, 

2022, s. 77. 
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dotčených osob (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 
22/13).  

Situace, v nichž lze prolomit princip zákazu retroaktivity trestního 
zákonodárství, jsou naprosto výjimečné. Jde např. o postihování válečných 
nacistických zločinců (tzv. retribuční zákonodárství).  

Trestný čin se tedy zásadně posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl 
čin spáchán. Podle pozdějšího zákona se postupuje pouze tehdy, je‑li to pro pachatele 
příznivější. Uvedené pravidlo můžeme označit jako zásadu zákazu retroaktivity 
pro pachatele nepříznivějšího zákona.  V případě, že nová právní úprava je 
přísnější nebo v případě, že relevantní právní úpravy jsou stejně přísné, aplikuje se 
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 tr. zák. zákon účinný v době, kdy byl čin spáchán.  

Pravidlo o příznivějším posouzení trestnosti činu podle pozdější úpravy lze s 
ohledem na zásadu nezměnitelnosti rozhodnutí uplatnit jen do té doby, než je soudem 
pravomocně rozhodnuto o vině a trestu (srov. č. 17/2007 Sb. rozh. tr.). Změna právní 
úpravy není důvodem pro podání mimořádného opravného prostředku. Pokud je 
však mimořádný opravný prostředek úspěšně podán z jiného důvodu, než kterým je 
změna právní úpravy ve prospěch pachatele, postupuje se v dalším řízení již podle 
úpravy nové, příznivější. 

Z formulace přípustnosti použití pozdějšího zákona, je‑li pro pachatele 
příznivější (viz čl. 40 odst. 6 LPS a § 2 odst. 1 tr. zák.), vyplývá, že takových 
„pozdějších“ zákonů (resp. znění zákona) může být více. Tehdy se uplatní 
ustanovení § 2 odst. 3 tr. zák., podle kterého při pozdějších změnách zákona, který 
je účinný při dokončení jednání, jímž je čin spáchán, se užije zákona nejmírnějšího.4 

Jak uvádí Molek, smyslem zásady zákazu retroaktivity je, aby se po spáchání 
posuzovaného činu neměnil v neprospěch obžaloby celý komplex norem určující 
trestnost jeho činu a trest za něj. To by totiž odporovalo jak obecnému principu, že 
zákonodárce má zakazovat činy do budoucna, zatímco soudu přísluší trestat činy 
minulé, tak principu právní jistoty, která samozřejmě dopadá i na pachatele trestného 
činu. Potencionálně by to navíc mohlo být i v rozporu s rovností před zákonem. 
Pokud by totiž dva pachatelé spáchali totéž, ten, který by byl odsouzen ještě podle 
původní, mírnější úpravy, by dostal mírnější trest, zatímco ten, který by byl souzen 
až podle pozdější, přísnější úpravy, by byl vlastně přísněji potrestán i proto, že jeho 
stíhání trvalo déle.5 

S právní jistotou souvisí zákaz retroaktivity v trestním právu tak, že pokud 
jednající ví, že se bude chovat podle práva, nebude postihován ani v případě, že 
zákonodárce někdy, v budoucnu, označí jeho předchozí jednání do budoucna za 
trestné.  

V praxi tak nastávají případy, ve kterých musí být skutek pachatele posouzen 
hned podle několika v úvahu přicházejících právních úprav. Taková situace je sice 
nezáviděníhodná, dotyčný orgán aplikující právo by však neměl na tuto činnost 
rezignovat a snažit se si „ulehčit“ situaci tak, že porovná pouze úpravu účinnou v 
době spáchání činu a úpravu účinnou v době rozhodování, neboť jde o ústavně 

 
4  JELÍNEK, J. a kol.: Op. cit. s. 80. 
5  MOLEK, P.: Právo na spravedlivý proces, Praha, Wolters Kluwer, 2012, s. 453. 
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zaručené právo pachatele trestného činu na to, aby jeho jednání bylo posouzeno 
podle nejpříznivější v úvahu přicházející právní úpravy (§ 40 odst. 6 LPS). Problém 
pak může nastat zejména v souvislosti s častými změnami mimotrestních norem, 
jejichž posouzení je z hlediska trestnosti činu nezbytné. 

Hodnocení, která právní úprava je pro pachatele nejpříznivější, nemusí být 
vždy snadné. Základním pojmem (posuzovaným kritériem) je zde trestnost činu, 
která znamená možnost, že bude pachatel určitého trestného činu uznán vinným a 
bude mu uložen trest (bude vyvozena trestní odpovědnost). Při posuzování trestnosti 
musí být zohledněny prakticky všechny okolnosti, na kterých záleží výrok o vině 
nebo o trestu. Těmito okolnostmi jsou např. okolnosti vylučující protiprávnost, 
podmínky promlčení trestní odpovědnosti, možnost upuštění od potrestání, možnost 
mimořádného snížení a zvýšení trestu odnětí svobody, nebo možnost podmíněného 
odkladu výkonu trestu odnětí svobody. Z toho je patrné, že pravidla ohledně časové 
působnosti se vztahují nejen na působnost trestního zákoníku, ale i na působnost 
zákonů, na které trestní zákoník odkazuje – tzv. blanketní normy. Trestnost činu ve 
smyslu § 2 odst. 1 tr. zák. je třeba posoudit zásadně podle celého souhrnu zákonných 
norem trestních i mimotrestních (č. 35/1994 Sb. rozh. tr., č. 36/1998 Sb. rozh. tr., č. 
11/2004 Sb. rozh. tr.). Pokud podle alespoň jedné právní úpravy je skutek beztrestný, 
posoudí se podle této právní úpravy. V případě, že je skutek podle obou (všech) 
právních úprav trestný, bude nutné posoudit v každém jednotlivém případě zejména 
výši trestu, který by byl uložen. Jelikož se nejedná o abstraktní posuzování, ale o 
hodnocení skutku podle určité právní úpravy in concreto, je možné, že příznivější 
bude nakonec ta úprava, která má pro daný případ stanovenu např. vyšší horní hranici 
trestní sazby. Jak již bylo uvedeno, nutné je posoudit všechny okolnosti (podmínky), 
na kterých záleží výrok o vině a trestu. Při posuzování konkrétního případu musí být 
dodržena zásada, že právní úpravy se užije jako celku. Nelze např. o vině rozhodnout 
podle jednoho zákona a o trestu podle zákona druhého. Porovnávání právních úprav 
však nebrání fakt, že právní kvalifikace se u posuzovaných právních úprav liší nebo 
že se bude lišit název trestného činu (č. 43/1970 Sb. rozh. tr.).6 

K právní jistotě náleží vedle požadavku poznatelnosti práva i požadavek 
představitelnost čili praktická realizovatelnost; to znamená, že je možné 
s určitou mírou pravděpodobnosti předvídat, jak v dané věci rozhodne soud. 

Jednoduše řečeno, trestněprávní skutkové podstaty mají být přesné, jasné, 
určité, aby adresátům (třeba i za použití standardních výkladových pravidel) 
umožnily takové skutkové podstaty jasně určit, které jednání je zakázáno. 
S principem právní jistoty to souvisí tak, že všichni, jichž se to týká, předem vědí, 
jaké jednání je zakázáno, a mohou si svobodně vybrat příslušný způsob svého 
chování. 

Další význam zákonných definic trestných činů záleží v tom, že jimi stát 
stanoví zákonné limity omezující zákonná práva a svobody občanů. Přesné, jasné, 
určité skutkové podstaty (vylučující libovůli při rozhodování o tom, co je trestné) 
jsou také jednou ze záruk zákonnosti trestněprávního postihu a ovlivňují kvalitu 
práce orgánů činných v trestním řízení. Čím jsou trestněprávní skutkové podstaty 

 
6  JELÍNEK, J. a kol.: Op. cit. s. 80. 
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jasnější, přesnější a určitější, tím je větší míra ochrany potencionálního pachatele 
před libovůlí orgánů činných v trestním řízení. 

Formulace skutkové podstaty trestného činu uskutečňuje ústavní zásadu, že 
jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy 
na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit (čl. 39 Listiny).7 

Právě v tomto směru se ovšem český zákonodárce vždy nechová v souladu 
s výše uvedenými principy, a připisuje, respektive dává větší důraz na judikaturu, 
aby nejasné znaky skutkových podstat soudy vymezily. Nejde jenom o rozptýlení 
interpretačních pochybností, které se vyskytují v každodenní praxi, ale o výklad 
stěžejních prvků zejména objektivní stránky daného trestného činu.  

Tím ovšem zákonodárce oslabuje princip právní jistoty. 
Jako příklad můžeme uvést ne zcela konzistentní právní úpravu úplatkářství 

v českém trestním právu. 
 
2. Problémy české právní úpravy úplatkářství – termín „obstarávání věcí 
obecného zájmu“ a pojem „úplatek“ 

Právní jistota je faktorem, který významně ovlivňuje tvorbu a obsah trestního 
práva.  

Česká právní úprava úplatkářských trestných činů je v poslední době 
předmětem kritiky v odborné literatuře. Kritika se zaměřuje na dva esenciální znaky 
právní úpravy úplatkářství, a to na pojem „obstarávání věcí obecného zájmu“ 
(úplatkářství je trestné právě jen v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu), 
a dále na legální definici úplatku v ustanovení § 334 tr. zák. 

Trestné činy Přijetí úplatku (§ 331) a Podplacení (§ 332) jsou trestné „v 
souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu.“ Orgány činné v trestním řízení 
jsou povinny zabývat se posouzením otázky, zda v daném konkrétním případě byl 
úplatek poskytnut, nabízen, slíben etc. v souvislosti s obstaráváním věcí obecného 
zájmu.  

Trestní zákoník poměrně neurčitý pojem obstarávání věcí obecného zájmu 
nevymezuje (oproti podobně neurčitému pojmu úplatek, který je trestním zákoníkem 
sice nepřesně, definován), ponechává jeho vymezení nauce a právní praxi, což 
nepovažuji za správné; de lege ferenda by měl zákonodárce tento pojem definovat.  

Definice pojmu „obstarávání věcí obecného zájmu“ přímo v trestním 
zákoníku by přispěla k právní jistotě nehledě k obecnému požadavku, aby výklad 
trestněprávní normy, ze které hrozí pachateli trestní sankce, byl vykládán spíše 
restriktivně než extenzivně. Široká, vágní formulace přitom v praxi svádí 
k extenzivnímu výkladu. 

„Obecný zájem“ obsažený v ustanovení o úplatkářství je širší, než podobně 
znějící termín „veřejný zájem,“ ke kterému má pojem obecný zájem poměrně blízko. 
Z povahy věci je širší, protože zahrnuje kromě zájmů veřejných i některé zájmy 
soukromé.  

Jisté je, že význam pojmu „obecný zájem“ se v čase mění spolu s měnícími se 
společenskými podmínkami, což je ostatně jev, který je obecně spojen s neurčitými 

 
7  JELÍNEK, J. a kol.: Op. cit. s. 169. 
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právními termíny se širokým významem. Třeba jej vykládat vždy vzhledem 
k okolnostem konkrétního případu. 

Podle ustáleného výkladu se obstaráváním věcí obecného zájmu v nauce i 
praxi rozumí obstarávání všech úkolů, na jejichž splnění má zájem celá společnost 
nebo alespoň větší skupina občanů. Jde nejen o činnost na úseku státní správy, ale i 
v oblasti uspokojování potřeb materiálních, zdravotních, kulturních. Obstarávání 
věcí obecného zájmu zahrnuje nejen rozhodovací činnost, ale i jinou činnost, která 
souvisí s plněním společensky významných úkolů (např. příprava podkladů pro 
rozhodnutí). Nespadá sem činnost fyzických osob, jež je výlučně projevem jejich 
osobních práv, popř. práv vyplývajících z vlastního předmětu činnosti (u 
právnických osob), např. prodej vlastního automobilu, výměna bytu, změna 
zaměstnání, zprostředkování mezi kupujícím a prodávajícím při koupi akcií apod. 
Některé příklady obstarávání věcí obecného zájmu uvádí judikatura, jejíž 
použitelnost (zejména starší judikatury z let před rokem 1989) je vzhledem ke 
společensko-politickým změnám po roce 1989 velmi omezená.  

Trestní zákoník v ustanovení § 334 odst. 3 rozvádí, co se také považuje za 
obstarávání věcí obecného zájmu (za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje 
též zachovávání povinnosti uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, 
jejímž účelem je zajistit, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování 
nebo bezdůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich 
jménem jednají). Problematickou se může jevit určitá duplicita, neboť tímto 
ustanovením se rozšiřuje dosah termínu „obstarávání věcí obecného zájmu“ i do 
soukromoprávní sféry, která je nově upravena ve druhých alineách § 331 odst. 1 a § 
332 odst. 2 trestního zákoníku. 

V literatuře Pelc uvádí, že pojem obecného zájmu se nachází na samé hranici 
ústavnosti z hlediska zásady nullum crimen sine lege certa. Soulad právní úpravy 
trestných činů přijetí úplatku a podplacení s ústavou lze zajistit jen restriktivním 
výkladem pojmu „obecný zájem“.8 

Kriticky se k pojmu obecný zájem vyjádřil Bruna ve studii publikované 
v Bulletinu advokacie.9 Autor uvádí, že tento pojem je v evropském srovnání raritou, 
protože jej používají pouze český a slovenský trestní kodex. Slovenský trestní 
zákoník oproti českému se alespoň pokouší o legální definici, když uvádí, že „věcí 
obecného zájmu se pro účely tohoto zákona rozumí zájem přesahující rámec 
individuálních práv a zájmů jednotlivce, který je důležitý z hlediska zájmů 
společnosti“ (§ 131 odst. 1 slov. tr. zák). Také Bruna kritizuje neurčitost pojmu 
obecný zájem, jde o pojem bez pevných kontur, který umožňuje nežádoucí výklad 
přesahující smysl normy. V literatuře se lze také setkat se spojením „obecný veřejný 
zájem“, jako by snad mohl existovat „obecný neveřejný zájem“ nebo „neobecný 
zájem veřejný.“10 

 
8  PELC, V.: Skutkové podstaty úplatkářských trestných činů a základní zásady trestního práva. In 

SCHELLE, K., TAUCHEN J. (eds.): Korupce – včera a dnes. Sborník. Ostrava, Key 
Publishing,2013, s. 120-121. 

9  BRUNA, E.: Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (2. část)) – obecný zájem, 
Bulletin advokacie, č. 12, 2018, s. 35-37 

10  BRUNA, E.: Op. cit. s. 36. 
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Bruna souhlasí s citovaným názorem Pelce, že tento pojem se nachází na samé 
hranici ústavnosti z hlediska zásady nullum crimen sine lege i s názorem Jelínka, 
který tento pojem označuje za rozporný s požadavkem určitosti trestních předpisů.  

Řešení vidí ve změně de lege ferenda záležející v tom, že současné znění by 
mělo být omezeno, podobně jako je tomu v německém trestním zákoníku (§ 331 až 
§ 339 německého trestního kodexu) jen na pojem úřední osoby, případně další osoby 
vykonávající veřejnou moc nebo veřejně významné úkoly. Do doby, než k takové 
změně dojde, je nezbytné vykládat tento pojem restriktivně a omezit výklad pojmu 
„obecný zájem“ jen na zájem veřejný. Tím by alespoň v této oblasti došlo rychle 
k nápravě do doby, než bude tento problém řešen legislativně. 11 

Kriticky k pojmu „obecný zájem“ u úplatkářství přistoupila i Galovcová, která 
uvádí, že rekodifikovaný český trestní zákoník z roku 2009 sice přinesl koncepční 
změnu v pojímání trestného činu, ale nový trestní zákoník při formulaci skutkových 
podstat trestných činů zčásti převzal předchozí právní úpravu, včetně vágních pojmů 
vymezujících znaky skutkových podstat. Takovým pojmem je i pojem obecného 
zájmu. 

Specifický charakter úplatkářských trestných činů si vyžaduje individuální 
přístup při hodnocení a kvalifikaci projevů korupčního jednání a není možné k jeho 
vymezení v rámci skutkové podstaty přistupovat kazuisticky. Na straně druhé nelze 
akceptovat vágní pojmy, pro jejichž intepretaci zákonodárce neposkytuje žádné 
vodítko a vymezení aplikační praxí z minulosti z velké části nezohledňuje aktuální 
společenskou situaci a změnu v pojímání trestného činu stran absence společenské 
nebezpečnosti jako materiálního znaku trestného činu. Vzniklá situace výrazně 
oslabuje požadavek předvídatelnosti dosahu trestněprávní normy. 

Závěrem tedy můžeme, pokud jde o pojem „obecný zájem“ v ustanovení 
úplatkářství, shrnout: Současná právní úprava v ustanovení § 331 a § 332 trestního 
zákoníku je neurčitá, vágní, je v rozporu s principem nullum crimen sine lege, 
oslabuje předvídatelnost a určitost trestněprávní normy. Vodítko k výkladu tohoto 
pojmu neposkytuje ani judikatura, která je, pokud jde o výklad tohoto pojmu, 
zbytečně konzervativní a z velké části historicky, v nových společenských 
podmínkách po roce 1989 nepoužitelná. Nabízí se tedy řešení, podle něhož by 
ustanovení o obecném zájmu v citovaných ustanoveních bylo nahraženo souvislostí 
úplatkářství pouze s rozhodováním úřední osoby, respektive osoby, která má 
uloženou důležitou povinnost ve veřejném zájmu. Jinak řečeno úplatkářství by bylo 
trestné nikoliv v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu jako dosud, ale 
v souvislosti neoprávněné výhody s konkrétním rozhodováním určité osoby. 

Takové řešení by zbavilo aplikační praxi nutnosti komplikované vykládat 
neurčitý, vágní pojem obstarávání věcí obecného zájmu, zvýšilo by se 
transparentnost právní úpravy, bylo by v souladu pojetím trestního práva jako ultima 
ratio, a přispělo by nepochybně k právní jistotě. Bez stanovení přesných mantinelů 
se postih úplatkářství stává bezbřehým a hrozí přepínání trestní represe.   

Druhým problematickým pojmem v ustanovení o úplatkářství v českém 
trestním zákoníku je pojem „úplatku“. Legální definice je obsažena v ustanovení § 

 
11  BRUNA, E.: Op. cit. s. 36. 
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334 odst. 1 tr. zák.: Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém 
majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat 
uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. 

Zde vidím dva základní problémy, a to obecné vymezení pojmu úplatek a 
absenci dolní hranice úplatku ve formě majetkového plnění. 

Pokud jde o obecné vymezení úplatku, patrně není legislativně nejšťastnější 
úprava, která úplatek definuje jako „neoprávněnou výhodu“…, „na kterou není 
nárok.“ Jestliže jde o neoprávněnou výhodu, potom je logické, že na ní není právní 
nárok, a proto takové vyjádření v závěru legální definice uvedené v trestním 
zákoníku považuji za zbytečné. 

Větším problémem bude vyjádření pojmu úplatek tak, aby pokrýval nejen 
korupci „veřejnou“ (korupci v oblasti obstarávání věcí obecného zájmu podle 
současné dikce trestního zákoníku), ale i korupci „soukromou“ (korupci páchanou 
v souvislosti s podnikáním“), resp. korupci smíšenou (na jedné straně podnikatel, na 
druhé straně orgán veřejné moci).12  

Navrhuji proto jinou, poněkud rozšířenou definici úplatku, která by shora 
uvedené problémy v pojmoslovném vymezení mohla odstranit a která by mohla znít 
takto: Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v majetkovém obohacení 
nebo jiném (i nemajetkovém) zvýhodnění osoby uplácené nebo jiné osoby se 
souhlasem uplácené osoby. Úplatkem může být neoprávněné peněžité nebo 
nepeněžité plnění, jehož cílem je zpravidla zisk nebo udržení obchodu jinak, než 
prostřednictvím vlastní činnosti a vlastních hospodářských výkonů, nebo ovlivnění 
obchodního či jiného rozhodnutí anebo zajištění nějaké jiné neoprávněné výhody. 

Za další nedostatek české úpravy úplatkářství považuji absenci dolní hranice 
úplatku. 

Podle české právní úpravy v legální definici úplatku v ustanovení § 334 odst. 
1 tr. zák. není uvedena nejnižší hranice úplatku. Míra společenské škodlivosti 
úplatkářství v praxi je dána nejen výší (hodnotou) úplatku, ale i druhem privilegia, 
které je vyžadováno nebo oblastí společenského života, ve které k úplatkářství 
dochází.  

Kritik současné právní úpravy úplatkářství Eduard Bruna v článku 
publikovaném v Bulletinu advokacie uvádí, že evidentní nedokonalostí české legální 
definice [úplatku] je, že není (ani obecně) stanoveno, jak velká by neoprávněná 
výhoda měla být, aby byla úplatkem. Soudní praxe sice již dávno dospěla k závěru, 
že při výkonu státní moci nelze tolerovat zásadně žádné úplatky, a to ani nepatrné 
hodnoty. Pojem obecný zájem je však mnohem širší než pouhý výkon státní, nebo 
ještě šířeji řečeno, veřejné moci. Souhlasím s názorem, uvádí Bruna, že spodní 
hranice trestnosti by měla být určena pro účely úplatkářství v soukromé sféře. 
Konkrétní hranice by měla být minimálně stejná jako v případě jiných majetkových 
trestných činů, tj. 5 000 Kč. Důvody přitom záleží v tom, že ačkoli trestní kodex 

 
12  Pojmu soukromé korupce, jejímu dělení, právní úpravě v českém trestním právu a problémům 

souvisejícím včetně návrhů de lege ferenda se věnuje podrobně studie Náhlovské, viz 
NÁHLOVSKÁ, L.: Kapitola 6, Deset let postihu soukromé korupce. In JELÍNEK, J. a kol.: Deset 
let od přijetí českého trestního zákoníku, Praha, Leges, 2019, s. 311-325. ISBN 978-80-7502-354-
4. 
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mezi jednotlivými formami úplatkářství z hlediska různých činností, jichž se týká, v 
základních skutkových podstatách trestných činů přijetí úplatku a podplacení 
nerozlišuje, rozdíl v závažnosti narušení řádného fungování soudní moci a řádného 
fungování trhu při konkrétní podnikatelské činnosti jistě existuje.13 

V době, kdy byl publikován Brunův názor o dolní hranici výše úplatku 
odpovídající obsahu hodnotícího pojmu „škoda nikoliv nepatrná“, byla účinná ještě 
„stará“ právní úprava ustanovení § 138 odst. 1 tr. zák., podle kterého škoda nikoliv 
nepatrná činila nejméně 5 000 Kč. Dnes, po změně právní úpravy provedené zák. č. 
330/2020 Sb., s účinností od 1. 10. 2020, je obsah pojmu „škoda nikoliv nepatrná“ 
stanoven jako peněžitá částka nejméně 10 000 Kč. Zákonodárce tedy zvýšil 
dvojnásobně peněžní vyjádření rozsahu škody způsobené trestným činem, čímž jen 
zvýšil aktuálnost řešení nastalé situace. Disproporce mezi trestností majetkových 
deliktů, u kterých se vyžaduje u prosté krádeže škoda nejméně ve výši 10 000 Kč, a 
úplatkem, u kterého není stanovena žádná dolní hranice jeho výše, se jenom zvýšila. 
Tím se také zvýšila naléhavost legislativního řešení dolní hranice úplatku.  

Podle mého názoru u úplatku ve formě peněžitého plnění nebo majetkového 
plnění, které se dá vyjádřit v penězích, by mohla být stanovena dolní hranice úplatku 
ve smyslu trestního zákoníku na částku 10 000 Kč odpovídající škodě nikoliv 
nepatrné u majetkových trestných činů. Takové řešení by ovšem přepokládalo 
úpravu v oblasti správního práva, aby typově méně závažné případy mohly být 
případně postiženy prostředky správního práva. Jednotná trestněprávní a na ní 
navazující správněprávní úprava ovšem dosud v českém správním právu chybí. 
    Může se ovšem ukázat jako problém, jak vyjádřit dolní hranici úplatku 
v případě, že obsahem úplatku není peněžité plnění. Úplatek může mít formu 
přímého majetkového prospěchu, který se má dostat uplácené osobě (nabídka 
peněžitého plnění za jakýmkoli účelem, koupě automobilu, zahraničního zájezdu 
apod.), anebo také může mít podobu vzájemné protislužby (vykopání bazénu, 
vyhloubení studny, oprava automobilu, vykonání soulože, pozvání na hon či odstřel 
zvěře, a jiné případy). Jde-li o případy peněžitého úplatku nebo majetkového plnění, 
které lze bez obtíží vyjádřit v penězích (například oprava automobilu nebo vykopání 
bazénu), tam by žádný problém neměl vzniknout. A v těch individuálních případech, 
kdy by bylo problematické nebo nebylo ani možné vyjádřit protislužbu v penězích, 
by záleželo na posouzení individuálního případu v každém jednotlivém případě 
orgány aplikační praxe s tím, že směrnice pro posuzování případů úplatku 
s vyjádřitelným peněžitým plněním existuje.  

Samozřejmě so lze představit různé kombinace úplatkářství s majetkovým a 
nemajetkovým plněním, a to zejména v případech posuzovaných jako nepřímé 
úplatkářství podle § 333 trestního zákoníku.  

 
13  BRUNA, E.: Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (1. část) – úplatek. Bulletin 

advokacie, č. 1, 2018, s. 
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Závěr 
Právní jistota je jednou z hodnot trestního práva. Uplatňuje se u řady institutů 

trestního práva hmotného i trestního práva procesního. 
Je důležitým faktorem (principem, zásadou), který ovlivňuje tvorbu a obsah 

práva.  
Ukazuje se, že ve vztahu k zákonodárci je limitujícím faktorem zejména pro 

tvorbu skutkových podstat, které mají být pokud možno přesné, jasné, určité. Vytváří 
tím zábranu proti příliš obecným, nestabilním nebo nerealizovatelným skutkovým 
podstatám. 

Současně je naléhavě žádoucí, aby tento formální právní princip byl v souladu 
s materiálním principem správnosti a spravedlnosti trestněprávních norem.   

Jak jsem ukázal na příkladu právní úpravy úplatkářství v českém trestním 
zákoníku, určité omezení zásada právní jistoty má: Zákonodárce se musí vyhnout 
problémům nadměrné rigidity právní úpravy a umět se včas přizpůsobit měnícím se 
společenským podmínkám. 
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NE BIS IN IDEM A EURÓPSKY ZATÝKACÍ ROZKAZ VO SVETLE 
ROZSUDKU SÚDNEHO DVORA EÚ VO VECI C‑665/20 PPU – X 

 
NE BIS IN IDEM AND THE EUROPEAN ARREST WARRANT IN THE 

LIGHT OF THE JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EU 
IN CASE C‑665/20 PPU – X 

 
Jaroslav Ivor – Libor Klimek 

 
Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá princípom ne bis in idem a európskym zatýkacím rozkazom vo 
svetle rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C‑665/20 PPU – X. Je rozdelený do 
štyroch sekcií. Prvá sekcia stručne poukazuje na návrh na začatie konania. Druhá 
sekcia je zameraná na skutkový stav a prejudiciálne otázky. Tretia sekcia prezentuje 
analýzu Súdneho dvora. Posledná štvrtá sekcia obsahuje výrok rozhodnutia.  
Kľúčové slová: ne bis in idem, európsky zatýkací rozkaz, rámcové rozhodnutie 
2002/584/SVV o európskom zatykači, Súdny dvor EÚ, rozhodnutie vo veci C‑665/20 
PPU – X  
 
Abstract 
 The contribution deals with the principle ne bis in idem and the European arrest 
warrant in the light of the judgment of the Court of Justice of the EU in Case 
C‑665/20 PPU – X. It is divided into four sections. The first section briefly discusses 
the request for a preliminary ruling. The second section focuses on the dispute in the 
main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling. The third 
section presents the analysis of the Court of Justice. The last fourth section contains 
the rulings of the decision. 
Key words: ne bis in idem, European arrest warrant, Framework Decision 
2002/584/JHA on the European arrest warrant, Court of Justice of the EU, judgment 
in Case C‑665/20 PPU – X  
 
1.Návrh na začatie konania 

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu čl. 4 bodu 5 
Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači a postupoch 
odovzdávania osôb medzi členskými štátmi1 (ďalej len „Rámcové rozhodnutie 
2002/584/SVV o európskom zatykači“).  

 
  Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0004/20 „Zavedenie vzájomného 

uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach do právneho poriadku Slovenskej republiky“.  
1  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch 

odovzdávania osôb medzi členskými štátmi v znení rámcového rozhodnutia 2009/299/SVV. 
Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 190/1, 18. júl 2002. Bližšie pozri: KLIMEK, L. 
European Arrest Warrant. Cham – Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer, 2015, 
375 strán; taktiež: KLIMEK, L. Mutual Recognition of Judicial Decisions in European Criminal 
Law. Cham: Springer, 2017, s. 261-301. Toto rámcové rozhodnutie bolo do právneho poriadku SR 
zavedené (implementované) prostredníctvom zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom 
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Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci výkonu 
európskeho zatykača, ktorý 19. septembra 2019 vydal nemecký Okresný súd Berlín-
Tiergarten (Amtsgericht Berlin‑Tiergarten), v Holandsku na účely trestného stíhania 
začatého proti X.  
 
2. Skutkový stav a prejudiciálne otázky  

Dňa 19. septembra 2019 vydal Okresný súd Berlín-Tiergarten (Amtsgericht 
Berlin‑Tiergarten)voči X európsky zatykač na jeho odovzdanie na účely trestného 
stíhania za činy, ktoré spáchal v Berlíne 30. októbra 2012. 

V daný deň mal X zviazať Y, ktorá bola v čase skutkových okolností jeho 
partnerkou, ako aj Z, jej desaťročnú dcéru, pričom sa im mal vyhrážať nožom. 
Následne Y znásilnil a potom ju zmrzačil. Pred odchodom z domu Y údajne 
zabarikádoval miestnosti, v ktorých boli Y a Z zviazané, a to s úmyslom spôsobiť 
im smrť. 

Trestné činy v súvislosti s ktorými sa požaduje odovzdanie, sú: pokus o vraždu 
jeho partnerky, pokus o vraždu maloletej dcéry jeho partnerky, znásilnenie jeho 
partnerky, ťažké ublíženie na zdraví spôsobené jeho partnerke, obmedzovanie 
osobnej slobody jeho partnerky a obmedzovanie osobnej slobody maloletej dcéry 
jeho partnerky. 

Na základe tohto európskeho zatykača bol X zadržaný v Holandsku a 18. 
marca 2020 predvedený pred vnútroštátny súd. Tomuto súdu oznámil, že nesúhlasí 
s tým, aby bol odovzdaný nemeckým justičným orgánom a aby bol vzatý do väzby 
až do rozhodnutia v tejto veci. 

Na podporu svojej námietky, ktorú vzniesol v súvislosti so svojím 
odovzdaním, sa X odvolával na zásadu ne bis in idem, pričom predovšetkým tvrdil, 
že za rovnaké činy bol právoplatne odsúdený v treťom štáte, a to v Iráne. 

Podľa zistení vnútroštátneho súdu bol X v Iráne stíhaný za vyššie uvedené 
činy, s výnimkou obmedzovania osobnej slobody Y, ktoré však bolo – čo sa jeho 
skutkovej podstaty týka – zahrnuté do právnej kvalifikácie „pokusu o vraždu Y“. 

X bol právoplatne odsúdený za ťažké ublíženie na zdraví, ktoré spôsobil Y, 
ako aj za pokus o vraždu Y a Z. Naopak bol právoplatne oslobodený spod obžaloby 
pre trestný čin znásilnenia Y a obmedzovania osobnej slobody Z. 

Podľa iránskeho práva si X musel odpykať len najprísnejší z trestov odňatia 
slobody, ktoré mu boli uložené, a to trest odňatia slobody v trvaní sedem rokov a 
šesť mesiacov. X si odpykal väčšinu tohto trestu a zvyšok trestu mu bol odpustený 
v rámci všeobecnej milosti vyhlásenej iránskym najvyšším vodcom pri príležitosti 
40. výročia islamskej revolúcie. 

Z dôvodu ťažkého ublíženia na zdraví, ktoré spôsobil Y, bol X okrem iného 
odsúdený, aby jej zaplatil diya (peňažnú sumu). Vzhľadom na jeho platobnú 
neschopnosť bolo X povolené zaplatiť diya v splátkach, prvú splátku vo výške 200 
000 000 iránskych rialov (približne 4 245 eur), a následne mesačné splátky vo výške 
2 % z diya. Po zaplatení prvej splátky a jednej mesačnej splátky bol X 5. mája 2019 

 
rozkaze. Bližšie pozri: KLIMEK, L. Zákon o európskom zatýkacom rozkaze: Komentár. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2019, 1160 strán.  
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v Iráne prepustený. Dňa 7. septembra 2020 vydali iránske orgány na neho zatykač, 
a to z dôvodu nezaplatenia následných splátok v stanovených lehotách. 

Pred vnútroštátnym súdom X tvrdí, že bol trestne stíhaný a právoplatne 
odsúdený v Iráne za rovnaké činy, pre ktoré sa požaduje jeho odovzdanie na základe 
európskeho zatykača, ktorý bol na neho vydaný. Za časť činov bol právoplatne 
oslobodený spod obžaloby, zatiaľ čo za zvyšnú časť činov bol odsúdený na trest 
odňatia slobody, ktorý si takmer v plnom rozsahu odpykal a na ktorého zostávajúcu 
časť sa vzťahovala milosť. X okrem toho tvrdí, že diya nie je trestom alebo 
opatrením, ale povinnosťou zaplatiť obeti trestného činu náhradu ujmy. 

X z toho vyvodzuje, že podľa § 9 ods. 1 písm. d) a e) bodu 1 holandského 
zákona, ktorým sa vykonáva Rámcové rozhodnutie o európskom zatykači (Wet tot 
implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende 
het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de 
lidstaten van de Europese Unie) sa jeho odovzdanie nemeckým orgánom na základe 
európskeho zatykača, ktorý bol na neho vydaný, malo zamietnuť. Predovšetkým 
tvrdí, že § 9 ods. 1 zákona, ktorým sa vykonáva Rámcové rozhodnutie o európskom 
zatykači nerozlišuje medzi konečným rozsudkom vydaným v členskom štáte a 
konečným rozsudkom vydaným v treťom štáte. Holandský zákonodarca tak využil 
možnosť, ktorú členským štátom priznáva Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV o 
európskom zatykači, odmietnuť odovzdanie v prípade, že v treťom štáte bol vydaný 
konečný rozsudok a trest bol v ňom v plnom rozsahu vykonaný, takže holandské 
súdy boli povinné postupovať v súlade s tým. 

Holandská prokuratúra (Openbaar Ministerie) predovšetkým tvrdí, že 
námietke, ktorú vzniesol X a ktorá je založená na prechádzajúcom odsúdení v Iráne, 
nemožno vyhovieť. Pokiaľ ide o odsúdenie v treťom štáte, vnútroštátnemu súdu ako 
vykonávaciemu justičnému orgánu podľa čl. 4 bodu 5 Rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV o európskom zatykači totiž prislúcha, aby upustil od uplatnenia § 9 
ods. 1 písm. e) zákona, ktorým sa vykonáva Rámcové rozhodnutie o európskom 
zatykači pri posúdení toho, či sa v prípade odsúdenia v Iráne možno domáhať 
vzájomného uznávania na základe vzájomnej dôvery vyplývajúcej zo Zmlúv alebo 
zvyklostí. Vzhľadom na prerušenie diplomatických vzťahov a neexistujúcu justičnú 
spoluprácu s Iránskou islamskou republikou, ako aj na existenciu významných 
rozdielov medzi právnymi systémami členských štátov EÚ a právnym systémom 
Iránskej islamskej republiky, takáto dôvera v iránsky právny systém chýba. 
Prokuratúra z toho vyvodzuje, že odsúdenie X v Iráne nemôže byť platným dôvodom 
pre nevykonanie európskeho zatykača, ktorý bol na neho vydaný. 

Prokuratúra subsidiárne tvrdí, že § 9 ods. 1 písm. e) zákona, ktorým sa 
vykonáva Rámcové rozhodnutie o európskom zatykači nebráni výkonu tohto 
zatykača, keďže trest uložený v Iráne nebol ešte vykonaný v plnom rozsahu a môže 
byť vykonaný neskôr. Prokuratúra v tomto ohľade poukazuje na zatykač vydaný 
iránskymi orgánmi na X z dôvodu, že nedodržal lehoty stanovené na zaplatenie diya. 
Prokuratúra takisto subsidiárne tvrdí, že keďže sa iránske súdy nevyslovili k 
obvineniu zo spáchania trestného činu obmedzovania osobnej slobody Y, malo by 
sa odovzdanie X povoliť z tohto dôvodu. 
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Za týchto podmienok vnútroštátny súd vyjadruje najskôr pochybnosti o tom, 
či bol čl. 4 bod 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači 
správne prebratý do holandského právneho poriadku. Konkrétne poznamenáva, že 
toto ustanovenie vymenúva dôvody pre nepovinné nevykonanie európskeho 
zatykača, zatiaľ čo § 9 ods. 1 zákona, ktorým sa vykonáva Rámcové rozhodnutie o 
európskom zatykači stanovuje, že v prípade existencie takýchto dôvodov, sa 
vykonanie musí zamietnuť, pričom vykonávajúci justičný orgán nemá v tomto 
ohľade nijakú mieru voľnej úvahy. 

Vnútroštátny súd sa ďalej domnieva, že na účely určenia, či je povinný 
odmietnuť podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona, ktorým sa vykonáva Rámcové 
rozhodnutie o európskom zatykači odovzdanie X za obmedzovanie osobnej slobody 
Y, mu prislúcha overiť, či tento čin, zo spáchania ktorého je X obvinený v Nemecku, 
a pokus o vraždu Y, za ktorý bol X odsúdený v Iráne, sa považujú na „rovnaké činy“ 
v zmysle § 9 ods. 1 zákona, ktorým sa vykonáva Rámcové rozhodnutie o európskom 
zatykači a čl. 4 bodu 5 Rámcového rozhodnutia. 

Nakoniec, pokiaľ ide o činy, za ktoré bol X právoplatne odsúdený v Iráne, 
vnútroštátny súd uvádza, že otázka, či musí v plnom rozsahu alebo čiastočne 
odmietnuť výkon dotknutého európskeho zatykača, závisí od rozsahu podmienky 
stanovenej v čl. 4 bode 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom 
zatykači, ktorá vyžaduje, aby v prípade, že bol vynesený konečný odsudzujúci 
rozsudok v treťom štáte za rovnaké činy, trest „bol vykonaný alebo… už nemôže byť 
vykonaný podľa práva krajiny vynášajúcej odsudzujúci rozsudok“. 

Vnútroštátny súd sa konkrétne pýta, či sa taká milosť, aká bola udelená X v 
Iráne, musí zohľadniť pri uplatnení uvedeného čl. 4 bodu 5. 

Keďže holandský Súd prvého stupňa Amsterdam (Rechtbank Amsterdam) sa 
domnieval, že odpoveď na otázku, či možno vykonať európsky zatykač vydaný na 
X, závisí od výkladu čl. 4 bodu 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o 
európskom zatykači, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto 
prejudiciálne otázky:2 
1. Má sa čl. 4 bod 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači 

vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak sa členský štát rozhodne prebrať toto 
ustanovenie do vnútroštátneho práva, musí mať vykonávajúci justičný orgán 
určitú mieru voľnej úvahy v súvislosti s otázkou, či je, alebo nie je potrebné 
odmietnuť výkon európskeho zatykača? 

2. Má sa pojem „rovnaké činy“ uvedený v čl. 4 bode 5 Rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV o európskom zatykači a ten istý pojem uvedený v čl. 3 bode 2 
tohto rámcového rozhodnutia vykladať rovnakým spôsobom, a ak nie, ako treba 
tento pojem v prvom uvedenom ustanovení vykladať? 

3. Má sa podmienka stanovená v čl. 4 bode 5 Rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV o európskom zatykači, že „tento trest bol vykonaný… alebo už 
nemôže byť vykonaný podľa práva krajiny vynášajúcej odsudzujúci rozsudok“, 
vykladať v tom zmysle, že je splnená v prípade, že vyžiadaná osoba bola 

 
2  Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Súd prvého stupňa Amsterdam (Rechtbank 

Amsterdam) 7. decembra 2020 – X (vec C‑665/20 PPU).  
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právoplatne odsúdená za rovnaké činy na trest odňatia slobody, ktorý čiastočne 
vykonala v štáte, ktorý vyniesol odsudzujúci rozsudok, a ktorý jej bol vo zvyšku 
odpustený orgánom tohto štátu, ktorý nie je justičným orgánom, v rámci 
všeobecnej milosti, ktorá sa uplatňuje aj na odsúdených, ktorí rovnako ako 
vyžiadaná osoba spáchali závažné trestné činy, a ktorá nie ja založená na 
racionálnych úvahách trestnoprávnej politiky?“  

 
3.Posúdenie otázok Súdnym dvorom 
Prvá otázka 

Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má čl. 4 bod 
5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači vykladať v tom 
zmysle, že v prípade, ak sa členský štát rozhodne prebrať toto ustanovenie do svojho 
vnútroštátneho práva, musí mať vykonávajúci justičný orgán určitú mieru voľnej 
úvahy pri rozhodovaní o tom, či je, alebo nie je potrebné odmietnuť výkon 
európskeho zatykača z dôvodu uvedeného v tomto ustanovení. 

Na úvod je potrebné pripomenúť, že Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV o 
európskom zatykači zavedením zjednodušeného a efektívnejšieho systému 
vydávania osôb odsúdených za porušenie alebo podozrivých z porušenia trestného 
zákona usiluje o zjednodušenie a zrýchlenie justičnej spolupráce s cieľom prispieť k 
dosiahnutiu cieľa vytýčeného pre EÚ, a to stať sa priestorom slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti, založeným na vysokom stupni dôvery, ktorá má existovať medzi 
členskými štátmi (rozsudok vo veci C‑314/18, SF, bod 38). 

V oblasti upravenej Rámcovým rozhodnutím 2002/584/SVV o európskom 
zatykači je zásada vzájomného uznávania, ktorá predstavuje – ako okrem iného 
vyplýva z odôvodnenia 6 tohto rámcového rozhodnutia – „základný kameň“ 
justičnej spolupráce v trestných veciach, vyjadrená v čl. 1 ods. 2 tohto rámcového 
rozhodnutia, ktorý zakotvuje pravidlo, podľa ktorého sú členské štáty povinné 
vykonať každý európsky zatykač na základe zásady vzájomného uznávania a v 
súlade s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia (rozsudok vo veci C‑314/18, 
SF, bod 39). 

Z toho vyplýva, že vykonávacie justične orgány v zásade môžu odmietnuť 
vykonať takýto zatykač len z dôvodov nevykonania, ktoré sú vyčerpávajúcim 
spôsobom upravené v Rámcovom rozhodnutí 2002/584/SVV o európskom zatykači. 
V dôsledku toho platí, že zatiaľ čo výkon európskeho zatykača predstavuje zásadu, 
odmietnutie vykonania je poňaté ako výnimka, ktorá sa musí vykladať reštriktívne 
(rozsudok v spojených veciach C‑354/20 PPU a C‑412/20 PPU, L a C, bod 37). 

Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV o európskom zatykači výslovne uvádza 
v čl. 3 dôvody pre povinné nevykonanie európskeho zatykača a v čl. 4 a 4a dôvody 
pre nepovinné nevykonanie európskeho zatykača (pozri v tomto zmysle rozsudok vo 
veci C‑314/18, SF, bod 40). 

Pokiaľ ide o dôvody pre nepovinné nevykonanie vymenované v čl. 4 
Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači, z judikatúry 
Súdneho dvora vyplýva, že v rámci prebratia Rámcového rozhodnutia majú členské 
štáty mieru voľnej úvahy. Členské štáty tak môžu, ale nemusia prebrať tieto dôvody 
do svojho vnútroštátneho práva. Môžu sa tiež rozhodnúť obmedziť situácie, v 
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ktorých vykonávací justičný orgán môže odmietnuť vykonať európsky zatykač a 
uľahčiť tak odovzdávanie vyžiadaných osôb v súlade so zásadou vzájomného 
uznávania stanovenou v čl. 1 ods. 2 tohto rámcového rozhodnutia (pozri v tomto 
zmysle rozsudok vo veci C‑123/08, Wolzenburg, body 58, 59 a 61). 

Okrem toho treba poznamenať, že podľa čl. 4 Rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV o európskom zatykači vykonávajúci justičný orgán „môže 
odmietnuť“ vykonať európsky zatykač z dôvodov vymenovaných v bodoch 1 až 7 
tohto článku, medzi ktoré patrí najmä skutočnosť, že tento orgán je informovaný, že 
vyžiadaná osoba bola právoplatne odsúdená tretím štátom za rovnaké činy za 
predpokladu, že ak bol vynesený odsudzujúci rozsudok, trest bol vykonaný alebo sa 
v súčasnosti vykonáva alebo už nemôže byť vykonaný podľa práva štátu, ktorý 
vyniesol odsudzujúci rozsudok. 

Zo znenia čl. 4 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom 
zatykači, a konkrétne z použitia slovesa „môcť“ v spojení s infinitívom „odmietnuť“, 
ktoré sa vzťahuje na vykonávací justičný orgán, tak vyplýva, že samotný tento orgán 
musí mať určitú mieru voľnej úvahy v súvislosti s otázkou, či je, alebo nie je 
potrebné odmietnuť výkon európskeho zatykača z dôvodov uvedených v tomto čl. 4 
(pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C‑514/17, Sut, bod 33). 

Z toho vyplýva, že pokiaľ sa členské štáty rozhodnú pre prebratie jedného 
alebo viacerých dôvodov pre nepovinné nevykonanie stanovených v čl. 4 
Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači, nemôžu stanoviť, že 
justičné orgány sú povinné odmietnuť výkon každého európskeho zatykača, na ktorý 
sa formálne vzťahujú uvedené dôvody, a nemôžu zohľadniť okolnosti každého 
jednotlivého prípadu. 

Tento výklad čl. 4 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom 
zatykači je podporený kontextom, do ktorého patrí tento článok. 

Po prvé, ako totiž Súdny dvor opakovane zdôraznil, výkon európskeho 
zatykača prestavuje zásadu, zatiaľ čo odmietnutie jeho výkonu je poňaté ako 
výnimka, ktorá sa musí vykladať reštriktívne (pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci 
C‑314/18, SF, bod 39). 

Vnútroštátne ustanovenie, ktoré by vykonávajúci justičný orgán zbavilo 
možnosti zohľadniť okolnosti každého jednotlivého prípadu, ktoré by ho mohli viesť 
k záveru, že podmienky na odmietnutie odovzdania nie sú zásadným spôsobom 
splnené, by malo za následok nahradenie jednoduchej možnosti stanovenej v čl. 4 
Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači skutočnou 
povinnosťou, čím by sa výnimka spočívajúca v odmietnutí odovzdania zmenila na 
pravidlo. 

Po druhé znenie čl. 4 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom 
zatykači sa musí porovnať so znením čl. 3 tohto rámcového rozhodnutia, ktoré v 
súlade so svojím názvom uvádza dôvody pre „povinné nevykonanie“, na základe 
ktorých vykonávací justičný orgán „odmietne“ vykonať európsky zatykač. 
Vykonávací justičný orgán tak nemá nijakú mieru voľnej úvahy na základe čl. 3 
rámcového rozhodnutia. 

Samotné znenie čl. 4 bodu 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o 
európskom zatykači je okrem iného takmer totožné so znením čl. 3 bodu 2 tohto 
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rámcového rozhodnutia, hoci len prvé z nich sa týka prípadu, keď je osoba 
právoplatne odsúdená za rovnaké činy „v treťom štáte“, zatiaľ čo druhé sa vzťahuje 
na prípad, keď je osoba právoplatne odsúdená za rovnaké činy „členským štátom“. 

Neexistujúca miera voľnej úvahy vykonávacieho justičného orgánu pri 
uplatňovaní dôvodu pre nevykonanie stanoveného v čl. 3 bodu 2 Rámcového 
rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači pritom vyplýva z požiadavky na 
dodržovanie zásady ne bis in idem zakotvenej v čl. 50 Charty základných práv EÚ 
(ďalej len „Charta“). 

Táto zásada, tak ako ju zaručuje čl. 50 Charty, znamená, že nikto nemôže byť 
v členskom štáte trestne stíhaný za trestný čin, za ktorý už bol „v Únii“ oslobodený 
alebo odsúdený. 

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že právo EÚ spočíva na základnom 
predpoklade, podľa ktorého každý členský štát zdieľa so všetkými ostatnými 
členskými štátmi určitý súbor spoločných hodnôt, na ktorých je EÚ založená, ako je 
to spresnené v čl. 2 Zmluvy o EÚ, a uznáva, že ostatné členské štáty s ním tieto 
hodnoty zdieľajú (rozsudok vo veci C‑195/20 PPU, Generalbundesanwalt beim 
Bundesgerichtshof, bod 30). Tento predpoklad implikuje a odôvodňuje existenciu 
vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi, predovšetkým v ich príslušné systémy 
trestného súdnictva. 

Zásada vzájomnej dôvery ukladá – najmä v súvislosti s priestorom slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti – každému z týchto štátov, aby vychádzal z toho, že 
okrem výnimočných okolností všetky ostatné členské štáty dodržujú právo EÚ, a 
najmä základné práva týmto právom uznané (rozsudok v spojených veciach 
C‑354/20 PPU a C‑412/20 PPU, L a C, bod 35). 

Takáto vzájomná dôvera existuje aj medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými 
stranami Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda3, ktorého čl. 54 bráni 
tomu, aby osoba, ktorá už bola právoplatne odsúdená zmluvným štátom, bola iným 
zmluvným štátom „stíhaná“ (rozsudok vo veci C‑486/14, Kossowski, bod 50). 

Naopak dôveru v systém trestného súdnictva tretích štátov, ktoré nie sú 
zmluvnými stranami tohto dohovoru, alebo štátov, ktoré nemajú iné privilegované 
vzťahy s EÚ, nemožno v zásade predpokladať, čo znamená, že vykonávaciemu 
justičnému orgánu sa musí v súlade s čl. 4 bodom 5 Rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV o európskom zatykači priznať určitá miera voľnej úvahy, aby overil, 
či vzhľadom na všetky osobitné okolnosti každého prípadu, a predovšetkým na 
podmienky, za ktorých bola vyžiadaná osoba súdená a prípadne za ktorých sa 
vykonal trest, ktorý jej bol uložený, je potrebné odmietnuť vykonať európsky 
zatykač. 

Tento výklad je okrem iného v súlade s cieľom čl. 4 bodu 5 Rámcového 
rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači, ktorým je – ako vyplýva zo 
znenia tohto ustanovenia a v súlade s čl. 67 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ – umožniť 

 
3  Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami 

štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o 
postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach. Úradný vestník Európskych 
spoločenstiev, C 239/19, 22. september 2000.  
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vykonávaciemu justičnému orgánu zaručiť právnu istotu vyžiadanej osoby tým, že 
zohľadní, že táto osoba bola právoplatne odsúdená za rovnaké činy v treťom štáte za 
predpokladu, že ak bol vynesený odsudzujúci rozsudok, trest bol vykonaný alebo sa 
v súčasnosti vykonáva alebo už nemôže byť vykonaný podľa práva štátu, ktorý 
vyniesol odsudzujúci rozsudok (pokiaľ ide o čl. 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva 
Schengenská dohoda, pozri analogicky rozsudok vo veci C‑486/14, Kossowski, bod 
44). 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že podmienka, že trest bol vykonaný 
alebo sa v súčasnosti vykonáva alebo už nemôže byť vykonaný podľa práva štátu, 
ktorý vyniesol odsudzujúci rozsudok, ktorej nesplnenie vedie k tomu, že vyžiadaná 
osoba musí byť odovzdaná na účely stíhania alebo výkonu trestu odňatia slobody, 
ktorý jej bol uložený, prispieva k dosiahnutiu cieľa mechanizmu európskeho 
zatykača, ktorý má zabrániť tomu, aby v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti zostali trestné činy nepotrestané (pozri v tomto zmysle rozsudok vo 
veci C‑314/18, SF, bod 47, a analogicky rozsudok vo veci C‑129/14 PPU, Spasic, 
bod 77). 

V tomto kontexte treba pripomenúť, že Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV 
o európskom zatykači sa musí vykladať takým spôsobom, ktorý zabezpečí súlad s 
požiadavkami dodržiavania základných práv dotknutých osôb bez toho, aby sa 
spochybnila účinnosť systému justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, ku 
ktorého základným prvkom patrí európsky zatykač, ako ho stanovuje normotvorca 
EÚ (rozsudok vo veci C‑270/17 PPU, Tupikas, bod 63). 

Vzhľadom na to, že zo zásady vzájomnej dôvery a vzájomného uznávania, 
ktoré sú základom mechanizmu európskeho zatykača, nie sú automaticky 
uplatniteľné na rozsudky vydané súdmi tretích štátov, dosiahnutie cieľa uvedeného 
v čl. 3 ods. 2 Zmluvy o EÚ, ktorým je predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej 
v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti by mohlo byť ohrozené, ak 
by vykonávací justičný orgán bol bez ohľadu na okolnosti každého jednotlivého 
prípadu povinný odovzdať vyžiadanú osobu z dôvodu uvedeného v čl. 4 bode 5 
Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači. 

Z toho vyplýva, že konkrétne uplatnenie dôvodu pre nevykonanie 
stanoveného v čl. 4 bode 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom 
zatykači sa musí ponechať na posúdení vykonávacieho justičného orgánu, ktorý 
musí mať na tento účel určitú mieru voľnej úvahy, ktorá mu umožní preskúmať 
každý jednotlivý prípad s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti, a 
predovšetkým na okolnosti, za ktorých bola vyžiadaná osoba súdená v treťom štáte, 
aby sa určilo, či by nevydanie tejto osoby mohlo byť v rozpore s legitímnym 
záujmom všetkých členských štátov na predchádzaní trestnej činnosti v rámci 
priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. 

V prejednávanej veci z návrhu na začatie prejudiciálneho rozhodnutia 
vyplýva, že vnútroštátny súd podľa všetkého vylučuje – s výnimkou použitia 
výkladu contra legem –, že by sa zákona, ktorým sa vykonáva rámcové rozhodnutie 
o európskom zatykači mohol uplatniť takým spôsobom, že by vykonávajúcemu 
justičnému orgánu priznával takúto mieru voľnej úvahy. 
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V tomto ohľade treba na jednej strane pripomenúť, že keďže Rámcové 
rozhodnutie 2002/584/SVV o európskom zatykači nemá priamy účinok, súd 
členského štátu nie je povinný na základe samotného práva EÚ vylúčiť uplatnenie 
ustanovenia svojho vnútroštátneho práva, ktoré je v rozpore s Rámcovým 
rozhodnutím (pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C‑573/17, Popławski, bod 71). 

Na druhej strane, aj keď záväzná povaha Rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV o európskom zatykači má za následok, že vnútroštátne orgány sú 
povinné vykladať vnútroštátne právo s čo najväčším ohľadom na znenie a účel tohto 
rámcového rozhodnutia, aby sa dosiahol ním sledovaný výsledok, zásada 
konformného výkladu nemôže slúžiť ako základ pre výklad vnútroštátneho práva 
contra legem (pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C‑573/17, Popławski, body 
72, 73 a 76). 

Zásada konformného výkladu však vyžaduje, aby sa zohľadnilo vnútroštátne 
právo ako celok a aby sa uplatnili výkladové metódy, ktoré toto právo uznáva, s 
cieľom zaručiť plnú účinnosť Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom 
zatykači a dospieť k riešeniu, ktoré je v súlade s účelom sledovaným týmto 
rámcovým rozhodnutím (rozsudok vo veci C‑573/17, Popławski, bod 77). 

V prejednávanej veci holandská vláda na pojednávaní pred Súdnym dvorom 
uviedla, že návrh zákona, ktorým sa mení § 9 zákona, ktorým sa vykonáva Rámcové 
rozhodnutie o európskom zatykači na účely dosiahnutia súladu s Rámcovým 
rozhodnutím 2002/584/SVV o európskom zatykači, je v štádiu prijímania. 

Za týchto podmienok vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby predovšetkým 
posúdil, či vzhľadom na túto prípadnú legislatívnu zmenu sa holandské právo môže 
uplatniť tak, aby viedlo k výsledku zlučiteľnému s výsledkom sledovaným 
Rámcovým rozhodnutím 2002/584/SVV o európskom zatykači. 
 
Druhá otázka 

Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa majú čl. 3 
bod 2 a čl. 4 bod 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači 
vykladať v tom zmysle, že sa pojem „rovnaké činy“ uvedený v oboch týchto 
ustanoveniach musí vykladať jednotne. 

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora z požiadaviek jednotného 
uplatňovania práva EÚ, ako aj zo zásady rovnosti vyplýva, že znenie ustanovenia 
práva EÚ, ktoré neobsahuje nijaký výslovný odkaz na právo členských štátov s 
cieľom určiť jeho zmysel a rozsah pôsobnosti, si v zásade vyžaduje v celej EÚ 
autonómny a jednotný výklad, ktorý musí zohľadňovať nielen znenie tohto 
ustanovenia, ale aj jeho kontext a cieľ sledovaný príslušnou právnou úpravou 
(rozsudok vo veci C‑36/20 PPU, Ministerio Fiscal, bod 53). 

Pokiaľ ide konkrétne o pojem „rovnaké činy“ uvedený v čl. 3 bode 2 
Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači, Súdny dvor 
konštatoval, že keďže toto ustanovenie neodkazuje v súvislosti s týmto pojmom na 
právo členských štátov, musí sa tento pojem vykladať autonómnym a jednotným 
spôsobom v celej EÚ (pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C‑261/09, Mantello, 
bod 38). 
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Súdny dvor okrem iného konštatoval, že pojem „ten istý čin“ je uvedený aj v 
čl. 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda a vzhľadom na spoločný 
cieľ tohto článku a čl. 3 bodu 2 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o 
európskom zatykači, ktorý spočíva v snahe zabrániť tomu, aby bola osoba opätovne 
trestne stíhaná alebo odsúdená pre ten istý čin, rozhodol, že je potrebné tieto dva 
pojmy vykladať rovnakým spôsobom tak, že sa týkajú len skutkovej stránky činov a 
zahŕňajú všetky konkrétne okolnosti, ktoré sú navzájom neoddeliteľne spojené, bez 
ohľadu na právnu kvalifikáciu týchto činov alebo chránený právny záujem (rozsudok 
vo veci C‑261/09, Mantello, body 39 a 40). 

Rovnako ako čl. 3 bod 2 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o 
európskom zatykači ani čl. 4 bod 5 tohto rámcového rozhodnutia výslovne 
neodkazuje na právo členských štátov, takže v súlade s judikatúrou si zmysel a 
rozsah pojmu „rovnaké činy“ uvedeného v tomto ustanovení takisto vyžadujú v celej 
EÚ autonómny a jednotný výklad, ktorý musí zohľadňovať nielen znenie tohto 
ustanovenia, ale aj jeho kontext a cieľ sledovaný príslušnou právnou úpravou. 

V tomto smere treba najskôr uviesť, že tento pojem je formulovaný úplne 
totožným spôsobom ako pojem uvedený v čl. 3 bode 2 Rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV o európskom zatykači. 

Pokiaľ ide ďalej o kontext, ktorého sú tieto dva pojmy súčasťou, treba 
poznamenať, že znenie čl. 4 bodu 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o 
európskom zatykači je v každom ohľade porovnateľné so znením čl. 3 bodu 2 tohto 
rámcového rozhodnutia s tým rozdielom, že len toto posledné uvedené ustanovenie, 
ktoré stanovuje jeden z „dôvodov pre povinné nevykonanie“ európskeho zatykača, 
sa týka rozsudku vydaného „členským štátom“, zatiaľ čo čl. 4 bod 5 tohto rámcového 
rozhodnutia, ktorý uvádza jeden z „dôvodov pre nepovinné nevykovanie“, sa týka 
rozsudku vydaného „tretím štátom“. 

Za týchto podmienok sa z dôvodov koherencie a právnej istoty vyžaduje, aby 
sa zhodne formulovaným pojmom v oboch týchto ustanoveniach, ako aj čl. 54 
Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, pripísal rovnaký význam 
(pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C‑453/16 PPU, Özçelik, bod 33). 

Okolnosť, že čl. 3 bod 2 tohto Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o 
európskom zatykači sa týka rozsudkov vydaných v EÚ, zatiaľ čo čl. 4 bod 5 tohto 
rámcového rozhodnutia sa vzťahuje na rozsudky vydané v treťom štáte, nemôže 
sama osebe odôvodniť, aby sa uvedenému pojmu priznal iný rozsah. 

Je pravda, že uplatnenie zásady ne bis in idem nevyhnutne predpokladá 
existenciu dôvery v systém trestného súdnictva štátu, v ktorom bol rozsudok vydaný 
(pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C‑436/04, Van Esbroeck, bod 30). Vysoký 
stupeň dôvery existujúci medzi členskými štátmi nemožno predpokladať v prípade 
tretích štátov, a najmä v prípade systému trestného súdnictva týchto tretích štátov. 

Na jednej strane však treba zdôrazniť, že práve z dôvodu tejto neistoty 
normotvorca EÚ zaradil okolnosť, že vyžiadaná osoba bola právoplatne odsúdená v 
treťom štáte, skôr medzi dôvody pre nepovinné nevykonanie než medzi dôvody pre 
povinné nevykonanie. 

Umožnil tak členským štátom obmedziť situácie, v ktorých vykonávací 
justičný orgán môže odmietnuť vykonať európsky zatykač z tohto dôvodu, čím 
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uľahčil odovzdávanie vyžiadaných osôb v súlade so zásadou vzájomného uznávania 
stanovenou v čl. 1 ods. 2 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom 
zatykači (rozsudok vo veci C‑123/08, Wolzenburg, body 58 a 59). 

Navyše vzhľadom na to, že – ako vyplýva z odpovede na prvú otázku – 
vykonávací justičný orgán musí mať určitú mieru voľnej úvahy pri uplatňovaní 
dôvodu pre nepovinné nevykonanie stanoveného v čl. 4 bode 5 Rámcového 
rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači, tento orgán musí takisto pri 
rozhodovaní o tom, či je, alebo nie je potrebné odmietnuť odovzdanie vyžiadanej 
osoby, zohľadniť dôveru, ktorú môže legitímne vložiť do systému trestného 
súdnictva dotknutého tretieho štátu. 

Na druhej strane, ak by sa čl. 4 bodu 5 Rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV o európskom zatykači, a konkrétne pojmu „rovnaké činy“ v zmysle 
tohto rámcového rozhodnutia, priznal obmedzenejší rozsah, než aký je priznaný čl. 
3 bodu 2 tohto rámcového rozhodnutia a čl. 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva 
Schengenská dohoda, bolo by to ťažko zlučiteľné s týmto posledným uvedeným 
ustanovením, keďže tento dohovor sa uplatňuje nielen na členské štáty, ale aj na 
niektoré tretie štáty, ktoré k nemu pristúpili. 

Pokiaľ ide napokon o účel tohto ustanovenia, treba pripomenúť, že rovnako 
ako čl. 3 bod 2 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači má aj 
čl. 4 bod 5 tohto rámcového rozhodnutia umožniť vykonávaciemu justičnému 
orgánu zaručiť právnu istotu vyžiadanej osoby tým, že v rámci svojej voľnej úvahy 
zohľadní skutočnosť, že táto osoba bola právoplatne odsúdená za rovnaké činy v 
inom štáte, čo tiež svedčí v prospech koherentného výkladu pojmu „rovnaké činy“ 
stanoveného v uvedených ustanoveniach. 
 
Tretia otázka 

Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má čl. 4 bod 
5 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači, ktorý podmieňuje 
uplatnenie dôvodu pre nepovinné nevykonanie stanoveného v tomto ustanovení tým, 
že v prípadoch, ak bol vynesený odsudzujúci rozsudok, trest bol vykonaný, je v 
súčasnosti vykonávaný alebo už nemôže byť vykonaný podľa práva štátu 
vynášajúceho odsudzujúci rozsudok, vykladať v tom zmysle, že táto podmienka je 
splnená, pokiaľ bola vyžiadaná osoba odsúdená za rovnaké činy na trest odňatia 
slobody, ktorý čiastočne vykonala v treťom štáte, ktorý vyniesol odsudzujúci 
rozsudok, a ktorý jej bol vo zvyšku odpustený orgánom tohto štátu, ktorý nie je 
justičným orgánom, v rámci všeobecnej milosti, ktorá sa uplatňuje aj na osoby 
odsúdené za závažné trestné činy a ktorá nie je založená na objektívnych úvahách 
trestnoprávnej politiky. 

Podľa čl. 4 bodu 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom 
zatykači vykonávací justičný orgán môže odmietnuť vykonať európsky zatykač, ak 
je informovaný, že vyžiadaná osoba bola právoplatne odsúdená tretím štátom za 
rovnaké činy „za predpokladu, že ak bol vynesený odsudzujúci rozsudok, trest bol 
vykonaný alebo sa v súčasnosti vykonáva alebo už nemôže byť vykonaný podľa 
práva krajiny vynášajúcej odsudzujúci rozsudok“ (ďalej len „podmienka 
vykonania“). 
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V tomto smere treba poznamenať, že čl. 4 bod 5 Rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV o európskom zatykači odkazuje vo všeobecnosti na „právo krajiny 
vynášajúcej odsudzujúci rozsudok“ bez toho, aby ďalej spresnil dôvod nemožnosti 
výkonu trestu. 

Preto treba v zásade uznať všetky druhy milosti stanovené v právnych 
predpisoch štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, v dôsledku ktorých 
už nemožno uložený trest vykonať, a to predovšetkým bez ohľadu na závažnosť 
činov, orgán, ktorý milosť udelil, ako aj úvahy, na ktorých je milosť založená. 

Z toho vyplýva, že odpustenie trestu v súlade s právom štátu, ktorý vydal 
odsudzujúci rozsudok, nemožno a priori vylúčiť z pôsobnosti čl. 4 bodu 5 
Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači, a to ani v prípade, 
keď trest sčasti odpustil orgán, ktorý nie je justičným orgánom, v rámci všeobecnej 
milosti, ktorá bola udelená aj osobám, ktoré boli odsúdené za závažné trestné činy a 
ktorá nie je založená na objektívnych úvahách trestnoprávnej politiky. 

Tento výklad založený na znení čl. 4 bodu 5 Rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV o európskom zatykači je podporený kontextom tohto ustanovenia a 
cieľom, ktorý sleduje, ako aj vo všeobecnosti cieľom rámcového rozhodnutia. 

Pokiaľ ide po prvé o kontext, do ktorého patrí čl. 4 bod 5 Rámcového 
rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači, treba uviesť, že podmienka 
vykonania stanovená v tomto ustanovení je formulovaná takmer rovnakým 
spôsobom ako podmienka uvedená v čl. 3 bode 2 tohto rámcového rozhodnutia. Čl. 
54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda obsahuje tiež takúto 
podmienku, ktorá je formulovaná veľmi podobným spôsobom. 

Ďalej treba poznamenať, že podľa čl. 3 bodu 1 Rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV o európskom zatykači vykonávací justičný orgán odmietne výkon 
európskeho zatykača „ak sa na trestný čin, ktorý je dôvodom zatykača, vzťahuje 
amnestia vo vykonávajúcom členskom štáte, pričom tento štát má právomoc stíhať 
trestný čin podľa svojho vlastného trestného práva“. 

Amnestia, ktorá má vo všeobecnosti za cieľ odstrániť trestnosť činov, na ktoré 
sa vzťahuje, má ten následok, že trestný čin už nebude možné trestne stíhať, a pokiaľ 
už došlo k odsúdeniu, že uložený trest už nie je možné vykonať v zmysle čl. 3 bodu 
2 a čl. 4 bodu 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači. 

Nemožno sa však domnievať, že normotvorca EÚ mal v úmysle vylúčiť z 
pôsobnosti čl. 3 bodu 2 a čl. 4 bodu 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o 
európskom zatykači amnestiu vyhlásenú v členskom štáte, ktorý vydal odsudzujúci 
rozsudok alebo iný druh milosti udelenej orgánom, ktorý nie je justičným orgánom 
tohto štátu, keď v čl. 3 bode 1 tohto rámcového rozhodnutia osobitne počítal s 
prípadom amnestie vo vykonávajúcom členskom štáte. 

Ako totiž vyplýva z jeho znenia, čl. 3 bod 1 Rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV o európskom zatykači sa vzťahuje na osobitný prípad, keď trestný 
čin spáchaný vyžiadanou osobou nemôže viesť k začatiu trestného stíhania vo 
vykonávajúcom členskom štáte z dôvodu, že sa na ňu vzťahuje amnestia v tomto 
členskom štáte, zatiaľ čo podmienka vykonania stanovená v čl. 4 bode 5 a v čl. 3 
bode 2 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači sa vzťahuje 
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na zásadne odlišnú situáciu, keď vyžiadaná osoba bola odsúdená v treťom štáte alebo 
v inom členskom štáte, než je vykonávajúci členský štát. 

Pokiaľ ide, po druhé, o účel podmienky vykonania stanovenej v čl. 4 bode 5 
Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači, táto podmienka 
vykonania má zabrániť tomu, aby trestné činy zostali v priestore slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti nepotrestané. 

V tomto zmysle treba pripomenúť, ako vyplýva z čl. 67 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní EÚ, že cieľ vytýčený pre EÚ, a to stať sa priestorom slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, vedie k tomu, že EÚ musí usilovať o zabezpečenie 
vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom opatrení na predchádzanie trestnej 
činnosti, a na boj proti nej, prostredníctvom opatrení na koordináciu a spoluprácu 
medzi policajnými a justičnými orgánmi a inými príslušnými orgánmi, ako aj 
vzájomným uznávaním rozsudkov v trestných veciach a v prípade potreby aj 
aproximáciou trestnoprávnych predpisov (rozsudok vo veci C‑129/14 PPU, Spasic, 
bod 62). 

V tomto kontexte má podmienka vykonania osobitný význam, keďže v 
prípade, že nie je splnená, bráni uplatneniu zásady ne bis in idem, a vyžaduje teda 
odovzdanie vyžiadanej osoby na účely stíhania či výkonu trestu odňatia slobody, 
ktorý jej bol uložený. 

Cieľom zásady ne bis in idem uvedenej tak v čl. 4 bode 5 Rámcového 
rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači, ako aj v čl. 3 bode 2 tohto 
rámcového rozhodnutia a v čl. 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská 
dohoda pritom nie je len zabrániť tomu, aby osoby odsúdené konečným trestným 
rozsudkom neboli v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti potrestané, ale 
má takisto zaručiť právnu istotu prostredníctvom rešpektovania rozhodnutí 
verejných orgánov, ktoré nadobudli právoplatnosť (pozri v tomto zmysle rozsudok 
vo veci C‑129/14 PPU, Spasic, bod 77). 

Právnu istotu osôb, voči ktorým bol vydaný konečný rozsudok, však možno 
užitočne zaručiť len vtedy, ak majú tieto osoby istotu, že sa po odsúdení v prípade, 
že trest, ktorý im bol uložený, už nemožno vykonať podľa právnych prepisov štátu, 
ktorý vydal odsudzujúci rozsudok, budú môcť pohybovať v rámci EÚ bez toho, aby 
sa obávali nového trestného stíhania za rovnaké činy (pozri v tomto zmysle rozsudok 
vo veci C‑297/07, Bourquain, body 49 až 50), a to vrátane prípadu, keď im trest 
odpustil orgán, ktorý nie je justičným orgánom, v rámci všeobecnej milosti, ktorá 
nie je založená na objektívnych úvahách trestnoprávnej politiky. 

Treba však uviesť, že na rozdiel od dôvodu pre povinné nevykonanie podľa 
čl. 3 bodu 2 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači, pri 
uplatňovaní ktorého nemá vykonávací justičný orgán nijakú mieru voľnej úvahy, 
musí mať takýto orgán, pri uplatňovaní dôvodu pre nepovinné nevykonanie podľa 
čl. 4 bodu 5 tohto rámcového rozhodnutia určitú mieru voľnej úvahy, ktorá mu 
umožní vykonať preskúmanie v každom jednotlivom prípade s prihliadnutím na 
všetky relevantné okolnosti. Medzi ne patrí najmä skutočnosť, že sa na vyžiadanú 
osobu vzťahovala všeobecná milosť, rozsah tejto milosti, ako aj podmienky, za 
ktorých bola uvedená milosť udelená. 
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Toto preskúmanie relevantných okolností sa musí vykonať s prihliadnutím na 
ciele, ktoré sleduje čl. 4 bod 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom 
zatykači, a všeobecnejšie na cieľ uvedený v čl. 3 ods. 2 Zmluvy o EÚ, ktorým je 
predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej v priestore slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti. 

Konkrétne vykonávací justičný orgán musí pri výkone svojej voľnej úvahy 
zabezpečiť rovnováhu medzi zabránením beztrestnosti a bojom proti trestnej činnosti 
na jednej strane a zárukou právnej istoty dotknutej osoby na strane druhej, aby sa 
dosiahol cieľ vytýčený EÚ, a to stať sa priestorom slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti v súlade s čl. 67 ods. 1 a 3 Zmluvy o fungovaní EÚ. 
 
4. Výrok rozhodnutia  
1. Čl. 4 bod 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači sa 

má vykladať v tom zmysle, že v prípade, ak sa členský štát rozhodne prebrať 
toto ustanovenie do svojho vnútroštátneho práva, musí mať vykonávajúci 
justičný orgán určitú mieru voľnej úvahy pri rozhodovaní o tom, či je, alebo nie 
je potrebné odmietnuť výkon európskeho zatykača z dôvodu uvedeného v tomto 
ustanovení. 

2. Čl. 3 bod 2 a čl. 4 bod 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom 
zatykači, sa majú vykladať v tom zmysle, že pojem „rovnaké činy“ uvedený v 
týchto dvoch ustanoveniach sa má vykladať jednotne. 

3. Čl. 4 bod 5 Rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV o európskom zatykači, 
ktorý podmieňuje uplatnenie dôvodu pre nepovinné nevykonanie stanoveného 
v tomto ustanovení tým, že v prípadoch, ak bol vynesený odsudzujúci rozsudok, 
trest bol vykonaný, je v súčasnosti vykonávaný alebo už nemôže byť vykonaný 
podľa práva štátu vynášajúceho odsudzujúci rozsudok, sa má vykladať v tom 
zmysle, že táto podmienka je splnená, pokiaľ bola vyžiadaná osoba odsúdená 
za rovnaké činy na trest odňatia slobody, ktorý čiastočne vykonala v treťom 
štáte, ktorý vyniesol odsudzujúci rozsudok, a ktorý jej bol vo zvyšku odpustený 
orgánom tohto štátu, ktorý nie je justičným orgánom, v rámci všeobecnej 
milosti, ktorá sa uplatňuje aj na osoby odsúdené za závažné trestné činy a ktorá 
nie je založená na objektívnych úvahách trestnoprávnej politiky. 
Vykonávaciemu justičnému orgánu prislúcha, aby pri výkone svojej voľnej 
úvahy zabezpečil rovnováhu medzi zabránením beztrestnosti a bojom proti 
trestnej činnosti na jednej strane a zárukou právnej istoty dotknutej osoby na 
strane druhej. 
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KAM SMERUJE TRESTNÉ PRÁVO? 
 

WHERE IS THE CRIMINAL LAW HEADED? 
 

Margita Prokeinová 
 
Abstrakt 
Autorka sa zamýšľa nad stavom trestného práva a kladie si otázku kam smeruje? 
Viacero aspektov nasvedčuje tomu, že jeho smerovanie nejde celkom tou správnou 
cestou. Hlavný vplyv na jeho vývoj a smerovanie má legislatívna činnosť, aplikácia 
právnych predpisov a politika. V článku je pozornosť  zameraná práve na tieto 
atribúty, a to aj s uvádzaním konkrétnych príkladov.   
Kľúčové slová: trestné kódexy pred ich rekodifikáciou z roku 1961, rekodifikované 
trestné kódexy, smerovanie trestného práva,  legislatívna činnosť, aplikácia 
právnych predpisov a politika.       
 
Abstract 
The author considers the state of criminal law and asks where it is heading. Several 
aspects suggest that its direction is not quite the right way. Legislative activity, 
application of legislation and politics have the main influence on its development 
and direction. The article focuses on these attributes, even with specific examples. 
Keywords: criminal codes before their recodification of 1961, recodified criminal 
codes, direction of criminal law, legislative activity, application of legal regulations 
and politics. 
 
Úvod 

Položenie otázky „kam smeruje trestné právo?“ predznamenáva, že jeho 
smerovanie   nejde celkom tou správnou cestou. Toto konštatovanie sa netýka len 
súčasného obdobia, ale zasahuje do celého vývoja rekodifikovaných trestných 
kódexov.1 Nechceme zachádzať až do dávnej minulosti, preto pozornosť zameriame 
na smerovanie trestných kódexov od ich rekodifikácie. Nové trestné kódexy sa 
dostali do účinnosti 1. januára 2006 a ich príprava trvala približne pätnásť rokov. 
Rekodifikáciou trestných kódexov došlo k viacerým významným zmenám. V rámci 
Trestného zákona sa zaviedla bipartícia trestných činov, ktoré sa delia podľa 
závažnosti na prečiny a zločiny (subkategóriou zločinov sú obzvlášť závažné 
zločiny). Nanovo boli definované tri okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, a to 
krajná núdza a nutná obrana a oprávnené použitie zbrane. Zaviedli sa dva nové druhy 
trestov – trest domáceho väzenia a trest povinnej práce. Tieto tresty sú rýdzo 
alternatívne tresty, pretože nemôžu byť uložené popri sebe s trestom odňatia 
slobody, a to ani v prípade, ak sa podmienečne odkladá výkon trestu odňatia 
slobody. V súvislosti s trestom odňatia slobody bol zavedený podmienečný odklad 

 
1  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“ 

alebo „TZ“) a zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Trestný poriadok“ alebo „TP“). 
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výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom. V osobitnej časti Trestného 
zákona bolo zavedených niekoľko nových trestných činov. 

V prípade Trestného poriadku bolo cieľom jeho rekodifikácie zefektívniť, 
zhospodárniť, zjednodušiť, zrýchliť celý trestný proces a zároveň odbremeniť 
orgány činné v trestnom konaní a súdy od rôznych procesných úkonov, aby sa 
zvýšila efektivita ich činnosti pri zložitejších a závažnejších prípadoch. Z tohto 
dôvodu bolo žiaduce na zdokonalenie nášho trestného procesu viac využívať a 
rozšíriť alternatívne spôsoby konania, aby sa zbytočne nevykonávalo celé trestné 
konanie v štandardnej forme tam, kde možno jeho účel dosiahnuť oveľa 
jednoduchším spôsobom.2 Preto sa rekodifikáciou Trestného poriadku zaviedli 
ďalšie inštitúty ako nové fenomény – podmienečné zastavenie trestného stíhania 
spolupracujúceho obvineného a dohoda o vine a treste. Vďaka odklonom sa mohla 
posilniť kontradiktórnosť konania, ktorá umožňuje strane popierať (contra dicere) 
požiadavky a argumenty druhej strany. Procesné strany predkladajú dôkazy, aktívne 
sa zúčastňujú na ich vykonávaní, čím sa každá strana snaží súd presvedčiť o svojej 
pravde.  V rámci prípravného konania sa zakotvila osobitná forma skráteného 
vyšetrovania (tzv. super skrátené vyšetrovanie). Zaviedol sa aj inštitút sudcu pre 
prípravné konanie, ktorý rozhoduje o zásahoch do základných práv a slobôd pred 
začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní (o väzbe, domovej a osobnej 
prehliadke, použití odpočúvania a o iných zaisťovacích úkonoch), o sťažnostiach 
proti rozhodnutiam prokurátora, ak tak ustanovuje Trestný poriadok, a v iných 
prípadoch ustanovených týmto zákonom. V rámci súdneho konania bol novinkou 
inštitút zabezpečenia svedka, na základe ktorého možno obmedziť jeho osobnú 
slobodu za zákonných podmienok najviac na 72 hodín. V odvolacom konaní pribudli 
dva nové mimoriadne opravné prostriedky – zrušenie právoplatných rozhodnutí 
v prípravnom konaní a dovolanie.  

Z uvedeného úvodného profilu vyplýva, že rekodifikácia trestných kódexov 
bola rozsiahla a viaceré nové inštitúty ich mali skvalitniť. Dosiahnutie tohto cieľa 
však  ovplyvňujú tri hlavné faktory: 
− legislatívna činnosť, 
− aplikácia právnych predpisov a 
−  politika.  

 
2  Predchádzajúci Trestný poriadok účinný pred jeho rekodifikáciou už obsahoval niekoľko 

ustanovení, ktoré mali prispieť k rýchlejšiemu, k pružnejšiemu a k efektívnejšiemu procesnému 
konaniu. Na tento účel sa jeho novelou zákonom č. 247/1994 Z. z. zakotvili dva nové inštitúty, 
ktoré prevzala i rekodifikácia Trestného poriadku s určitými zmenami. Išlo o podmienečné 
zastavenie trestného stíhania a o trestný rozkaz. Ďalšou novelou zákonom č. 422/2002 Z. z. sa 
zakotvil inštitút zmieru, ktorým sa takisto vytvorila možnosť vybavenia prípadov mimo hlavného 
pojednávania. Treba však povedať, že využívanie týchto tzv. odklonov v aplikačnej praxi nebolo 
dostatočné. Odklony (diversion) v trestnom konaní majú svoj špecifický význam v trestnom 
procese, pretože už ako z názvu vyplýva, ide o určité odchýlky, ktoré sa vymykajú z rámca 
klasického spôsobu vedenia konania, pretože ich cieľom je dosiahnuť to, aby sa zbytočne 
nevykonávalo celé trestné konanie v štandardnej forme tam, kde možno jeho účel dosiahnuť oveľa 
jednoduchším spôsobom. 
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1.  Legislatívna činnosť  
Legislatívna činnosť je veľmi aktívna, pretože rekodifikované trestné kódexy 

majú množstvo noviel, ktorých počet je už výrazne vyšší v porovnaní 
s predchádzajúcim Trestným zákonom a Trestným poriadkom z roku 1961. 
Účinnosť týchto predchádzajúcich právnych predpisov nastala 1. januára 1962 
a trvala až do účinnosti rekodifikovaných trestných kódexov, ku ktorej došlo 1. 
januára 2006. Počas ich štyridsaťštyri ročného pôsobenia bol Trestný zákon 
novelizovaný štyridsaťdva krát a Trestný poriadok bol novelizovaný tridsaťštyri 
krát. Počas šestnásť ročného pôsobenia rekodifikovaných trestných kódexov bol 
Trestný zákon zatiaľ novelizovaný až štyridsaťosem krát a Trestný poriadok bol 
novelizovaný šesťdesiattri krát. Pri tomto porovnaní však treba mať na zreteli, že za 
účinnosti predchádzajúcich trestných kódexov bolo takmer tridsať rokov štátne 
zriadenie nastavené tak, že právny systém bol stabilný, novelizácie zákonov boli skôr 
výnimkou do roku 1989. Dynamika práva má svoje opodstatnenie, ale musí mať istú 
mieru, aby sa zachovala prehľadnosť, predvídavosť i právna istota. Zmeny 
zákonných ustanovení sa majú robiť premyslene a len v opodstatnených prípadoch. 
Je nesporné, že rekodifikované trestné kódexy už majú neprimerane veľký počet 
noviel, čím sa tieto kódexy stávajú nestabilnými a neprehľadnými, čo, samozrejme, 
sťažuje orientáciu v nich a nabúravajú právnu istotu. Preto by bolo vhodné, aby sa 
opätovne začalo uvažovať o rekodifikácii trestných kódexov bez zásahu politického 
vplyvu a  priestor treba dať odbornosti.  

V rámci legislatívnej činnosti sa týkala väčšina noviel osobitnej časti 
Trestného zákona, ktorej obsahom sú skutkové podstaty jednotlivých trestných 
činov. Novelami  dochádzalo jednak k úprave existujúcich skutkových podstát 
vybraných trestných činov a jednak pribudli úplne nové trestné činy, pričom 
postupom času sa ich početnosť zvyšovala. Napriek tomu sa stále vyskytujú určité 
legislatívne nedostatky, pretože niektoré skutkové podstaty trestných činov sa 
svojim obsahom vzájomne prekrývajú, sú zbytočne komplikované, nejednoznačné, 
vágne, pretože sa dajú vykladať rôznym spôsobom. Takáto nedokonalosť je niekedy 
nepovšimnutá alebo je následne naprávaná novelou alebo judikatúrou. Príkladom 
môže byť trestný čin marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 
TZ, kde vládla názorová nejednotnosť v tom, či dôjde k naplneniu tejto skutkovej 
podstaty aj vtedy, keď si dlžník nesplní povinnosť podať návrh na vyhlásenie 
konkurzu, ak je v úpadku. Pred novelou tohto ustanovenia zákonom č. 264/2017 Z. 
z. bolo vydané usmernenie krajského prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave, 
sp. zn. 1/1Spr 43/2008 účinné od 15. 4. 2009, ktorým bolo konštatované, že 
nesplnenie takejto povinnosti dlžníkom nezakladá trestnosť činu  marenia 
konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 ods. 1 písm. a) TZ. 
Spomínaná novela Trestného zákona  však vyvrátila toto tvrdenie a explicitne 
zakotvila, že za nesplnenie povinnosti uloženej zákonom sa považuje aj včas 
nepodaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Mnohé legislatívne nedostatky odkryje až 
aplikačná prax, ktoré sa potom sanujú novelami alebo judikatúrou. Mala by fungovať 
väčšia predvídateľnosť zákonodarcov, v čom môže nastať aplikačný problém, aby 
sa mu dalo včas vyhnúť.   
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Problematická je aj skutková podstata trestného činu sexuálneho zneužívania 
podľa § 201a TZ, čo sa odzrkadľuje v aplikačnej praxi, pretože v jednotlivých 
rozhodnutiach súdov sa vyskytujú rozdielne kvalifikácie. Jeho skutková podstata je 
v tomto znení: „Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne 
dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom 
trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, 
pričom sám nie je dieťaťom, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri 
roky.“  Podľa rozsudku Okresného súdu Bratislava V z 27. januára 2020, sp. zn. 1 T 
72/2019, obvinený L. H. navrhol cez sociálnu sieť maloletej, o ktorej vedel, že má 
dvanásť rokov, osobné stretnutie s otázkou, či si chce zarobiť 50 eur, keď mu spraví 
orálny sex, ku ktorému malo dôjsť pri prírodnom jazere v Bratislave − Petržalke. 
Samosudca v rozsudku uviedol, že obvinený L. H. sa dopustil konania, ktoré 
bezprostredne smerovalo k dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil 
tak, že prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhol dieťaťu 
mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin 
sexuálneho zneužívania, pričom k dokonaniu trestného činu nedošlo, čím spáchal 
prečin sexuálneho zneužívania podľa § 201a TZ v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 
TZ. V obdobnom prípade rozhodol rozsudkom Okresný súd vo Veľkom Krtíši zo 4. 
októbra 2018, sp. zn. 3 T 15/2018, inak. Obžalovaný K. C. kontaktoval maloletú A. 
F. prostredníctvom sociálnej siete a formou SMS správ, hoci vedel, že má len trinásť 
rokov a dožadoval sa osobného stretnutia za účelom vykonania análneho a orálneho 
styku, skupinového sexu, pričom opisoval sexuálne praktiky, ktoré chcel 
praktizovať. Maloletá A. F. mu odpisovala v obdobnom motíve, ale k osobnému 
stretnutiu nedošlo. Súd predmetný skutok kvalifikoval ako prečin sexuálneho 
zneužívania podľa § 201a TZ a prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa 
§ 211 ods. 1 písm. b) TZ, pretože obžalovaný umožnil maloletej viesť záhaľčivý 
alebo nemravný život. Stotožňujeme sa s rozhodnutím súdu, lebo vo vzťahu k 
prečinu sexuálneho zneužívania podľa § 201a TZ akceptoval jeho predčasnú 
dokonanosť, na základe čoho už samotný návrh páchateľa prostredníctvom 
elektronickej komunikačnej služby na osobné stretnutie s dieťaťom mladším ako 
pätnásť rokov s preukázaným úmyslom (v úmysle) spáchať na ňom trestný čin 
sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie napĺňa všetky 
pojmové znaky prečinu sexuálneho zneužívania podľa § 201a TZ.3 Na margo tohto 
ustanovenia musíme uviesť, že páchateľ, ktorý koná v zmysle § 201a TZ a aj 
zrealizuje svoj úmysel, je zvýhodnený len preto, že si vopred dohodol osobné 
stretnutie s dieťaťom mladším ako pätnásť rokov, ktoré mu navrhol prostredníctvom 
elektronickej komunikačnej služby. Trestná sadzba trestu odňatia slobody § 201a TZ 
je oveľa nižšia v porovnaní s trestným činom sexuálneho zneužívania podľa § 201 
TZ alebo s trestným činom výroby detskej pornografie podľa § 368 TZ, ktoré sú už 
v základnej skutkovej podstate zločinmi.4 Na trestnom čine sexuálneho zneužívania 

 
3  PROKEINOVÁ, M., LACIAK, O. Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb a trestnoprávna 

ochrana obetí trestných činov. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021, s. 38. 
4  Pri trestnom čine sexuálneho zneužívania podľa § 201 TZ je trestná sadzba trestu odňatia slobody 

tri roky až desať rokov a pri trestnom čine výroby detskej pornografie podľa § 368 TZ je trestná 
sadzba trestu odňatia slobody v rozpätí štyri roky až desať rokov.   
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podľa § 201a TZ je potrebné si všimnúť vek trestnej zodpovednosti páchateľa, 
pretože subjektom tohto trestného činu nemôže byť dieťa5 z čoho logicky vyplýva, 
že musí ísť o osobu, ktorá už dovŕšila osemnásty rok veku. Tento fakt vytvára 
problém v tom, že ak by sa protiprávneho konania podľa § 201a TZ dopustila osoba 
staršia ako pätnásť rokov, ale mladšia ako osemnásť rokov (mladistvá osoba), bude 
trestne zodpovedná za prípravu na zločin sexuálneho zneužívania podľa § 13 ods. 1 
k § 201 ods. 1 TZ alebo za prípravu na zločin výroby detskej pornografie podľa § 13 
ods. 1 k § 368 ods. 1 TZ, kde jej hrozí podstatne prísnejší trestný postih za to isté 
konanie (lákanie osoby mladšej ako pätnásť rokov na stretnutie za sexuálnym 
účelom) v dôsledku naplnenia pojmových znakov prípravy na zločin ako na 
dospelého, u ktorého takéto konanie podlieha § 201a TZ, kde je trestná sadzba len 
na šesť mesiacov až tri roky.6    
 
2. Aplikácia právnych predpisov  

Aplikácia právnych predpisov je tiež jeden z aspektov, ktorý ovplyvňuje 
smerovanie trestného práva. Z hľadiska Trestného zákona môžeme napríklad uviesť, 
že máme upravenú pomerne širokú škálu alternatívnych trestov a súdy ich 
nevyužívajú v dostatočnej miere. Radšej zvolia podmienečný odklad výkonu trestu 
odňatia slobody, ktorý je pomerne často ukladaný, a to aj v tých prípadoch, v ktorých 
by bolo vhodnejšie a účelnejšie uložiť napríklad trest povinnej práce alebo trest 
domáceho väzenia. Vždy je potrebné brať zreteľ i na to, aby boli alternatívne tresty 
v každom individuálnom prípade aj vykonateľné. Samozrejme, že nebude možné 
uložiť trest domáceho väzenia bezdomovcovi. Problém je v tom, keď sú aj splnené 
všetky podmienky na uloženie konkrétneho alternatívneho trestu, neraz sa stáva, že 
súd podmienečne odloží výkon trestu odňatia slobody.  

Z procesnoprávneho hľadiska je v aplikačnej praxi bežné, že sa napríklad 
vykonávajú duplicitné výsluchy svedkov po vznesení obvinenia, ktoré nie sú 
rozhodujúcim alebo jediným usvedčujúcim dôkazom, čím sa zvyšuje časová 
náročnosť prípravného konania. V týchto prípadoch by bolo vhodnejšie z hľadiska 
efektívnosti a rýchlosti trestného konania vykonávať takéto výsluchy až v konaní 
pred súdom.7 Predsa hlavným cieľom rekodifikácie Trestného poriadku bolo 
zefektívniť, zhospodárniť, zjednodušiť, zrýchliť celý trestný proces. Tento cieľ sa 
však žiaľ zatiaľ nepodarilo celkom naplniť.   
 
3. Politika    

Napokon, smerovanie trestného práva určuje v značnej miere aj politika. Nie 
je tomu tak dávno, keď v politických kruhoch spôsobilo značný rozruch využitie § 

 
5  Dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak Trestný zákon neustanovuje inak (§ 

127 ods. 1 TZ). 
6  ČENTÉŠ, J., KOLCUNOVÁ, M. Kybergrooming v slovenskom Trestnom zákone. In Státní 

zastupitelství. 2020, č. 1, s. 21. 
7  BENČÍK, T. Zníženie časovej náročnosti prípravného konania odstránením nadbytočného 

opakovania výsluchov svedkov. In: Efektívnosť prípravného konania – výzvy a perspektívy. 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru 
v Bratislave, 2021, s. 8.  
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363 TP pri trestnom stíhaní vysokopostavených osôb, ktorý upravuje mimoriadny 
opravný prostriedok ‒ zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní.8 
Zmyslom tohto ustanovenia je odstraňovať vzniknutú nezákonnosť v prípravnom 
konaní. Takže, ak bol porušený zákon právoplatným rozhodnutím prokurátora alebo 
policajta alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, či už v prospech alebo 
v neprospech obvineného (napr. nedodržanie ustanovenia § 37 TP o povinnej 
obhajobe), generálny prokurátor  zruší takéto rozhodnutie alebo jeho časť, prípadne 
aj chybné konanie, ktoré mu predchádzalo. Proti uzneseniu generálneho prokurátora 
nie je prípustný opravný prostriedok. Úlohou prokurátora je aj dohliadať nad 
dodržiavaním zákona vo vzťahu nielen k poškodeným, ale aj k obvineným.  Rozruch 
v súvislosti s využitím predmetného ustanovenia vznikol pri niektorých mediálne 
známych kauzách. Spomenúť môžeme prvý rozsiahle medializovaný prípad týkajúci 
sa bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského, ktorý 
bol obvinený zo zločinu prijímania úplatku a následne väzobne stíhaný za tento 
trestný čin. Toto väzobné stíhanie bolo ukončené po tom, čo generálny prokurátor 
Maroš Žilinka zrušil trestné stíhanie Vladimíra Pčolinského aplikovaním § 363 TP 
s odôvodnením, že neboli produkované dostatočné dôkazy na vedenie trestného 
stíhania a pre závažné procesné chyby. Práve tento prípad spustil širokú diskusiu 
ohľadom predmetného paragrafu, jeho používania či zneužívania, resp. nadužívania 
a rovnako aj snahu o jeho zmenu prostredníctvom novej právnej úpravy. Kritika 
prišla dokonca aj z radov sudcov Najvyššieho súdu SR, ktorí generálnemu 
prokurátorovi vyčítali príliš svojvoľné mocenské zásahy do konaní, pričom podľa 
ich názoru mal takýmto konaním nahrádzať rozhodovanie súdov. Generálny 
prokurátor Maroš Žilinka pri využívaní svojej právomoci pri tomto mimoriadnom 
opravnom prostriedku uviedol, že práve prokurátor a zvlášť generálny prokurátor SR 
sú oprávnení a povinní posudzovať dôvodnosť vznesenia obvinenia a zákonnosť 
konania a nezákonné postupy a rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní 
korigovať, pričom takýto postup vyplýva aj zo samotného zákona č. 153/2001 Z. z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Postupy generálneho prokurátora 
motivovali skupinu poslancov Národnej rady R SR k podaniu návrhu na Ústavný 
súd SR, aby preskúmal ústavnosť ustanovenia § 363 TP. Ústavný súd SR však 
nevyhovel ich návrhu na pozastavenie účinnosti napadnutých ustanovení TP 
z dôvodu, že z návrhu nevyplývajú dostatočne konkretizované skutočnosti, z ktorých 
by vyplývalo bezprostredné a konkrétne ohrozenie základných práv a slobôd alebo 
hrozba značnej hospodárskej škody a ani reálna, priama, bezprostredná a konkrétna 
hrozba iného nenapraviteľného následku.9 

Ustanovenie § 363 TP má v zákone jednoznačne svoje opodstatnenie, čo 
vyplýva aj zo základnej zásady trestného konania podľa § 2 ods. 10 TP: „Orgány 
činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom 
nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy 

 
8  Podľa predchádzajúceho Trestného poriadku zákone č. 141/1961 Zb. bolo v tomto smere 

v kompetencii generálneho prokurátora podať Najvyššiemu súdu SR iba sťažnosť pre porušenie 
zákona proti rozhodnutiu vydanému v prípravnom konaní na základe § 266  a nasl. TP.    

9  Mýty a fakty o § 363 Trestného poriadku. [online]. [cit. 21. 06. 2022]. Dostupná na: 
https://www.pravnenoviny.sk/zrusenie-pravoplatnych-rozhodnuti-v-pripravnom-konani-363  
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obstarávajú z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány 
činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace 
proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch 
smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.“ Na 
margo § 363 TP treba dať do pozornosti, že netvorí prekážku trestného stíhania osôb, 
voči ktorým bolo toto ustanovenie použité. To znamená, že ak napríklad generálny 
prokurátor zruší právoplatné uznesenie o vznesení obvinenia, netvorí to prekážku res 
iudicata a orgány činné v trestnom konaní sú oprávnené opätovne začať zákonným 
spôsobom trestné stíhanie a následne vzniesť obvinenie.   
 
Záver 

Rekodifikácia trestných kódexov mala zlepšiť ich kvalitu a prispôsobiť ich 
spoločenským potrebám. Početné zmeny smerovali k dosiahnutiu tohto cieľa, ale 
celkom sa ho nepodarilo naplniť. Ak by znenia jednotlivých zákonných ustanovení 
boli kvalitne naformulované, nemuselo by sa prijímať také množstvo noviel 
Trestných kódexov, ako ich máme doteraz. Ich počet je už tak veľký, že by sa už 
mohlo začať uvažovať o ďalšej rekodifikácii Trestného zákona i Trestného 
poriadku. Keď sú napríklad niektoré skutkové podstaty trestných činov 
nejednoznačné, zbytočne komplikované, samozrejme, že to spôsobuje aj aplikačné 
problémy. Potom sa to musí riešiť novelou alebo judikatúrou. Veľmi nešťastnou 
praxou, hlavne v poslednom období je, že trestné právo sa zneužíva na politické 
účely. Veľký rozruch nastal v súvislosti s § 363 TP, na základe ktorého je generálny 
prokurátor oprávnený zrušiť nezákonné právoplatné rozhodnutie v prípravnom 
konaní alebo jeho časť, prípadne aj chybné konanie, ktoré mu predchádzalo. 
Politický rozruch okolo tohto paragrafu nastal až v prípadoch, keď bol uplatnený vo 
vzťahu k vysokopostaveným osobám, voči ktorým sa viedlo trestné stíhanie. Keď sa 
toto ustanovenie uplatňovalo voči bežným osobám, nikto jeho existenciu nenamietal. 
Trestné právo má byť jednoznačne apolitické, nesmie dochádzať k jeho zneužívaniu 
na politické účely.       
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OCHRANA ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI PROSTRIEDKAMI 
TRESTNÉHO PRÁVA1 

 
PROTECTION OF HUMAN DIGNITY BY CRIMINAL LAW 

 
Jozef Záhora 

 
Abstrakt  
Hodnoty plnia v spoločnosti úlohu objektivizácie a subjektivizácie ľudského 
správania, sociálnej interakcie, sociálnych podmienok a sociálneho sveta vôbec. 
Okrem týchto úloh, predstavujú hodnotový a normatívny poriadok v spoločnosti a 
plnia funkciu sociálnych regulátorov. Medzi základné hodnoty v európskej kultúre 
môžeme zaradiť okrem iného aj ľudskú dôstojnosť. Ľudskou dôstojnosťou môžeme 
rozumieť vyjadrenie predstavy o osobnostnej a sociálnej hodnote každého človeka. 
V prvom rade vyjadruje vzťah k sebe samému, vzťah k iným ľuďom, skupinám, 
minoritám a vzťah k spoločnosti. Takto chápaná hodnota človeka je základom 
ľudských práv. Autor predstavuje ľudskú dôstojnosť ako filozofickú kategóriu ale aj 
ľudské právo. Osobitnú pozornosť venuje ochrane ľudskej dôstojnosti v Trestnom 
zákone. Poukazuje na problémy aktuálnej právnej úpravy a predstavuje úvahy de 
lege ferenda. 
Kľúčové slová: ľudská dôstojnosť, ľudské práva, znásilnenie, donútenie, súhlas, 
nekonsenzuálny sex. 
 
Abstract 
Values play the role of objectification and subjectification of human behaviour, 
social interaction, social conditions and the social world in society at all. In 
addition, they represent the value and normative order in society and perform the 
function of social regulators. Among other things, human dignity can be included in 
the fundamental values in European culture. Under the term of human dignity, we 
can understand the expression of the notion of the personality and social value of 
every person. First of all, it expresses the relationship to itself, the relationship to 
other people, groups, minorities and the relationship with society. This way 
understood value of man is the basis of human rights. The author represents human 
dignity as a philosophical category but also as a human right. It pays particular 
attention to the protection of human dignity in the Criminal Code. He points to the 
problems of the current legislation and represents the de lege ferenda 
considerations. 
Keywords: human dignity, human rights, rape, coercion, consent, non-consensual 
sex. 
 
  

 
1  Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-

19-0050. 
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Úvod  
Každá ľudská spoločnosť je založená na určitých hodnotách. Hodnoty 

predstavujú neodmysliteľnú súčasť našich životov. Sú významným zdrojom 
motivácie, predstavujú ciele, ktoré túžime dosiahnuť.2 Hodnoty sa kontinuálne 
formujú v procese vývoja ľudskej činnosti. Ktorákoľvek spoločnosť svoje hodnoty 
spravidla odvodzuje od jej histórie. Hodnoty a sociálne normy plnia v spoločnosti 
úlohu objektivizácie a subjektivizácie ľudského správania, sociálnej interakcie, 
sociálnych podmienok a sociálneho sveta vôbec, súčasne ale ako základné prvky 
duchovnej kultúry spoločnosti zaisťujú hodnotovú a normatívnu kontinuitu 
sociálneho života. Okrem týchto úloh, hodnoty predstavujú hodnotový a normatívny 
poriadok v spoločnosti a plnia funkciu sociálnych regulátorov.3 

Hodnoty majú objektívny charakter a sú vyjadrením spoločensky uznávaného 
všeobecného „dobra“ a majú spravidla nemateriálnu povahu. Na rozdiel od 
štandardných právnych noriem (pravidiel správania) štát objektívne hodnoty podľa 
záverov súčasnej právnej vedy nemôže tvoriť, ale len uznať a rešpektovať, resp. z 
nich vychádzať a prípadne zvýrazňovať ich význam, či vzťah k iným hodnotám.4 

Medzi základné hodnoty v európskej kultúre môžeme zaradiť demokraciu, 
právny štát, slobodu, rešpektovanie ľudských práv, rovnosť a ľudskú dôstojnosť.  

Pojem dôstojnosť (lat. dignitas) súvisí so spoločensky rolovou dôstojnosťou, 
ktorá fixovala vzťah pána a otroka, čo možno dovodiť práve porovnaním s jeho 
latinským koreňom. Slovo „digero“ znamená tiež deliť, rozdeľovať, usporiadať 
a talianske slovo „diga“ označuje hrádzu, priehradu, prekážku. V slove „dignitas“ je 
teda zafixovaný spoločenský vzťah s takými jeho vlastnosťami, ktorý medzi 
subjekty kladie vedomý odstup.5 

Pod pojmom ľudská dôstojnosť môžeme rozumieť vyjadrenie predstavy o 
osobnostnej a sociálnej hodnote každého človeka. V prvom rade vyjadruje vzťah k 
sebe samému, vzťah k iným ľuďom, skupinám, minoritám a vzťah k spoločnosti. 
Takto chápaná hodnota človeka je základom ľudských práv. Ľudskú dôstojnosť 
možno chápať aj ako vzťah jedinca voči inému jedincovi v spoločenstve a mravom.6 
Dôstojnosťou vo všeobecnom význame budeme rozumieť istú hodnotu, ktorú nejaká 
osoba má, alebo je jej pripisovaná.7  

 
2  Bližšie ZÁHORA, J. Európske hodnoty trestného práva a ich zobrazenie v slovenskom trestnom 

práve. In: Hodnoty trestného práva v teórii a praxi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 
s. 7. 

3  Pozri VEČEŘA, M. a kol. Teória práva  4. vyd. Bratislava: Paneurópska vysoká škola; Žilina: 
Eurokódex, 2011. s. 295.  

4  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 12/01 zo 4. decembra 2007 uverejnený v 
Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 14/2008 Z. z. 

5  Porovnaj MARINICOVÁ, M. Filozoficko-právny pojem ľudskej dôstojnosti a súčasnosť. In. 
Disputationes quodlibetales XX.: dôstojnosť človeka a jeho budúcnosť. Prešov: Prešovská 
univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2017, s. 217. 

6  Porovnaj SEILER, V., SEILEROVÁ, B. Ľudská dôstojnosť- axióma ľudských práv. Bratislava: 
Vladimír Seiler, 2010.  s. 19.  

7  Pozri PALENČÁR, M. Niekoľko poznámok k pojmu ľudskej dôstojnost. In. Disputationes 
quodlibetales XX.: dôstojnosť človeka a jeho budúcnosť. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 
Gréckokatolícka teologická fakulta, 2017, s. 10. 
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1. Ľudská dôstojnosť ako filozofická kategória 
Nejednoznačnosť pojmu ľudská dôstojnosť v súčasnej filozofii netreba 

osobitne ozrejmovať. Ako je známe, praktický význam daného pojmu spočíva najmä 
v skutočnosti, že sa stal základom modernej koncepcie ľudských práv. Vlastný 
pojem sa tradične vzťahuje k človeku ako takému a je základom jeho neodňateľných, 
nescudziteľných, nezrušiteľných a nepremlčateľných práv. Dôstojnosť v tomto 
zmysle teda človeku nemôže odňať.8 

Mnohí právni myslitelia9 zastávajú názor, že pojem ľudská dôstojnosť je 
ťažko definovateľný lebo tento pojem v sebe spája deskriptívne či empirické prvky 
s prvkami evalvačnými, či normatívnymi. Najčastejšie uvádzaným deskriptívnym 
prvkom ľudskej dôstojnosti je autonómia. Kant zdôrazňuje, že „Autonómia je teda 
základom dôstojnosti a každej rozumnej prirodzenosti“.10 

Pri ľudskej dôstojnosti chápeme iného človeka minimálne ako rovnocenného, 
bez ohľadu na jeho pohlavie, rasu, svetonázor či náboženské presvedčenie. Toto 
vnímanie dôstojnosti má určitý ontologický rozmer vyplývajúci z toho, že 
odvodzujeme prvotnú ideu dôstojnosti z faktu ľudskej existencie. Ponímanie 
dôstojnosti je teda širšie ako u citovaného Kanta, pripisujúceho dôstojnosť len 
rozumným bytostiam, čiže dôstojnosť by sa v zmysle jeho definície nevzťahovala na 
deti útleho veku, prípadne mentálne postihnuté osoby. Na druhej strane tento prístup 
k dôstojnosti má aj situačný rozmer, ktorý je podstatný a rozhodujúci, pretože na 
základe konkrétneho správania jednotlivca možno stanoviť aj mieru dôstojnosti 
prináležiacu každému mravnému subjektu. Vo vzťahu k tomuto významu 
dôstojnosti je existencia slobody rozhodovania a konania hlavnou podmienkou toho, 
aby mravný subjekt mohol svojím správaním a konaním potvrdzovať a rozvíjať 
vlastnú dôstojnosť, ktorú získal pôvodne na základe svojej ľudskej existencie. 
Podstatným vymedzením dôstojnosti človeka je mravná rovnocennosť všetkých 
ľudských bytostí vyplývajúca z faktu samotnej ľudskej existencie. Mravnú 
rovnocennosť však musí mravný subjekt potvrdzovať svojím konaním, čo je 
predpokladom zachovania dôstojnosti osoby a rešpektu voči nej. V prípade konania 
nerešpektujúceho mravnú rovnocennosť všetkých osôb dochádza k strate dôstojnosti 
a úcty voči tejto osobe práve v dôsledku jej konania.11 

K významným súčasným autorom, venujúcim sa ľudskej dôstojnosti ako 
filozofickej kategórii patrí austrálska filozofka Suzy Killmister. Uvedená autorka 
uvádza tri požiadavky (angl. desiderata), ktoré má pojem ľudskej dôstojnosti spĺňať 
– na požiadavku univerzality (universalist desideratum), požiadavku zraniteľnosti 
(vulnerability desideratum) a požiadavku úspechu (achievement desideratum). Prvá 
požiadavka vyjadruje skutočnosť, že človeka si vážime ako ľudskú bytosť. Čiže ide 

 
8  Porovnaj TURČAN, M. Kritika pojmu ľudskej dôstojnosti v koncepcii Suzy Killmisterovej. In. 

Filozofia. Roč. 77, č. 1/2022, s. 36. 
9  Porovnaj DEMBICKÁ, L. Ľudská dôstojnosť v kontexte policajných činností. In: Policajná teória 

a prax. Roč. 22, č. 2/2014, s. 119. 
10  Citované podľa ALEXY, R. Lidská důstojnost a princip proporcionality. In: Právník.  Roč. 154, č. 

11/2015, s. 872. 
11  Porovnaj GLUCHMAN, V. Ľudská dôstojnosť a neutilitaristická konzekvencionalistická etika 

sociálnych dôsledkov. In: Filozofia. Roč. 59, č. 7/2004, s. 504. 
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o požiadavku, aby každá ľudská bytosť bola objektom našej úcty. Druhá požiadavka 
sa týka možnosti porušenia či straty dôstojnosti. O ľudskej dôstojnosti teda musíme 
byť schopní hovoriť aj ako o niečom, čo možno stratiť. Tretia požiadavka sa týka 
zohľadnenia nášho rozlišovania ľudí na dôstojnejších a menej dôstojných s ohľadom 
na ich pozíciu v spoločnosti, na ich zásluhy a cnosti. Podľa uvedenej autorky ľudská 
dôstojnosť nie je človeku vrodená, ale je nadobudnutá či udelená (conferred). 
Ľudskú dôstojnosť predstavuje ako sociálny konštrukt, ako čosi, čo spoločnosť 
priznáva svojim členom: „Ľudská dôstojnosť sa v mojom ponímaní týka statusu, 
ktorý si navzájom udeľujeme“.12 
 
2. Ľudská dôstojnosť ako základné ľudské právo 

V starších ľudskoprávnych dokumentoch sa zdôrazňujú predovšetkým 
hodnoty slobody a prirodzenej rovnosti, v neskoršej dobe, ako reakcia na 
dehumanizáciu ľudskej bytosti počas druhej svetovej vojny, sa začína do popredia 
dostávať hodnota ľudskej dôstojnosti. Tak ako vo Všeobecnej deklarácii ľudských 
práv „uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných práv všetkých 
členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete“, 
rovnako aj v preambule Charty OSN „vyhlásiť znovu svoju vieru v základné práva, 
v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti,“ je na globálnej úrovni zdôrazňovaná 
hodnota jedinečnosti ľudskej dôstojnosti. Dôstojnosť jednotlivca začala byť 
postupne chápaná ako základ všetkých ľudských práv.13 V tomto trende pokračovala 
aj normatívna úprava v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach 
a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach14, kde sa 
v preambule zdôrazňuje, že „práva sa odvádzajú od prirodzenej dôstojnosti ľudskej 
bytosti“, v Dohovore o právach dieťaťa15 „je uznanie prirodzenej dôstojnosti a 
rovných a nescudziteľných práv všetkých príslušníkov ľudskej rodiny základom 
slobody, spravodlivosti a mieru vo svete“, či Dohovore o ľudských právach a 
biomedicíne16 „...presvedčené o nutnosti rešpektovať človeka ako jedinca i ako 
príslušníka ľudského rodu a uznávajúc dôležitosť zabezpečenia dôstojnosti 
človeka“. 

Normatívne vyjadrenie úcty k ľudskej dôstojnosti ako základnej hodnoty 
Európskej únie nachádzame v čl. 2 Zmluvy o Európskej únii17 „Únia je založená na 
hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti,...“. Ochrana ľudskej dôstojnosti v primárnom 
práve Európskej únie je vyjadrená aj v článku 1 Charty základných práv Európskej 
únie18 „Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať.“ 
Vzhľadom na to, že ochrana ľudskej dôstojnosti je v Zmluve o Európskej únii 

 
12  Bližšie TURČAN, M. Kritika pojmu ľudskej dôstojnosti v koncepcii Suzy Killmisterovej. In. 

Filozofia. Roč. 77, č. 1/2022, s. 36 a nasl. 
13  Bližšie HUSSEINI, F., BARTOŇ, M., KOKEŠ, M., KOPA, M. a kol. Listina základních práv a 

svobod. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 73 a nasl. 
14  Vyhláška MZV č. 120/1976 Zb. 
15  Oznámenie FM ZV č. 104/1991 Zb. 
16  Oznámenie MZV SR č. 40/2000 Z. z. 
17  Zmluva o Európskej únii (Konsolidované znenie), Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 1 – 46. 
18  Charta základných práv Európskej únie, Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 389 – 405. 
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a rovnako aj v Charte uvedená na prvom mieste, zdôrazňuje to skutočnosť, že ľudská 
dôstojnosť nie je len základným právom ako takým ale predstavuje samotný základ 
práv.19 Citované ustanovenia možno chápať ako vyjadrenie pravidla, ktoré 
uprednostňuje hodnotu ľudskej dôstojnosti prednosť pred kolidujúcimi právami.20 

Súdny dvor vo viacerých rozhodnutiach21 potvrdil, že základné právo na 
ľudskú dôstojnosť je súčasťou práva Európskej únie. Vo vzťahu k trestnoprávnej 
ochrane ľudskej dôstojnosti Únia prijala viacero trestnoprávnych nástrojov najmä 
týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania detí. 
Obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí predstavujú vážne 
porušenie základných ľudských práv, najmä ľudskej dôstojnosti.22 Rovnako 
v návrhu smernice o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu23 sa v recitáli 
uvádza, že násilie na ženách a domáce násilie predstavujú porušenie základných 
práv, akými sú právo na ľudskú dôstojnosť... 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. poskytuje ochranu ľudskej 
dôstojnosti v dvoch rovinách. V čl. 12  ako objektívna hodnota – „Ľudia sú 
slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“ – garantuje  rovnosť všetkých ľudí 
v dôstojnosti a právach. Ústava priznáva ľudskú dôstojnosť každému človeku, 
rešpektujúc jeho podstatu, uznáva ho ako subjekt základných práv a slobôd 
v rozsahu ich ústavného zakotvenia. Toto ustanovenie o rovnosti v dôstojnosti 
a v právach treba pokladať za generálnu klauzulu.24 

Ľudská dôstojnosť ako subjektívne právo je zakotvená v čl. 19 Ústavy 
„Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti...“. Právo na ľudskú 
dôstojnosť, garantuje jednotlivcovi možnosť autonómneho sebaurčenia. Práve tým, 
že spoločnosť organizovaná vo forme štátu uznáva ľudskú dôstojnosť ako ideálnu, 
hodnotovú esenciu ľudského bytia, priznáva jej nositeľom autonómny morálny a 

 
19  Porovnaj JONES, J. Human Dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its Interpretation 

before the European Court of Justice. In. The Liverpool Law Review, vol. 33, no. 3/2012, s. 286. 
20  Porovnaj ALEXY, R. Lidská důstojnost a princip proporcionality. In: Právník.  Roč. 154, č. 

11/2015, s. 875. 
21  Napr. Rozsudok Súdneho dvora z 9. októbra 2001,  Holandské kráľovstvo proti Európskemu 

parlamentu a Rade Európskej únie, Vec C-377/98; Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. 
októbra 2004, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH proti Oberbürgermeisterin 
der Bundesstadt Bonn, Vec C-36/02; Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. apríla 2016, 
Pál Aranyosi a Robert Căldăraru, Spojené veci C-404/15 a C-659/15; Rozsudok Súdneho dvora 
(veľká komora) z 2. mája 2018, K. proti Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie a H.F. proti 
Belgische Staat, Spojené veci C‑331/16 a C‑366/16. 

22  Bližšie ZÁHORA, J. Európske hodnoty trestného práva a ich zobrazenie v slovenskom trestnom 
práve. In: Hodnoty trestného práva v teórii a praxi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, 
s. 7 a nasl. 

23  Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, 
COM/2022/105 final. 

24  Bližšie ČIČ, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex 2012, s. 85. 
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právny status.25 Tým, že je určitá objektívna hodnota explicitne vyjadrená v Ústave, 
nadobúda charakter ústavnej hodnoty, ktorá požíva ústavnú ochranu.26 

Okrem explicitného vyjadrenia, v Ústave existuje aj implicitný význam 
ľudskej dôstojnosti. Táto rovina má podľa niektorých predstaviteľov slovenskej 
doktríny ústavného práva fundamentálny význam a považujú ju za najvyššiu ústavnú 
hodnotu a premeň všetkých ľudských práv a slobôd. Dôstojnosť vyjadruje 
humánnosť slovenskej Ústavy a týka sa nielen vzťahov medzi jednotlivcom a štátom 
ale zároveň aj aj korelátom postavenia a výkonu právomoci jednotlivých orgánov 
verejnej moci, kedy ľudská dôstojnosť je esenciálnym kritériom výkonu verejnej 
moci.27 Koncepcia dôstojnosti človeka je považovaná za jednu z vedúcich ideí 
a hodnôt Ústavy a jej orientáciu na človeka ako ľudskú bytosť.28 

Ústavný súd v rámci svojej rozhodovacej činnosti zdôraznil pozitívny záväzok 
štátu zabezpečiť efektívne rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a súkromia osoby 
implikujúci požiadavku účinnej trestnoprávnej ochrany, najmä v prípade aktov 
dotýkajúcich sa telesnej a duševnej integrity jedinca a ďalších základných hodnôt a 
esenciálnych aspektov súkromného života.29  

Účel ochrany ľudskej dôstojnosti sa v právnom poriadku vymedzuje ako 
ochrana pred zaobchádzaním, ktoré ponižuje dôstojnosť človeka ako ľudskej bytosti. 
Táto ochrana sa poskytuje predovšetkým prostredníctvom občianskeho a trestného 
práva, pričom, v každom z týchto odvetví ide o orientáciu na ochranu pred inými 
formami ponižovania dôstojnosti človeka – v občianskom práv je základom ochrana 
pred urážkami, ohováraním a inými prejavmi znevažujúcimi jednotlivca, v trestnom 
práve dominuje ochrana ľudskej dôstojnosti v sexuálnej oblasti.30  
 
3. Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti 

Trestnoprávna ochrana ľudskej dôstojnosti je koncentrovaná predovšetkým 
v druhom diele, druhej hlavy osobitnej časti Trestného zákona to konkrétne trestné 
činy znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania a súlože medzi 
príbuznými. Trestné činy zasahujúce do integrity jedinca v sexuálnej oblasti patria 
medzi trestné činy porušujúcu ľudskú dôstojnosť.31 Sexuálna identita a ľudská 
dôstojnosť veľmi úzko vzájomne súvisia. Hoci sexuálne aktivity jednotlivca sú 

 
25  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. decembra 2007, sp. zn. I. ÚS 12/01, uverejnený 

v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 14/2008 Z. z. 
26  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 12/01 zo 4. decembra 2007 uverejnený v 

Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 14/2008 Z. z. 
27  Bližšie BALOG, B. Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2014. s. 101 

a nasl. 
28  Porovnaj ĽALÍK, T. Ľudská dôstojnosť v právnom poriadku SR. In: Justičná revue. Roč. 69, č. 

3/2017, s. 330. 
29  Pozri napr. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 13. decembra 2006, sp. zn. III. ÚS 194/06; 

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. februára 2019, sp. zn. III. ÚS 759/2017-55. 
30  Bližšie ČIČ, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex 2012, s. 144. 
31  Porovnaj HÖRNLE, T. Criminalizing Behaviour to Protect Human Dignity. In. Criminal Law and 

Philosophy, vol. 6, no. 3/2012, s. 320. 
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súkromným dôverným aktom, ktorý má priame dôsledky na ľudskú dôstojnosť, má 
tiež nepopierateľný vplyv na dôstojnosť spoločnosti ako celku.32 

Okrem toho je ľudská dôstojnosť chránená aj v iných hlavách osobitnej časti 
Trestného zákona. Pôjde predovšetkým o trestný čin obchodovania s ľuďmi 
v kontexte sexuálneho zneužívania lebo tento trestný čin porušuje podobné chránené 
záujmy ako trestné činy proti ľudskej dôstojnosti, konkrétne ľudskú dôstojnosť, 
zákaz otroctva, nútenej práce a obchodovania s ľuďmi, zákaz týrania a neľudského 
alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Obchodovanie s ľuďmi preto 
predstavuje závažné porušenie ľudskej dôstojnosti. V prípadoch obchodovania s 
ľuďmi, a zvlášť v prípade sexuálneho vykorisťovania vystupuje do popredia 
pozitívny záväzok štátu prenesený na všeobecné súdy zabezpečiť u tejto kategórie 
poškodených efektívnu ochranu ich základných práv prostriedkami 
trestnoprávnymi.33 Podľa správy o obchodovaní s ľuďmi34 v roku 2021, sexuálne 
vykorisťovanie je dlhodobo dominantným účelom zneužívania dospelých aj 
detských ženských obetí V Slovenskej republiky. Z hľadiska počtu prípadov bolo v 
roku 2021 sexuálne vykorisťovanie dominantným účelom vykorisťovania obetí s 
najvyšším podielom detských obetí v porovnaní s ostatnými účelmi vykorisťovania, 
pričom detské obete tvorili zo sexuálne vykorisťovaných obetí až 53-percentný 
podiel. Dve obete sexuálneho vykorisťovania boli chlapci vo veku 13 a 16 rokov, 
detské ženské obete sexuálneho vykorisťovania boli vo veku 13 – 17 rokov. Dospelé 
obete boli výlučne ženy vo veku 18-46 rokov.  

Okrem trestnoprávnej ochrany ľudskej dôstojnosti v „sexuálnej oblasti“, 
Trestný zákon chráni aj „iné aspekty“ ľudskej dôstojnosti ako je ochrana pred 
neoprávnenými zásahmi do práva na česť a dôstojnosť (napr. trestný čin ohovárania 
podľa § 373 Trestného zákona), zákaz mučenia (trestný čin mučenia a iné 
neľudského alebo krutého zaobchádzania podľa § 420 Trestného zákona), dôstojné 
zachádzanie s ľuďmi (napr. trestné činy genocídy podľa § 418 Trestného zákona, či 
neľudskosti podľa§ 425 Trestného zákona) alebo dôstojné zachádzanie s ľudskými 
ostatkami (trestný čin hanobenia mŕtveho podľa § 366 Trestného zákona) nakoľko 
ochrana ľudskej dôstojnosti sa priznáva aj po smrti fyzickej osoby.35 
 
4. Diskusia 

Ako už bolo uvedené, trestnoprávna ochrana ľudskej dôstojnosti je 
koncentrovaná predovšetkým v druhom diele, druhej hlavy osobitnej časti Trestného 
zákona. Trestné činy zaradené v tomto diele, nechránia ľudskú dôstojnosť ako takú, 
ale iba dôstojnosť v jednej oblasti, a to sexuálna oblasť. Predmetom ochrany v tomto 
diele nie sú trestné činy chrániace „iné oblasti“ ľudskej dôstojnosti ako je ochrana 

 
32  Porovnaj VORSTER, N. Human dignity and sexual behaviour - a theological perspective. In. 

Verbum et Ecclesia, vol. 26, no. 3/2005, s. 891-911 
33  Porovnaj Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. februára 2019, sp. zn. III. ÚS 759/2017-

55. 
34  Situačná správa pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike za rok 2021, 

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky. s. 6 a nasl. 

35  Bližšie ČIČ, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex 2012, s. 145. 
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pred neoprávnenými zásahmi do práva na česť a dôstojnosť, zákaz mučenia, dôstojné 
zachádzanie s ľuďmi. Z uvedených dôvodov preto navrhujeme do názvu tohto dielu 
doplniť slovné spojenie „v sexuálnej oblasti“. Doplnenie uvedeného slovného 
spojenia by indikovalo, že ustanovenia upravené v tomto diele chránia iba ľudskú 
dôstojnosť v sexuálnej oblasti, lebo pojem ľudská dôstojnosť je bezpochyby širším 
pojmom a zahŕňa aj iné oblasti ako sexuálnu.36 

Hoci jednotlivé aspekty ľudskej dôstojnosti sú chránené aj v iných hlavách 
Trestného zákona, za nesystematické považujeme skutočnosť, že niektoré trestné 
činy chrániace ľudskú dôstojnosť v sexuálnej oblasti sú zaradené v deviatej hlave 
osobitnej časti Trestného zákona. Ide predovšetkým o trestné činy kupliarstva (§ 367 
Trestného zákona), výroby detskej pornografie (§ 368 Trestného zákona), 
rozširovania detskej pornografie (§ 369 Trestného zákona), prechovávania detskej 
pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení (§ 370 Trestného 
zákona), ohrozovanie mravnosti (§ 371, 372 Trestného zákona) a podpory a 
propagácie sexuálnych patologických praktík (§ 372a Trestného zákona). Z hľadiska 
systematiky osobitnej časti Trestného zákona, kde v jednotlivých hlavách či dieloch 
sú zaradené trestné činy, ktoré majú rovnaký druhový objekt, by bolo vhodné, aby 
tieto trestné činy boli zaradené do spomínaného druhého dielu druhej hlavy osobitnej 
časti Trestného zákona vzhľadom na ich objekt, ktorým je ľudská dôstojnosť 
v sexuálnej oblasti. 

Ďalším problémom, ma ktorý by sme chceli poukázať je konštrukcia trestného 
činu znásilnenia, ktorý možno považovať za typický trestný čin zasahujúci do 
ľudskej dôstojnosti. Trestný čin znásilnenia v historickom vývoji prešiel a stále 
prechádza podstatnými zmenami. V ostatných rokoch možno v Európe sledovať 
trend prechodu od „tradičnej“ násilnej koncepcie znásilnenia ku koncepcie 
vykonania sexuálnej aktivity bez súhlasu druhej osoby. Koncepcia sexuálnej 
autonómie zohrala kľúčovú úlohu pri rozširovaní definície znásilnenia. Podľa tejto 
koncepcie, jednotlivec má právo prijímať autonómne rozhodnutia o svojom 
sexuálnom živote. Zmeny v chápaní znakov trestného činu znásilnenia sú 
ovplyvňované aj prijatými normami medzinárodného práva ako napr. rezolúciou o 
násilí voči ženám,37 odporúčaním o ochrane žien pred násilím,38 odporúčaním 
o znásilnení žien vrátane znásilnení v manželstve39 či Istanbulským dohovorom.40 

 
36  Porovnaj GŘIVNA, T. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním 

zákoníku. In. Bulletin advokacie, č. 10/2009, s. 67. 
37  European Parliament's Resolution on Violence against Women (1986), Ú. v. ES C 176, 14.7.1986, 

s. 73 – 83. 
38  Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers to member states on the protection of 

women against violence (Adopted by the Committee of Ministers on 30 April 2002 at the 794th 
meeting of the Ministers’ Deputies). 

39  Recommendation 1887 (2009), Rape of women, including marital rape, Parliamentary Assembly, 
text adopted by the Assembly on 2 October 2009 (35th Sitting). 

40  Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic 
violence. Council of Europe Treaty Series - No. 210. 
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Koncepcia znásilnenia ako porušenia sexuálnej autonómie bez slobodného súhlasu 
bola naznačená aj v judikatúre ESĽP.41 

Koncom roka 2021 bola do medzirezortného pripomienkového konania 
predložená novela Trestného zákona,42 ktorou sa okrem iných legislatívnych zmien, 
bez širšej celospoločenskej diskusie, navrhuje komplexne zmeniť koncepcia 
trestného činu znásilnenia (§ 199 Trestného zákona) a navrhuje sa zlúčenia tohto 
trestného činu so súčasným trestným činom sexuálneho násilia podľa § 200 
Trestného zákona. Podľa dôvodovej správy navrhovanou zmenou sa sleduje cieľ, 
aby sexuálny styk akéhokoľvek druhu, ktorý bol vykonaný bez súhlasu zúčastnenej 
osoby. V Slovenskej republike je v súčasnosti stále platný tzv. coercion-based 
model, t. j. na trestný čin znásilnenia sa vyžaduje aby páchateľ násilím alebo hrozbou 
bezprostredného násilia donútil ženu k súloži alebo na taký čin zneužil jej 
bezbrannosť. Navrhuje sa prechod na tzv. consent-based model. Uvedenou zmenou 
sa sleduje cieľ, aby sexuálny styk akéhokoľvek druhu, ktorý je vykonaný bez súhlasu 
zúčastnenej osoby, bol trestným činom. 

Podľa nášho názoru, navrhovaný názov trestného činu znásilnenie a iné 
formy sexuálneho násilia nepovažujeme za vhodný. Pri zmene koncepcie 
z násilného vykonania na nekonsenzuálny styk, t. j. zo znásilnia či sexuálneho násilia 
by bol vypustený znak „násilia alebo hrozby bezprostredného násilia“, 
z etymologického pohľadu by názov trestného činu „znásilnenie“ stratil svoj zmysel, 
lebo práve tento názov vznikol od toho, že násilím bola vykonaná súlož či iná 
sexuálna aktivita. Preto by sme navrhovali aby sa uvedený trestné činy označoval, 
tak ako sa postupne mení terminológia v jednotlivých štátoch napr. sexuálny útok, 
resp. sexuálne napadnutie - „sexual assault“43, nakoľko sa od „tradičného“ 
označenia „znásilnenie“ v jednotlivých štátoch upúšťa práv z dôvodu zmeny 
koncepcie tohto trestného činu. 

Najväčšou „slabinou“ novo navrhovanej koncepcie je samotných charakter 
súhlasu. Z hľadiska objektívnej stránky sa vyžaduje vykonanie súlože alebo 
akéhokoľvek iného sexuálneho styku na inej osobe bez jej súhlasu. Na rozdiel od 
zahraničných úprav, novelizácia nerieši obsah a formu súhlasu. Z textu zákona, ani 
z dôvodovej správy nie je jasné či musí ísť o výslovný súhlas, alebo môže ísť aj 
súhlas konkludentný v zmysle § 35 ods. 3 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších prepisov.  

Citovaná civilistická úprava uvádza, že prejav vôle sa môže urobiť konaním 
alebo opomenutím; môže sa stať výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim 
pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť. Výslovné právne úkony ako 
vyjadrovací prostriedok vôle predpokladajú ľudskú reč. Zásadne nezáleží na forme 
a spôsobe, ktorým sa táto reč reprodukuje. Výslovné právne úkony preto možno 
urobiť tak písomne, ako aj ústne. Za konkludentné právne úkony sa považujú všetky 

 
41  Bližšie DOWDS, E. Towards a Contextual Definition of Rape: Consent, Coercion and Constructive 

Force. In. Modern Law Review. vol. 83, č. 1/2020, s. 35. 
42  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, číslo legislatívneho procesu LP/2021/744. 
43  Porovnaj ANDERSON, S., A. Conceptualizing Rape as Coerced Sex. In. Ethics. An International 

Journal of Social, Political, and Legal Philosophy. Vol. 127, No. 1/2016, s. 50.  
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prejavy vôle, ktoré sa uskutočnili inak než výslovným spôsobom. Nemajú znaky 
slovného prejavu, avšak vôľa konajúceho je vyjadrená takým spôsobom, že 
nevznikajú žiadne pochybnosti o tom, že ide o prejav vôle a aký je jeho obsah. Tieto 
spôsoby sa vyabstrahovali zo spoločenskej a právnej praxe, a preto ide o 
vyjadrovacie prostriedky, ktorým by mal každý rozumieť (napr. prikývnutie hlavou 
– značí súhlas).  

Osobitným problémom je vzťah mlčania a prejavu vôle. Mlčanie môže byť 
prejavom vôle len vtedy, keď z neho možno vyvodiť záver, že ide o prejav vôle 
určitého obsahu. Tým je mlčky urobený právny úkon podobný konkludentnému 
právnemu úkonu. Ak nemožno z mlčania zistiť prejav vôle určitého obsahu, nejde o 
právny úkon. Zásadne totiž neplatí, že „kto mlčí, ten svedčí“ („qui tacet, consentire 
videtur“).44 Strach alebo hrozba násilím môžu potlačiť akýkoľvek pokus odporu bez 
toho, aby existoval skutočný súhlas. Dôvodovú správa zdôrazňuje, že každá obeť 
reaguje na stresovú situáciu inak, zvyčajný tzv. fight or flight režim pri sexuálnom 
násilí, môže nahradiť paralýza a neschopnosť akokoľvek sa brániť proti vzniknutej 
situácii a preto by sa nemalo pre trestnosť činu vyžadovať vynakladanie aktívneho 
odporu obete. 

Problematika „sexuálneho súhlasu“ (sexual consent) je veľmi zložitým 
problémom. V ostatných rokoch prebiehajú v Európe diskusie na rôznych úrovniach 
– média,  psychológia, právo či ďalšia odborná verejnosť. Je to predmetom skúmania 
viacerých vedeckých štúdií. Dokonca v časopise Psychology & Sexuality  bolo 
problematike sexuálneho súhlasu venované samostatné monotematické číslo.45 
V odborných kruhoch nepanuje zhoda, či to musí byť súhlas výslovný alebo stačí 
súhlas konkludentný. V praxi sa vyskytujú prípady, že súhlas bol daný 
nejednoznačne, jedna zo strán dávala zmiešané –  nejednoznačné signály, resp. jedna 
zo „strán“ ktorá pred aktom súhlas vyjadrila, počas sexuálneho aktu ho prestala 
vyjadrovať, čo spôsobovalo problémy pri právnom posúdení uvedených činov.46 

Anglický zákon o sexuálnych trestných činoch47 explicitne vymedzujú 
definíciu „súhlasu“ (čl. 74 cit. zákona) nasledovne: „osoba súhlasí, ak súhlasí s 
voľbou a má slobodu a schopnosť rozhodnúť sa pre túto voľbu“.48 Podľa Kompendia 
Korunného súdu49 súhlas v niektorých situáciách môže byť daný s nadšením, zatiaľ 

 
44  Bližšie VOJČÍK, P. a kol. Občiansky zákonník. Stručný komentár. Bratislava: Iura Edition, 2010, 

komentár k § 35. 
45  Napr. WILLIS M. Introduction to the special issue on sexual consent. In. Psychology & Sexuality, 

Volume 11, Issue 4/2020, s. 266-269, PIEMONTE, J., L., GUSAKOVA, S. NICHOLS, M., 
CONLEY, T., D. Is consent sexy? Comparing evaluations of written erotica based on verbal sexual 
consent. In. Psychology & Sexuality, Volume 11, Issue 4/2020, s. 270-292, HOLMSTRÖM, H., 
PLANTIN, L., ELMERSTIG, E. Complexities of sexual consent: young people’s reasoning in a 
Swedish context. In. Psychology & Sexuality, Volume 11, Issue 4/2020, s.  342-357. 

46  Bližšie ZÁHORA, J. Unáhlená zmena koncepcie znásilnenia. In. Paneurópske právnické listy č. 
1/2022. [online] dostupné < https://www.paneuropskepravnickelisty.sk/index.php/zahora-j/> 

47  Sexual Offences Act 2003. 
48  „...a person consents if he agrees by choice, and has the freedom and capacity to make that choice“. 
49  The Crown Court Compendium Part I: Jury and Trial Management and Summing. Up July 2020, 

kapitola 20, s. 10 a 20. 
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čo v iných prípadoch je daný s neochotou, ale je to stále súhlas. Ak sa však osoba 
vzdá niečoho proti svojej slobodnej vôli, nie je to súhlas, ale podvolenie sa.  

Máme za to, že vhodnejšie terminológia ako „bez jej súhlasu“ by bola, že sa 
osoba na uvedenom čine „nezúčastňuje dobrovoľne“ ako to napr. upravuje Švédsky 
Trestný zákon.50 Citovaný zákon výslovne stanovuje, že pri posudzovaní, či je účasť 
dobrovoľná alebo nie, sa osobitná pozornosť venujte tomu, či bola dobrovoľnosť 
vyjadrená slovom, skutkom, alebo nejakým iným spôsobom. Nemecká právna 
úprava používa slovné spojenie, proti zjavnej (erkennbaren) vôli osoby (§ 177 ods. 
1 StGB). 

Za nesystémový prvok považujeme aj skutočnosť, že zákonodarca doterajší 
znak spáchanie činu v ods. 1 „násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo kto na 
taký čin zneužije bezbrannosť osoby“ v ods. 2 uvádza ako okolnosť podmieňujúcu 
použitie vyššej trestnej sadzby. Podľa dôvodovej správy, vyššia trestná sadzba v 
prípade skutočného použitia násilia, jeho hrozby alebo v prípade využitia 
bezbrannosti obete zostane zachovaná v odseku 2 a oproti súčasnému nastaveniu 
nedochádza k zmene. Nesystémovosť vidíme v to, že v ods. 3 písm. a) predkladateľ  
ponecháva doterajším znak „závažnejším spôsobom konania“ čo okrem iného 
znamená aj spáchanie činu „násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo hrozbou 
inej ťažkej ujmy,“ [§ 138 písm. d) Trestného zákona]. Čiže v tomto smere vidíme 
spáchanie činu násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia ako duplicitnú 
okolnosť podmieňujúcu použitie vyššej trestnej sadzby, s rozdielnymi trestnými 
sadzbami, čo môže spôsobovať aplikačné problémy. 

 
Záver  

Ľudská dôstojnosť je nevecnou, hodnotovou esenciou a extenziou ľudského 
života. Je jadrovou, neredukovateľnou a nekvantifikovateľnou kvalitou každej a 
všetkých podôb ľudského života. Zatiaľ čo jej koextenzívna väzba na ľudský život 
znamená jej univerzálnosť, jadrová povaha ľudskej dôstojnosti je reflexiou 
jedinečnosti ľudského života vo všetkých jeho nedokonalých, ale navzájom 
nezameniteľných podobách. Práve tým, že spoločnosť organizovaná vo forme štátu 
uznáva ľudskú dôstojnosť ako ideálnu, hodnotovú esenciu ľudského bytia, priznáva 
jej nositeľom autonómny morálny a právny status.51 

Ochrana ľudskej dôstojnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky je 
realizovaná jednak na ústavnej úrovni prostredníctvom spomínaného čl. 12 Ústavy 
ako objektívna hodnota - garantuje rovnosť všetkých ľudí v dôstojnosti a právach a 
čl. 19 Ústavy ako subjektívne právo každej osoby na zachovanie ľudskej dôstojnosti. 

Civilistická ochrana ľudskej dôstojnosti je upravená najmä v § 11 
Občianskeho zákonníka. K zásahu do cti a dôstojnosti môže dôjsť rôznym konaním 
či prejavmi. Niektoré prejavy nemožno považovať za neoprávnený zásah. Za 
neoprávnený zásah možno považovať aj pravdivé tvrdenie, ak je spôsobilé ohroziť 

 
50  Brottsbalk (1962:700). 
51  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 12/01 zo 4. decembra 2007 uverejnený v 

Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 14/2008 Z. z. 
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vážnosť fyzickej osoby. Môže ísť napríklad o správu týkajúcu sa intímnej sféry, čo 
je zároveň aj zásahom do súkromia.52 

Ako už bolo uvedené, trestnoprávna ochrana ľudskej dôstojnosti je sústredená 
predovšetkým v druhom diele, druhej hlavy osobitnej časti Trestného zákona. 
Trestné činy zasahujúce do integrity jedinca v sexuálnej oblasti patria medzi trestné 
činy porušujúcu ľudskú dôstojnosť.  Sexuálna identita a ľudská dôstojnosť veľmi 
úzko vzájomne súvisia. Hoci sexuálne aktivity jednotlivca sú súkromným dôverným 
aktom, ktorý má priame dôsledky na ľudskú dôstojnosť, má tiež nepopierateľný 
vplyv na dôstojnosť spoločnosti ako celku.  

Celkom na záver si dovolíme ešte krátku úvahu. Sme toho názoru, že pred 
samotným predložením uvádzaného návrhu Trestného zákona, ktorý obsahuje aj 
zmenu koncepcie trestného činu znásilnenia, by sa mala viesť odborná diskusiu 
o nahradení súčasného znaku násilia či hrozby bezprostredného násilia pri trestných 
činoch znásilnenia a sexuálneho násilia znakom „proti vôli“ resp. „bez súhlasu“ 
obete. Je potrebné dospieť k „celospoločenskej“ dohode akú formu má mať súhlas, 
či sa má vyžadovať súhlas výslovný alebo stačí konkludentný. Uvedomujeme, si, že 
je to problematika veľmi citlivá a diskusia by mala vyústiť do celospoločenského 
konsenzu. Skúsenosti z iných štátov ukazujú, že je to dlhá a náročná cesta. V 
niektorých štátoch, kde došlo k zmene koncepcie znásilnenia, týmto zmenám 
predchádzal niekoľkoročná odborná diskusia na viacerých úrovniach.  
Nepremyslené zmeny môžu spôsobiť množstvo problémov.  

Za jeden z „unáhlených“ prístupov možno považovať Švédsko. Od 1. júla 
2018 boli vo Švédsku vykonané legislatívne zmeny týkajúce sa trestného činu 
znásilnenia, tzv. zákon o súhlase (samtyckeslagen).53 Podľa tohto zákona, musia 
obidvaja účastníci sexuálneho činu aktívne signalizovať súhlas s takouto aktivitou 
buď slovom, skutkom alebo inak. Podľa správy Švédskej národnej rady pre 
prevenciu kriminality54 sa uvedené legislatívne zmeny zasiahli predovšetkým 
mladých ľudí, ktorí sa cez víkendové párty zúčastnili na sexuálnej aktivite, ktorú 
jedna strana následne cítila ako akt napadnutia. Niekedy to bol sexuálny styk, 
inokedy to bolo vyjadrenie záujmu bozkom, dotykom či iným spôsobom. 
V posudzovaných prípadoch sa nezriedka vyskytovali aj situácie, že sexuálny styk 
sa začal vzájomným konsenzom ale následne sa stal nekonsenzuálnym, nakoľko 
počas sexuálneho styku jedna zo strán z nejakého dôvodu prestala súhlas vyjadrovať.  

Hypoteticky môže nastať aj stav, že zo sexuálneho styku ako najintímnejšej 
formy ľudského spolužitia sa stane „právny úkon“ s „formálnymi“ a „obsahovými“ 
náležitosťami. Niektorí odborníci, predovšetkým v štátoch kde je trestný čin 
znásilnenia založený na absencii súhlasu, z dôvodu predchádzaniu možnej následnej 
kriminalizácie, odporúčajú písomný súhlas so sexuálnym stykom podpísaný 

 
52  Bližšie VOJČÍK, P. a kol. Občiansky zákonník. Stručný komentár. Bratislava: Iura Edition, 2010, 

komentár k § 11. 
53  Lag om ändring i brottsbalken. Lag (2018:618). 
54  The new consent law in practice. An updated review of the changes in 2018 to the legal rules 

concerning rape. Brå report 2020:6. Stockholm: Swedish National Council for Crime Prevention, 
2020, s. 5 a nasl. 
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obidvoma „stranami“ pred samotným aktom. Na internete je dostupných viacero 
„vzorov“ na vytvorenie takéhoto „súhlasu“.55   
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TRESTNOPRÁVNA OCHRANA SÚKROMIA1 
 

CRIMINAL LAW PRIVACY PROTECTION 
 

Ivan Šimovček 
 
Abstrakt           
Právom na súkromie sa zaručuje ochrana hodnôt uznaných za súkromné pred 
verejnou mocou, fyzickými aj právnickými osobami. Ochrana nemateriálnych 
hodnôt súkromnej povahy sa zaručuje podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy. Týmto ustanovením 
sa nezaručuje absolútna ochrana súkromného a rodinného života, ale priznáva sa 
len ochrana pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. 
Ústava teda umožňuje také zásahy do súkromného a rodinného života, ktoré sú 
oprávnené. 
Kľúčové slová:Súkromie, právo na ochranu súkromie, trestné činy narušujúce 
právo na súkromie. 
 
Abstract 
The right to privacy guarantees the protection of values recognized as private from 
public authorities, both natural and legal persons. The protection of intangible 
assets of a private nature is guaranteed under Art. 19 par. 2 of the Constitution. This 
provision does not guarantee absolute protection of private and family life, but only 
protection against unauthorized interference with private and family life. The 
Constitution therefore allows for such interference with private and family life as is 
justified. 
Key Words: Privacy, the right to privacy, crimes violating the right to privacy. 
 
Úvod 

Právom na súkromie sa zaručuje ochrana hodnôt uznaných za súkromné pred 
verejnou mocou, fyzickými aj právnickými osobami. Ochrana nemateriálnych 
hodnôt súkromnej povahy sa zaručuje ústavou. Právo na súkromie sa vzťahuje na 
koncepciu, že osobné informácie osoby sú chránené pred verejnou kontrolou. Sudca 
Najvyššieho súdu USA Louis Brandeis nazval právo na súkromie „právom byť 
ponechaný sám“.2  

Právo na súkromie treba chápať vo viacerých rovín. V rovine priestorovej 
dimenzie pôjde o nedotknuteľnosť obydlia a súkromie osôb v ňom sa 
nachádzajúcich, v rovine ochrany informačného súkromia zasa ochrana správ 
podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením, t. j. ochrana 
pred neoprávneným odpočúvaním a záznamom telekomunikačnej prevádzky3. 

 
1  Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. 

APVV-19-0050. 
2  SHARP, T.: Right to Privacy: Constitutional Rights & Privacy Laws. 

https://www.livescience.com/37398-right-to-privacy.htmlIn: (stiahnuté 12.5.2022). 
3  DESET, M.: Právo na súkromie v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. In: Európske 

výzvy trestného práva“ Trnava, Wolters Kluwert  2016, s. 81 
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Právo na súkromie je chránené Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, v 
ktorej sa v čl. 12 uvádza, že nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu 
do súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na 
svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takým zásahom alebo 
útokom. Právo na súkromie patrí medzi základné ľudské práva garantované 
medzinárodnými zmluvami.  

Účel priznaného práva na súkromie musí zodpovedať účelu tohto práva podľa 
čl. 17 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ako aj 
podľa čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej 
len“ Dohovor“).  

V čl. 8 ods.1  Dohovoru je právo na rešpektovanie súkromného a rodinného 
života nasledovne: 

 každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného 
života, obydlia a korešpondencie, 

 štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou 
prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej 
spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, 
hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo 
zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a 
slobôd iných.  

Právo na súkromie je širšia kategória zložená z niekoľkých samostatných 
základných práv, ktoré upravujú najmä články 16, 19 a 21 Ústavy Slovenskej 
republiky4 (ďalej len „Ústava“).   

Právo na súkromie je vnútorne diferencované a preto je upravené vo 
všeobecnej rovine i v konkrétnejších ustanoveniach, ktoré upravujú a chránia rôzne 
vzťahy vyplývajúce z práva na súkromie. Všeobecnú úpravu ochrany súkromia 
možno nájsť v čl. 16 Ústavy; v ďalších spomenutých ustanoveniach sú potom 
konkretizované ďalšie práva. 

Podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy je zaručená nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. 
Podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy má každý právo na ochranu pred neoprávneným 
zasahovaním do súkromného a rodinného života. V zmysle čl. 19 ods. 3 Ústavy má 
každý právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo 
iným zneužívaním údajov o svojej osobe a čl. 21 Ústavy upravuje nedotknuteľnosť 
obydlia, do ktorého nie je dovolené vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva. 
Domová prehliadka je prípustná len v súvislosti s trestným konaním, a to na písomný 
a odôvodnený príkaz sudcu. Iné zásahy do nedotknuteľnosti obydlia možno 
zákonom dovoliť iba vtedy, keď je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na 
ochranu života, zdravia alebo majetku osôb, na ochranu práv a slobôd iných alebo 
na odvrátenie závažného ohrozenia verejného poriadku.  

Pojem súkromný život je pojem široký a nemožno ho vyčerpávajúcim 
spôsobom definovať, najmä ho nemožno obmedziť na intímnu sféru, v ktorej každý 

 
4  Zákon č. 460/1992 Zb. 
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môže viesť svoj osobný život podľa svojej chuti, a úplne z neho vylúčiť vonkajší 
svet tejto sféry.5 

Účelom Ústavou priznaného práva na súkromie je nielen poskytnúť ochranu 
práv priznaných podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, ale zároveň aj zabrániť 
štátnym orgánom i orgánom územnej samosprávy, aby zasahovali do správania 
jednotlivca nad nevyhnutnú mieru a príliš neprimerane riadili jeho súkromný život. 
Právom na súkromie sa zaručuje ochrana hodnôt uznaných za súkromné pred 
verejnou mocou, fyzickými aj právnickými osobami. Ochrana nemateriálnych 
hodnôt súkromnej povahy sa zaručuje podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy. Týmto 
ustanovením sa nezaručuje absolútna ochrana súkromného a rodinného života, ale 
priznáva sa len ochrana pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a 
rodinného života. Ústava teda umožňuje také zásahy do súkromného a rodinného 
života, ktoré sú oprávnené.6 

Vnútroštátna úprava ochrany práva na súkromie vychádza z práva každej 
fyzickej osoby na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a 
ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.7 

Za osobné údaje možno považovať údaje týkajúce sa fyzickej osoby, pričom 
takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe 
všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých 
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, 
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.8 
 
1.Trestno-právna ochrana súkromia 

Teoreticky možno vyčleniť dve základné skupiny trestno-právnej ochrany 
súkromia. K prvej skupine patrí trestno-právna ochrana pred neoprávneným 
zasahovaním do súkromného a rodinného života zo strany štátnych orgánov, vrátane 
orgánov činných v trestnom konaní a súdov.  

K druhej skupine zaraďujeme trestnoprávnu ochranu súkromia proti útokom 
páchateľov fyzických osôb. Vo svojom  príspevku by som rád venoval 
trestnoprávnej ochrane súkromia pred útokmi fyzických osôb. 

Trestný zákon vymedzil viacero trestných činov, ktoré zasahujú do súkromia 
osôb. Dovolím si uviesť len niektoré najdôležitejšie: 

Porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy (§ 
377 TZ). Daného trestného činu sa dopustí ten, kto poruší dôvernosť neverejne 
prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene 
zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe 
alebo ho iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach. 

Nebezpečné prenasledovanie (§ 360a TZ), tento trestný čin spácha ten, kto 
iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu 
o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným 

 
5  Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 5/93, Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 15/98. 
6  Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 1/97. 
7  § 11 Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
8  § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
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spôsobom zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že sa vyhráža ublížením na zdraví alebo 
inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo 
ho sleduje, ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej 
komunikačnej služby, písomne alebo inak proti jeho vôli, zneužije jeho osobné údaje 
na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo ho inak obmedzuje v jeho 
obvyklom spôsobe života. 

Nebezpečné elektronické obťažovanie (§ 360b TZ) páchateľ spácha tým, že 
úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového 
systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného 
tým, že ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo 
dlhodobo inak obťažuje, alebo neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe 
obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy 
získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo 
privodiť mu inú vážnu ujmu na právach. 

Trestný čin porušovania domovej slobody (§194 TZ), spočívajúci v 
neoprávnenom vniknutí páchateľa  do obydlia iného alebo v neoprávnenom zotrvaní 
v obydlí iného. Domová sloboda patrí medzi najvýznamnejšie práva a slobody. 
Chránené je nie len právo vlastníka nehnuteľnosti ale aj akéhokoľvek oprávneného 
užívateľa domu alebo bytu. Užívateľ domu alebo bytu je chránený aj proti 
vlastníkovi bytu alebo domu9  Objektívna stránku daného trestného činu možno 
naplniť dvomi spôsobmi a to neoprávneným vniknutím do obydlia iného alebo  
neoprávneným zotrvaním v obydlí iného. Do obydlia iného možno vstúpiť, okrem 
v ústave uvedených prípadov (čl. 21 ods. 2 a 3 ústavy) výlučne so súhlasom 
oprávnenej osoby. Oprávnenou osobou je nielen vlastník nehnuteľnosti, ale aj 
nájomník resp. podnájomník.10 Za neoprávnené vniknutie do obydlia je treba 
považovať každé nežiadúce, bez súhlasu alebo proti vôli oprávneného užívateľa 
uskutočnené vojdenie do obydlia, ktorým sa prakticky zasahuje do domovej 
slobody11  

Neoprávneným zotrvaním sa rozumie situácia, keď sa páchateľ dostane do 
obydlia oprávnene, ale potom sa vzoprie vôli oprávneného užívateľa a bez 
oprávnenia obydlie odmieta opustiť. Táto vôľa oprávneného užívateľa môže byť 
prejavená výslovne alebo konkludentne12. 
 
Ochrana súkromia v obydlí osôb (§ 194a TZ).  

Ochrana súkromia v obydlí osôb v obydlí bola posilnená zakotvením 
skutkovej podstaty trestného činu  Ochrany súkromia v obydlí osôb v obydlí (§ 194a 
TZ)13. Daný trestný čin spočíva v  porušení práva iného na jeho súkromie v obydlí, 
t. j. v porušení práva na jeho súkromný a rodinný život vedený v obydlí. 

 
9  R 30/1965 
10  IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA, J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava, Wolters 

Kluwert 2016, s. 70 
11  R 11/1997. 
12  IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA, J.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava, Wolters 

Kluwert 2016, s. 70 
13  Zákon č. 262/2011 Z. s účinnosťou od 1.9.2011. 
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Najskôr treba spomenúť, že tento trestný čin bol zakotvený do TZ na základe 
iniciatívy poslancov NR SR. Zo spoločnej správy poslancov (tlač 342) vyplýva 
konštatovanie, že „právo na súkromie je základné ľudské právo, ktorého ochrana a 
uplatnenie sú zaručené ústavou“. Štát má povinnosť zabezpečiť, aby súkromie  bolo 
chránené pred neoprávnenými zásahmi štátnych orgánov a zároveň je štát aj 
nositeľom povinnosti vytvoriť v rámci svojej pôsobnosti  také právne prostredie, 
ktoré  zaručí ochrana súkromia pred akýmikoľvek neoprávnenými zásahmi.  

Ako ďalej je v spoločnej správe poslancov konštatované „v súčasnosti 
vyspelými technikami disponujú a môžu disponovať aj iné subjekty než štátne 
orgány a môžu ich použiť, či  používať na nedovolené nekontrolovateľné a závažné 
zasahovanie do súkromia iných osôb a pritom ani nemusia fyzicky vniknúť do ich 
obydlia.“  

Zakotvením ochrany súkromia obydlia (§ 194a TZ) sa vytvorila možnosť 
nielen občianskoprávnej, ale aj trestnoprávnej ochrany tohto základného ľudského 
práva na súkromie, najmä na súkromie v obydlí. 

Najskôr by som citoval znenie predmetného trestného činu „Ochrana 
súkromia v obydlí“. Daného trestného činu sa dopustí ten „kto úmyselne poruší 
právo iného na jeho súkromie v obydlí, právo na jeho súkromný a rodinný život 
vedený v obydlí tým, že bez jeho súhlasu zadovažuje pre seba alebo iné osoby 
neoprávneným sledovaním jeho obydlia poznatky o jeho živote a živote osôb, ktoré 
sa zdržiavajú v jeho obydlí, a s využitím informačno-technických prostriedkov a 
iných technických prostriedkov vyhotovuje z tohto pozorovania záznamy alebo inú 
dokumentáciu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok“. 

Domnievam sa, že ochrana súkromia v obydlí nemôže byť trestným činom 
práve naopak trestným činom je však porušovanie, resp. narušovanie súkromia 
v obydlí nezákonnou činnosťou, spočívajúcou v získavaní poznatkov o živote osôb, 
ktoré sa zdržiavajú v sledovanom obydlí. Vhodnejším pomenovaním predmetného 
trestného činu by bolo zrejme „Narušovanie súkromia v obydlí.“ 

Poznatky o živote osôb, ktoré sa zdržiavajú v obydlí, páchateľ, ktorým môže 
byť len fyzická osoba, získava neoprávneným sledovaním, pod ktorým chápeme 
získavanie informácií o pohybe a činnosti osôb v obydlí utajovaným spôsobom. O 
danej trestnej činnosti osoby v obydlí často nemusia mať vôbec vedomosti. Motív 
konania páchateľa tu môže byť rôznorodý. Medzi prevažujúce motívy možno zaradiť 
sexuálny motív, v danom prípade môže ísť o voyerizmus, motív získania údajov o 
frekvencii prítomnosti osôb v obydlí v rámci prípravy páchateľa na spáchanie iného 
trestného činu (napríklad krádeže vlámaním, lúpeže a pod.), resp. motívy 
vychádzajúce zo snahy získať kompromitujúce údaje využiteľné na riešenia 
možných problematických rodinných vzťahov (nevera rozvod a pod). 

Samotné vniknutie páchateľom do cudzieho obydlia predstavuje spáchanie 
trestného činu porušovania domovej slobody (§ 194 TZ), ktorého sa dopustí ten kto 
neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá. Vychádzajúc 
z časovej následnosti právnej úpravy, je zrejmé, že trestný čin narušovania súkromia 
v obydlí bol prijatý ako lex specialis k trestnému činu porušovania domovej slobody 
zaradením do skutkovej podstaty účelu narušenia súkromia cudzieho obydlia bez 
potreby vniknutia do obydlia zo strany páchateľa.  
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Treba konštatovať, že samotné sledovanie života osôb v cudzom obydlí bez 
ich súhlasu s cieľom zadovážiť poznatky o ich živote nepredstavuje spáchanie 
trestného činu podľa § 194a TZ nakoľko objektívna stránka daného trestného činu 
vyžaduje, aby páchateľ súčasne  nelegálne získané poznatky o živote osôb v cudzom 
obydlí zaznamenal s využitím informačno-technických prostriedkov a iných 
technických prostriedkov, resp. vyhotovil z tohto pozorovania inú dokumentáciu.  

Práve nevyhnutnosť vyhotovenia záznamov z neoprávneného sledovania osôb 
v obydlí trestnej činnosti páchateľom špecifikuje daný trestný čin. Ako príklad by 
som mohol uviesť, že nepostačuje keď sused sleduje susedu na záhrade pomocou 
ďalekohľadu, čo je samozrejme tiež obťažujúce pre túto susedu, jej ochrana je tu 
však na úrovni občianskoprávnej14, ale trestný útok vyžaduje aby súčasne z tohto 
sledovania o získaných údajov, (napríklad obrazových) vyhotovil záznam. 
Zákonodarca predurčuje aj spôsoby tohto zaznamenávania cestou využívania 
informačno-technických prostriedkov a iných technických prostriedkov. 

Pre páchanie narušovania súkromia osôb v obydlí ich sledovaním je 
charakteristický tzv. neinvazívny spôsob páchania, t. j. páchateľ nevnikne fyzicky 
do obydlí, nakoľko osoby sleduje a zaznamenáva ich činnosť z primeraného 
vonkajšieho odstupu. Technické prostriedky využívané páchateľom sú tu na 
základnej úrovni digitálneho fotoaparátu, resp. digitálnej kamery (väčšinou 
zamontovaných v mobilom telefóne), ktoré slúžia páchateľovi na sledovanie činnosti 
osôb v obydlí a súčasne na vyhovovanie a prenos digitálnych fotografií resp. 
digitálnych záznamov. 

V rovine trestnoprávnej  ochrany informačného súkromia môže uviesť 
prípady, keď páchateľ  nelegálne poznatky o živote osôb v cudzom obydlí získal a 
zaznamenal s využitím informačno-technických prostriedkov. Medzi informačno-
technické prostriedky zaraďujeme najmä elektrotechnické, rádiotechnické, 
fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné prostriedky a zariadenia alebo 
ich súbory používané utajeným spôsobom s cieľom: 

 vyhľadávania, otvárania, skúmania a vyhodnocovania poštových 
zásielok, 

 získavania obsahu správ prenášaných prostredníctvom elektronických 
komunikačných sietí vrátane odpočúvania telefónnej komunikácie,  

 vyhotovovanie obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových alebo 
iných záznamov. 15  

Z hľadiska neoprávneného sledovania osôb v obydlí je typické odpočúvanie 
telefónnej komunikácie osôb prítomných v obydlí, (uskutočňovanej cestou pevných 
liniek či mobilných telefónov) a vyhotovovanie. obrazových, zvukových, obrazovo-
zvukových alebo iných záznamov16. 

 
14  Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a 

ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. (§ 11 zák. č. 40/1964 
Zb.) 

15  ZÁHORA, J. et al.: Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní. Bratislava, Wolters Kluwer 
2018 s. 56 

16  IVOR, J.: Obrazovo-zvukový záznam ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní. In: ZÁHORA, 
J. Teoretické a praktické problémy dokazovania. Bratislava: BVŠP, 2008, p. 73 
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Pre tretiu skupinu spôsobov páchania trestného činu ochrany súkromia 
v obydlí je charakteristické využívanie výpočtovej techniky. V prípade, že páchateľ 
používa počítačovú techniku na páchanie môžeme páchanie  trestného činu ochrany 
súkromia v obydlí zaradiť medzi počítačovú kriminalitu.  

Počítačovú kriminalitu môže charakterizovať ako nelegálne, nemorálne a 
neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získaných prostredníctvom 
výpočtovej techniky alebo ich zmenu17. Pri páchaní trestného činu podľa § 194a TZ 
pôjde predovšetkým protiprávne zachytávanie údajov z počítača umiestneného 
v obydlí, ktoré spočíva v získavaní obsahu údajov buď priamo, a to prostredníctvom 
prístupu a využívania informačného systému, alebo nepriamo, a to prostredníctvom 
využívania elektronického odpočúvania alebo odpočúvacieho zariadenia 
technickými prostriedkami. 

Počítačovú trestnú činnosť zasahovania do súkromia osôb v obydlí, v zmysle 
princípu špeciality treba kvalifikovať ako trestné činy, zaradené do osobitnej časti 
TZ transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ o útokoch 
na informačné systémy. V dôsledku tejto transpozície  bol bývalý trestný čin 
poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií a rozdelený do samostatných 
trestných činov18, ktorými sú: 

 Neoprávnený prístup do počítačového systému (§ 247 TZ), kde 
objektívna stránka spočíva v tom, že páchateľ prekoná bezpečnostné 
opatrenie, a tým získa neoprávnený prístup do počítačového systému 
alebo jeho časti, 

 Neoprávnený zásah do počítačového systému (247a TZ), keď páchateľ 
obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho 
časti neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, 
zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením 
počítačových údajov, alebo tým, že urobí neoprávnený zásah do 
technického alebo programového vybavenia počítača a získané 
informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži 
ich kvalitu 

 Neoprávnený zásah do počítačového údaja (§ 247b TZ), t. j. páchateľ 
úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní 
počítačové údaje alebo zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému 
alebo jeho časti. 

 Neoprávnené zachytávanie počítačových  údajov(§ 247c TZ), kde 
objektívna stránka spočíva v trom, že páchateľ neoprávnene zachytáva 
počítačové údaje prostredníctvom technických prostriedkov 
neverejných prenosov počítačových údajov do počítačového systému, z 
neho alebo v jeho rámci vrátane elektromagnetických emisií z 
počítačového systému, ktorý obsahuje takéto počítačové údaje. 

 
17  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy. 
18  ZÁHORA, J.: Trestnoprávna ochrana súkromia v kybernetickom procese. In: PORADA, V., RAIS, 

K. a kol. Právní, kriminalistické a kybernetické aspekty kybernetické kriminality a bezpečnosti. 
Pocta Vladimírovi Smejkalovi. Brno, Akademické nakladatelství CERM 2021, s. 130 
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 Výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému 
alebo iných údajov (§ 247d TZ), keď páchateľ neoprávnene zachytáva 
počítačové údaje prostredníctvom technických prostriedkov 
neverejných prenosov počítačových údajov do počítačového systému, z 
neho alebo v jeho rámci vrátane elektromagnetických emisií z 
počítačového systému, ktorý obsahuje takéto počítačové údaje. 

 
2. Osobitné prípady ochrany súkromia v USA19 
Súkromie online (Online privacy) 

Prehliadače a platformy sociálnych médií, ako sú Facebook a Twitter, 
umožňujú používateľom vybrať si úrovne nastavení ochrany osobných údajov, od 
zdieľania všetkého cez zdieľanie iba s priateľmi až po zdieľanie len minima, ako je 
vaše meno, pohlavie a profilový obrázok. Ochrana osobných údajov je dôležitá na 
zabránenie krádeži identity.  
 
Právo na publicitu (Right of publicity) 

Rovnako ako má osoba právo na utajenie osobných údajov, má tiež právo 
kontrolovať používanie svojej identity na komerčnú propagáciu. Neoprávnené 
použitie vlastného mena alebo podoby sa považuje za narušenie súkromia. Existujú 
štyri typy narušenia súkromia: narušenie, privlastnenie si mena alebo podoby, 
neprimeraná publicita a falošné svetlo. Ak spoločnosť použije fotografiu osoby v 
reklame, ktorá tvrdí, že táto osoba podporuje určitý produkt, táto osoba by mohla 
podať žalobu na spreneveru. 

Zákon o ochrane súkromia detí online (COPPA) (The Children's Online 
Privacy Protection Act (COPPA) presadzuje právo rodičov kontrolovať, aké 
informácie webové stránky zhromažďujú o ich deťoch. Webové stránky, ktoré sa 
zameriavajú na deti mladšie ako 13 rokov alebo vedome zhromažďujú informácie 
od detí, musia uverejňovať zásady ochrany osobných údajov, získať súhlas rodičov 
pred zhromažďovaním informácií od detí, umožniť rodičom rozhodnúť sa, ako sa 
tieto informácie použijú, a poskytnúť možnosť odhlásenia pre budúce 
zhromažďovanie informácií o dieťati.  
 
Záver 

Hranice definície práva na súkromie sú pohyblivé. Ako vyhlásil Najvyšší 
súd USA treba pristupovať k právu na súkromie a osobnú autonómiu od prípadu k 
prípadu. Ako sa mení verejná mienka týkajúca sa vzťahov a aktivít, menia sa aj 
hranice osobného súkromia, najmä vďaka sociálnym sieťam a atmosfére 
„zdieľania“, sa definícia práva na súkromie neustále mení20. 

 

 
19  SHARP, T.: Right to Privacy: Constitutional Rights & Privacy Laws. 

https://www.livescience.com/37398-right-to-privacy.htmlIn: (stiahnuté 12.5.2022). 
20  SHARP, T.: Right to Privacy: Constitutional Rights & Privacy Laws. 

https://www.livescience.com/37398-right-to-privacy.htmlIn: (stiahnuté 12.5.2022). 
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UPLATŇOVANIE ZÁSADY „ NEMO TENETUR SE IPSUM 
ACCUSARE,“ AKO JEDNEJ ZO ZÁKLADNÝCH A TRVALÝCH 

HODNÔT TRESTNÉHO PRÁVA  1 
 
APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF „ NEMO TENETUR SE IPSUM 

ACCUSARE“ AS ONE OF THE FUNDAMENTAL AND PERMANENT 
VALUES OF CRIMINAL LAW 

 
Peter Polák 

 
Abstrakt            
Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ v preklade „nikto nie je povinný 
usvedčovať seba samého“ patrí  k tým zásadám trestného konania, ktoré tvoria 
základné a trvalé hodnoty trestného práva.  Aplikačná prax rieši v súvislosti 
s uplatňovaním tejto zásady otázky,  aký je jej skutočný obsah a kde sú hranice jej 
uplatňovania. Odpoveď na tieto otázky dáva obsah súvisiacej judikatúry a súvisiaci 
doktrinálny výklad uvedený v príspevku.      
Kľúčové slová:  hodnoty trestného práva, zásady trestného konania, zásada „nemo 
tenetur se ipsum accusare“ 
  
Abstract            
 The principle "nemo tenetur se ipsum accusare" in english as "no one is obliged to 
convict himself" is one of the principles of criminal proceedings which form the 
fundamental and permanent values of criminal law. In connection with this principle, 
application practice solving questions like what actual content this principle is and 
where the limits of applications this principle are. The answer to these questions is 
in the case law and in the doctrinal interpretation described in this article.  
Key words: values of criminal law, principles of criminal proceedings, principle of 
„nemo tenetur se ipsum accusare“ 
 
Úvod 

Sme svedkami toho, že trestná politika štátu je vo všeobecnosti viac citlivá na 
aktuálne prevládajúce spoločenské pomery, čo je pochopiteľné vzhľadom význam, 
ktorý má trestné právo pre celú spoločnosť. V tejto súvislosti je  možné vysloviť 
názor, že významné spoločenské zmeny a historické udalosti sa takmer vždy 
prejavili aj vo forme zmien v trestných kódexoch konkrétneho štátu. V závislosti na 
týchto spoločenských udalostiach boli aj zmeny úpravy trestného konania vedené 
v tendencii sprísňovania trestných noriem voči páchateľovi, alebo aj naopak, tieto 
zmeny mali charakter liberalizácie trestného konania v prospech ochrany 
potenciálneho páchateľa. Je preto v záujme právnej istoty a spravodlivosti, aby 
trestné konanie spočívalo na určitých zásadách, ktoré nepodliehajú spoločenským 

 
1  Tento príspevok   je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. 

APVV-15-0644 
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vplyvom tak intenzívne ako konkrétne procesné normy. Úlohou týchto zásad je 
okrem iného  zabezpečiť, aby boli protichodné  záujmy strán trestného  konania 
vyvážené. Trestné konanie je teda aj v našich podmienkach založené na určitých 
zásadách alebo princípoch,2 ktoré do určitej miery reflektujú spoločenské pomery. 
Jednou z týchto zásad  je aj zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“, podľa  ktorej 
nikto nie je povinný usvedčovať seba samého. Na označenie tejto zásady sa v teórii 
vyskytujú aj iné označenia, pričom niektoré z nich majú mierne odlišný význam, ako 
napr. „nemo tenetur se ipsum prodere“, teda“nikto nie je povinný vydať seba 
samého“3, alebo „nemo tenetur edere instrumenta contra se“, čo v preklade 
znamená, že „nikto nie je povinný vydať dôkazy proti sebe“4, alebo „nemo tenetur 
armare adversarium contra se“(nikto nie je povinný asistovať obžalobe proti 
sebe), alebo „nemo tenere prodere se  ipsum“ (nikto nemôže byť nútený svedčiť 
proti sebe) 5 V literatúre je možné sa stretnúť aj s jednoduchým krátkym označením 
„nemo tenetur“.6   
 Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ (ďalej len „nemo tenetur“) 
v preklade „nikto nie je povinný usvedčovať seba samého“ je jednou z historických 
požiadaviek práva na spravodlivý trestný proces. Možno povedať, že táto zásada má 
rozsiahle historické korene. V súčasnosti však   vymedzuje jeho obsahovú náplň 
a možnosti uplatnenia v konkrétnych skutkových okolnostiach najmä  judikatúra 
Európskeho súdu pre ľudské práva. Zásadný význam pre jeho pochopenie  má ale aj 
právna  úprava a jej doktrinálny výklad, a to tak  z pohľadu medzinárodného práva, 
ako aj z pohľadu vnútroštátneho práva. Vzhľadom na to, ako dnes chápe obsah  
zásady „nemo tenetur“ doktrinálny výklad, ako aj národná a nadnárodná judikatúra, 
možno uplatňovanie   zásady „nemo tenetur se ipsum accusare“ v trestnom konaní,  
považovať za jednu zo základných a trvalých hodnôt trestného práva. 

Zásadu „nemo tenetur“ možno v širšom kontexte vnímať ako jeden 
z najpodstatnejších limitov procesného postupu orgánov verejnej moci v oblasti 
deliktuálneho práva procesného7. Týka sa najmä zadovažovania akýchkoľvek 
skutočností, ktoré by v konečných štádiách takého postupu mohli tvoriť podklad pre 
meritórne rozhodnutie o vine a sankcii za protiprávne konanie jednotlivca, či 
právnickej osoby. Zásada „nemo tenetur“ v tomto smere predstavuje prostriedok 

 
2  Pojem „zásada“ alebo „princíp“ sa v tomto príspevku  používa „promiscue“, a to aj napriek tomu, 

že v právnej teórii nepanuje zhoda o tom, či ide o totožné pojmy alebo o pojmy majúce rozdielny 
obsah. 

3  MUSIL, J.: Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare). In: 
Kriminalistika. Ročník XXXXII, číslo 4/2009, s. 252 – 264, dostupné taktiež online na: 
http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-
accusare.aspx [cit.01-06-2022] 

4  ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J.: Trestní právo procesní. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 350 
5  ZÁHORA, J.: Právo neprispievať k vlastnému obvineniu. In: ČIČKÁNOVÁ, D., HAPČOVÁ, I., 

MIČÁTEK, V. (eds.): Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské 
právnické fórum 2015, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015, s. 453. 

6  FENYK, J., CISÁŘOVÁ, D., GŘIVNA, T a kol.: Trestní právo procesní. Praha: Wolters Kluwer, 
2015, s. 197. 

7  Zásada „nemo tenetur“ nie je vlastná výlučne trestnému právu, ale je integrálnou súčasťou aj 
správneho práva, a to predovšetkým práva priestupkového či daňového. 
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zmiernenia procesnej výhody, ktorú orgány verejnej moci z pozície svojho verejno-
mocenského postavenia proti osobám  podozrivým  z protiprávneho konania majú. 
Vďaka tejto zásade sú orgány verejnej moci, posudzujúce protiprávne konanie 
a rozhodujúce o zodpovednosti za jeho spáchanie, povinné získavať relevantné 
podklady  pre svoje rozhodnutie inak než donucovaním podozrivej osoby k jej 
výpovedi, alebo inak než  donútením podozrivej osoby   k inému aktívnemu konaniu, 
ktoré by viedlo k získaniu inkriminujúcich skutočností, a teda v konečnom dôsledku 
aj k preukázaniu prípadnej zodpovednosti, respektíve  viny, podozrivej osoby za 
protiprávne konanie. 

Legitimitu  zásady „nemo tenetur“ a jej význam a miesto v priestore 
procesného práva však možno hľadať aj inde, než len v oblasti evolúcie základných 
práv a právnej filozofie, teda v priestore čisto právnom. Opodstatnenosť predmetnej 
zásady vyplýva z mnohých iných faktorov majúcich vplyv na život v spoločnosti, 
spoločenský poriadok a spolunažívanie jednotlivcov v spoločnosti. Toto 
spolunažívanie je nevyhnutne spojené s vytváraním príbuzenských alebo iných 
vzťahov, ktorých obsahom je neraz vzájomná blízka citová prepojenosť medzi 
osobami. Z tohto hľadiska, ktoré možno nazvať sociálno-psychologické8, 
predstavuje zásada „nemo tenetur“ pragmatické riešenie zabraňujúce vzniku 
konfliktných situácií, ktorým môžu byť osoby v postavení podozrivých, obvinených 
a svedkov vystavené. Ide o také konfliktné situácie vznikajúce z normatívneho 
(právneho) poriadku spoločnosti, kde sú do popredia kladené na jednej strane boj 
s protispoločenským konaním a spravodlivé potrestanie osôb zodpovedných za také 
konanie.  Rovnako však  na strane druhej je to  ochrana rodiny, súkromia a intímneho 
života jednotlivcov,  či vôľa jednotlivca k životu, ktorú možno nazvať aj ako láska 
k sebe samému9. Zo sociologického hľadiska je v spoločnosti potrebné, a pre 
spoločnosť prospešnejšie, takýmto konfliktným situáciám predchádzať a nevytvárať 
ich, pretože by mohli viesť k postupnému rozvratu spoločnosti v dôsledku 
nefunkčnosti v nej zavedených pravidiel.  Porušenie právnej normy obsahujúcej 
napríklad povinnosť svedka vypovedať pravdu, by totiž mohlo viesť k narušeniu 
napríklad rodinných väzieb a naopak, uprednostnenie ochrany osoby blízkej, by 
mohlo vyústiť k porušeniu právnej povinnosti. 

Skúsenosti aplikačnej praxe potvrdzujú, že je problematické  očakávať,  aby 
osoba bola ochotná pravdivo vypovedať pred orgánom verejnej moci 
o skutočnostiach, ktoré sú jej známe o protiprávnom čine a  o  jej páchateľovi  
s vedomím, že tým môže  negatívne  ovplyvniť svoje  procesno-právne postavenie, 
alebo procesno-právne postavenie osoby, ku ktorej má značné citové väzby. Takýto 
zásah orgánov verejnej moci do intímnej sféry osôb, výlučne v záujme potreby 
povýšenia dôležitosti vzťahov jednotlivca k štátu a k spoločnosti ako celku,  nie je 
v demokratickom a právnom štáte želateľný. 

 
8  K tomu bližšie pozri BAŇOUCH, H.: In WAGNEROVÁ, E. - ŠIMÍČEK, V. - LANGÁŠEK, T. - 

POSPÍŠIL, I. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 
773.  

9  Tamtiež. 
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Medzinárodné spoločenstvo štátov, ako aj jednotlivé  štáty, inkorporujú  
z dôvodu naplnenia týchto požiadaviek  do svojich právnych poriadkov  primerané 
právne  prostriedky, ktorých úlohou je  ochrániť  jednotlivcov pred hrozbou 
donútenia, donútením alebo pred  samotnou  kriminalizáciou, ak sa rozhodnú 
uprednostniť ochranu svojej súkromnej sféry pred celospoločenským záujmom. 
Demokratická spoločnosť musí teda vytvoriť také právne prostredie, aby najmä 
osoby podozrivé zo spáchania deliktu mali vo vzťahu k orgánom verejnej moci 
posilnenú svoju informačnú autonómiu a informačnú povinnosť stanovenú len 
v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Zároveň však   treba dbať aj o to, aby takéto 
právne prostredie  garantovalo  limity spomínanej informačnej povinnosti alebo inej 
aktívnej činnosti smerujúcej k seba-obvineniu, ktoré nasvedčujú tomu, že 
uplatňovanie zásady „nemo tenetur“ v trestnom konaní nemá absolútny charakter.  
 
1. Historická retrospektíva (hypostáza) zásady  „nemo tenetur“ 

Snáď najvýznamnejšiu (a to obsahom  ako aj celkovým duchom)  historickú 
retrospektívu zásady „nemo tenetur“, a jej hypostázu,  možno v našich podmienkach 
nájsť vo vedeckej štúdii Pavla Holländera, jedného z najuznávanejších  súčasných 
právnych teoretikov, nazvanej  „Zrod a súčasnosť princípu nemo tenetur (hypostáza 
jedného základného práva).10 V tejto štúdii podáva autor neprekonateľným 
a neopakovateľným spôsobom ucelený súbor informácií o dôvodoch a podmienkach 
vývoja obsahu a účelu tejto zásady, najprv ako priznaného privilégia a potom ako 
imanentnej zásady právneho poriadku súvisiacej s právom na spravodlivé súdne 
konanie.  Pre objektivitu však treba uznať, že vývojovým tendenciám začlenenia 
zásady „nemo tenetur“ do právnych poriadkov, ako aj chápania jej  účelu, je 
venovaný priestor aj v iných významných  prameňoch literárneho charakteru, 
prípadne prameňoch, ktoré majú charakter súdnej judikatúry.  

Zásada „nemo tenetur“ bola známa už v starovekom svete. V judaistickom 
Talmude bola upravená nasledovným výrokom: „Nikto nestojí pri človeku bližšie 
než on sám a nikto sám zo seba nerobí zločinca.“ Sudca v týchto prípadoch nielenže 
nesmel vynucovať priznanie obžalovaného, ale dokonca nesmel k usvedčeniu použiť 
ani jeho dobrovoľné priznanie.11 Zaujímavý je aj postoj kánonického práva k otázke 
donucovania k priznaniu, ktorý sa ale výrazne menil. Povedľa Augustína Aurélia  
(Sv. Augustín – r. 354 až 430 n. l.), ktorý  jasne  vo svojom diele De civitate Dei (O 
Božej obci) odmietol  mučenie pri výsluchu vo vlastnej súdnej veci, to bol aj Sv. Ján 
Zlatoústy (347 až 407 n. l.), ktorý na základe myšlienok  z Listu sv. Petra Židom  
(Nový zákon) prišiel s tézou odmietajúcou donucovanie k priznaniu,  ktorá obsahuje 
tieto slová „Nehovorím, že by si na verejnosti mal priznávať alebo sám seba 
obviňovať pred ostatnými . Ani v súdnom vyšetrovaní priznať pravdu, obviniť 
a obžalovať sám seba. Z tohto dôvodu nie si povinný hovoriť pravdu. A tak klamať 
pred súdom nie je smrteľným hriechom.“ Pod vplyvom tejto tézy sa do Gratiánovho 

 
10  Holländer, P.: Zrod a súčasnosť princípu nemo tenetur (hypostáza jedného základného práva). In: 

Hulla, P., Tichý L.- ed.: Princípy spravodlivosti v trestnom a v správnom konaní, Justičná akadémia 
SR, 2016, s. 13 až 40 ISBN 978-80-970207-9-8 

11  MUSIL, J.: Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare). In: 
Kriminalistika. Ročník XXXXII, číslo 4/2009, s. 251. 
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dekrétu12dostala úprava tohto znenia: „Nehovorím Vám, že sa máte prezradiť na 
verejnosti a ani to, že sa máte sami obžalovať pred ostatnými,  ale to, že máte 
poslúchať proroka keď hovorí, odhaľte cestu Pánovi.“13      

Obrat vo vzťahu k tejto zásade nastal koncom  12. storočia „zásluhou“ pápeža 
Inocenta III. (1198 – 1216), pretože v priebehu jeho pontifikátu  sa namiesto 
dovtedajšieho kánonického procesu presadilo inkvizičné trestné konanie, ktorého 
súčasťou bolo aj upravenie povinnosti obvinenej osoby vypovedať pravdivo. Sv. 
Tomáš Akvinský (1225 – 1274) v tejto súvislosti píše: „(...) obžalovaný z povinnosti 
je viazaný vyložiť sudcovi pravdu, ktorú od neho podľa pravidiel práva vyžaduje. A 
preto, ak nechce povedať pravdu, ktorú je povinný povedať, alebo ak ju lživo poprie, 
smrteľne zhreší.“14 Sv. Tomáš Akvinský tak vlastne formuloval tézu o povinnosti 
vypočúvaného vypovedať pravdu. Na druhej strane podľa jeho slov nie je  povinnosť 
vypovedať pravdu neobmedzená. Táto povinnosť sa týka len skutkových zistení, 
ktoré viedli k obvineniu. O skutkových okolnostiach, ktoré v čase výsluchu nie sú 
známe, vypočúvaný hovoriť nemusí.15 

K zásadnému popretiu  zásady „nemo tenetur“  nemalou mierou prispel aj 
pápež Bonifác VIII (1294 – 1303), ktorý v priebehu svojho pontifikátu sformuloval  
a presadzoval staré dôkazné pravidlo: „qui tacet (ubi loqui potuit et debuit) 
consentire videtur.“, čo v preklade znamená: „kto mlčí (keď hovoriť môže a má), 
zrejme súhlasí.“ Na donútenie k výpovedi  sa v tomto období  používali rozmanité 
formy, a to  od prísahy až po výsluch na mučidlách. Priznanie obvineného bolo 
považované za „kráľovnú všetkých dôkazov“ (lat. regina probationum). Postavenie 
obvineného sa v týchto neľahkých časoch redukovalo len do polohy objektu 
trestného konania a na zásadu „nemo tenetur“ sa na niekoľko storočí zámerne 
zabudlo.  

S obnovením myšlienky uznávania zásady zákazu donucovania k priznaniu 
vo vlastnej veci sa možno stretnúť koncom 15. storočia a v priebehu 16. storočia 
v Anglicku, a to v súvislosti s bojom, ktorý viedli oficiálny predstavitelia štátu (kráľ 
a jeho stúpenci) a novozavedenej anglikánskej cirkvi  so zástancami dovtedy 
prevládajúcej katolíckej cirkvi, ako aj s predstaviteľmi takzvaného kalvínskeho 
krídla anglického protestantizmu, pre ktorých boli zástancovia anglikánskej cirkvi 
málo protestantský. Anglikánsky protestantizmus presadzovaný od čias kráľa 
Henricha VIII.  začal na potlačenie zástancov katolíckej cirkvi  a predstaviteľov 
kalvínskeho protestantizmu využívať aj ich kriminalizáciu, výsledkom ktorej boli 
kruté tresty spojené väčšinou s trestom smrti a prepadnutím všetkého majetku.  Na 

 
12  Gratiánov dekrét – rozumie sa ním kompendium predpisov kanonického práva vydané v roku 1140 

n. l., ktorého autorom je Gratianus,  teológ a profesor na Boloňskej univerzite.  
13  HOLLANDER, P.: Zrod a súčasnosť princípu nemo tenetur (hypostáza jedného základného práva). 

In: Hulla, P., Tichý L.- ed.: Princípy spravodlivosti v trestnom a v správnom konaní, Justičná 
akadémia SR, 2016, s. 18 

14  MUSIL, J.: Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare). In: 
Kriminalistika. Ročník XXXXII, číslo 4/2009, s. 252. 

15  Holländer, P.: Zrod a súčasnosť princípu nemo tenetur (hypostáza jedného základného práva). In: 
Hulla, P., Tichý L.- ed.: Princípy spravodlivosti v trestnom a v správnom konaní, Justičná akadémia 
SR, 2016, s. 18 
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tento účel boli vytvorené nové súdne inštitúcie (Súd Hviezdnej komory a Komisia 
pre cirkevné záležitosti, neskôr premenovaná na Vysokú komisiu), ktoré začali 
uplatňovať nové pre Anglicko netradičné procesné postupy . Tieto procesné postupy 
sa odklonili od zvykového procesného práva a postupov súdov vychádzajúcich 
z  common law, pričom ich súčasťou bolo aj nútenie obvinených osôb, aby pred 
výsluchom vo vlastnej veci zložili prísahu „ex officio“, ktorá je vlastná pre 
inkvizičný proces.  Od osôb, ktoré zložili túto prísahu sa vyžadovalo, aby pravdivo 
odpovedali na všetky nim položené otázky. Keďže obvinení v trestných veciach 
nevedeli v čase zloženia prísahy aké otázky im budú položené, tak vlastne prisahali 
že budú svedčiť proti sebe samému. Proti využívaniu tejto prísahy  sa postavili 
viaceré osobnosti súdnych inštitúcií common law a samotní obvinení, ktorí 
argumentovali, že nútenie obvinených k výpovedi na základe prísahy ex officio je 
v rozpore nielen so zvykovým právom Anglicka, ale aj s myšlienkami uvedenými 
v Magna charta libertatum.  Spomínaní odporcovia prísahy ex officio naopak 
presadzovali uplatňovanie zásady „nemo tenetur“.  Tieto snahy vyústili potom vo 
výsledkoch tzv. Anglickej revolúcie v roku 1640 zrušením Súdu Hviezdnej komory 
a Vysokej komisie, ako aj prijatím Habeas corpus act v roku 1641, čím sa v 
procesných postupoch v Anglicku začala táto zásada fakticky  využívať. Explicitne 
sa zásada „nemo tenetur“ objavila najprv v politických dokumentoch politických 
strán pôsobiacich v anglickom parlamente.  K jej renesancii došlo  potom na prelome 
sedemnásteho, osemnásteho a devätnásteho storočia  v rámci veľkej buržoáznej 
revolúcie, keď sa znenie tejto zásady objavilo v právnych dokumentoch amerických 
osád, ktoré tvorili vysťahovalci  z Anglicka.16   Významnú písomnú zmienku o tejto 
zásade, aj keď nie prvú,  je  možné nájsť v Piatom dodatku americkej Ústavy z roku 
1791, pričom od tejto doby je predmetná zásada v USA považovaná za súčasť 
takzvanej  „Bill of Rights“.17  

Piaty dodatok americkej Ústavy  v časti upravujúcej zásadu „nemo tenetur“ 
znie nasledovne: „(...) nikto nesmie byť nútený svedčiť v trestných veciach sám proti 
sebe.“ Táto časť Piateho dodatku Ústavy USA je odbornou verejnosťou 
vysvetľovaná  nasledovne: „(...) V každom procese, v ktorom sa ako dôkaz vyžaduje 
aj svedecká výpoveď (...), sa v jeho zmysle priznáva svedkovi možnosť odmietnuť 
vypovedať, pokiaľ by si svojou výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného 
stíhania. Osoba, ktorá je napríklad podozrivá zo spáchania trestného činu 

 
16  Porovnaj HOLLANDER, P.: Zrod a súčasnosť princípu nemo tenetur (hypostáza jedného 

základného práva). In: Hulla, P., Tichý L.- ed.: Princípy spravodlivosti v trestnom a v správnom 
konaní, Justičná akadémia SR, 2016, s.15 až 26 

17  V tomto prípade ide o „Bill of Rights“ (Listina práv), ktorá bola prijatá dňa 12.7. 1776  na kongrese 
predstaviteľov slobodných amerických provincií vo Virgínii, teda osem dní potom, čo ten istý 
kongres prijal  „Deklarácia nezávislosti Spojených štátov“. Tieto dokumenty sa stali základom pre 
vypracovanie textu Ústavy Spojených štátov amerických (USA) z roku 1787 a väčšia časť ich textu 
je aj jej súčasťou. Pôvodné znenie „Bill of Rights“  obsahovalo ustanovenia o tom, že všetci ľudia 
sú si od prírody rovní a slobodní, majú právo na život  a slobodu, šťastie, slobodu svedomia, 
náboženského vyznania, slova, tlače, petičné právo a právo na riadny súdny proces. Ako už bolo 
uvedené, tieto práva sa stali súčasťou textu Ústavy USA a v podobe dodatkov ústavy boli postupne 
doplnené. V súčasnosti sa pod pojmom „Bill of Rights“ rozumejú všetky práva a slobody 
garantované Ústavou USA – poznámka autora.  
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úplatkárstva, môže odmietnuť odpovedať na priamu otázku vyšetrovateľa, či brala 
úplatky. Ak by totiž odpovedala kladne, priznala by vlastnú vinu. Výsledkom 
zápornej odpovede by zase mohlo byť obvinenie z krivej výpovede. Ustanovenie sa 
však vzťahuje výlučne na svedkov a uplatňuje sa iba v trestných veciach. Pri 
ostatných príležitostiach majú svedkovia povinnosť odpovedať aj na prípadné 
znevažujúce alebo hrubé otázky, ktoré sa môžu dotýkať ich osobne, alebo aj ďalších 
osôb. Na všetky položené otázky musí odpovedať aj obžalovaný, ktorý sa v trestnom 
konaní podrobí krížovému výsluchu vo vlastný prospech. Rovnako musí konať aj 
osoba, ktorej vláda zaručí za jej svedeckú výpoveď beztrestnosť (imunitu), alebo tá, 
ktorá už nemôže byť stíhaná za trestný čin, ktorý je predmetom vyšetrovania.“18  

Najznámejším prelomovým rozhodnutím v USA, ktoré sa bezprostredne 
týkalo uplatňovania zásady „nemo tenetur“ v praxi trestnej justície,  bolo 
rozhodnutie v trestnej veci  „Miranda v. Arizona“ z roku 1966. Do tohto rozhodnutia 
bola zásada „nemo tenetur“ vykladaná tak, že sa vzťahuje len na súdne konanie. Po 
tomto rozhodnutí začala byť zásada „nemo tenetur“ chápaná ako „právo mlčať“, ako 
vyšší stupeň ochrany už pri výsluchu podozrivého zadržaného políciou, teda už 
vtedy keď  podozrivý ešte nie je pod prísahou. 

Z uvedeného výkladu vyplýva čiastočne odlišné vnímanie zásady „nemo 
tenetur“ v americkom prostredí od prostredia európskeho, najmä vo vzťahu k 
výpovedi obvineného, čo je determinované osobitosťami angloamerického trestného 
konania.  

Na európskom kontinente dochádzalo k prieniku zásady „nemo tenetur“ do 
vtedajšieho právneho prostredia postupnými a pomalými reformami v priebehu 19. 
storočia. Za vlády cisára Františka II. platil  území Rakúska, Čiech a Uhorska 
„Zákon o zločincoch a ťažkých policajných priestupkoch“ z roku 1803, ktorý 
obsahoval aj takzvané  tresty za neposlušnosť, ktoré mohli byť aplikované na 
obvineného popierajúceho spáchanie skutku.  Táto právna úprava bolo odstránená 
cisárskym výnosom z 22. mája 1848. Po „Zákone o zločincoch a ťažkých 
policajných priestupkoch“ bol v roku 1873 prijatý   na vtedajšiu dobu  liberálny, 
rakúsky Trestný poriadok,  publikovaný v Ríšskom zákonníku pod číslom  119/1873 
(takzvaný Glaserov Trestný poriadok).19 Glaserov Trestný poriadok síce ešte 
v ustanovení  § 199 upravoval, že „vyšetrujúci sudca obvineného pred začiatkom 
výsluchu napomenie, aby na otázky, ktoré mu budú dávané, odpovedal určite, jasne 
a podľa pravdy“. V prípade nedodržania tohto ustanovenia zo strany obvineného 
však  pre neho z tejto skutočnosti nevyplývali prakticky žiadne sankcie. V tejto 
súvislosti sa javí ako dôležité ustanovenie § 245 Glaserovho Trestného poriadku o 
výsluchu obvineného na hlavnom pojednávaní, podľa ktorého nebolo možné 

 
18  COOKE, E., J.: Ústava spojených štátov amerických. Nadácia Občan a demokracia (Minority 

Rights Group – Slovakia). Bratislava: 1999, s. 105 – 106. 
19  JUDr. Július Glaser bol rakúskym ministrom spravodlivosti a z titulu svojej funkcie navrhovateľom  

rakúskeho Trestného poriadku  z roku 1873, ktorý sa uplatňoval  len v rakúskej časti Rakúska-
Uhorska a v českej časti Československa až do roku 1950. Preto je tento procesný predpis známy 
pod návzvom „Glaserov Trestný poriadok“ – poznámka autora.  
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obžalovaného  nabádať na to, aby odpovedal na kladené otázky.20 Podobne, ba ešte 
dôslednejšie  riešil dodržiavanie  zásady  „nemo tenetur“ aj uhorský Trestný súdny 
poriadok, prijatý a vyhlásený ako zákonný článok č. XXXIII/1896.21 Podľa 
ustanovení § 133 až 135 uhorského Trestného súdneho poriadku mal síce obvinený 
povinnosť dostaviť sa  na základe predvolania na súd. Nemal však už vôbec 
povinnosť vypovedať, a ak sa rozhodol vypovedať, nemal povinnosť vypovedať 
pravdivo. Obvinený nesmel byť k výpovedi žiadnym spôsobom nútený a boli 
zakázané nedovolené spôsoby jeho výsluchu, ako sľub, ponuka,  úskok, hrozba, 
násilie a úmyselná únava nočným výsluchom. Zakázané bolo aj kladenie 
kapcióznych a sugestívnych otázok.   
 
2. Zásada „nemo tenetur“ v medzinárodnom práve a v práve  Slovenskej 

republiky 
Právna úprava na úrovni medzinárodného práva sa  zásadou „nemo tenetur“  

zaoberá vo viacerých dokumentoch a na rôznej úrovni. Jedným z týchto dokumentov 
je Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach 22, a to konkrétne  v čl. 
14 ods. 3 písm. g), podľa ktorého „nikto nesmie byť nútený svedčiť proti sebe alebo 
priznať vinu.“ K právnej úpravy obsiahnutej v Dohovore o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd23 (ďalej len „Dohovor“) je potrebné podotknúť, že zásada 
„nemo tenetur“ nie je explicitne vyjadrená v žiadnom z článkov Dohovoru a ani jeho 
dodatkov. Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“ alebo „Súd“), ktorý je 
oprávnený posudzovať dodržiavanie ustanovení Dohovoru signatárskymi štátmi,  
napriek tomu konštantne judikuje, že táto zásada je implicitnou požiadavkou 
spravodlivého trestného procesu v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru, na čo je ešte  ďalej 
v texte poukázané.  

Ďalším predpisom z oblasti medzinárodného práva, ktorý obsahuje vyjadrenie 
zásady „nemo tenetur“, je Dohovor o právach dieťaťa.24 V článku 40 ods. 2 písm. b) 
tohto dohovoru sú garantované minimálne záruky pre každé dieťa, ktoré je obvinené 
alebo obžalované v zmysle trestnoprávnych predpisov. Predmetné ustanovenie 

 
20  MUSIL, J.: Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare). In: 

Kriminalistika. Ročník XXXXII, číslo 4/2009, s. 253. 
21  Uhorský Trestný súdny poriadok, zákonný článok XXXIII/1896, sa uplatňoval  od roku 1900  len  

na území uhorskej  časti Rakúska-Uhorska   a na území Slovenska v rámci Československa  až do 
roku 1950 – poznámka autora.  

22  Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a a Medzinárodný pakt o hospodárskych., 
sociálnych a kultúrnych právach, boli schválené Valným zhromaždením OSN 16. decembra 1966, 
ako základné medzinárodné dokumenty pre základné ľudské práva a slobody jednotlivca. Obidva 
dokumenty  boli   publikované  Vyhláškou ministra zahraničných vecí ČSSR č. 120/1976 Zb. a sú 
súčasťou právneho poriadku  Slovenskej republiky.  

23  Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobod, prijatý Radou Európy 3. septembra 1953, 
publikovaný v Oznámení FMZV ČSFR č. 209 Zb., je súčasťou právneho poriadku aj Slovenskej 
republiky  

24  Dohovor o právach dieťaťa, bol prijatý Valným zhromaždením OSN dňa 20. novembra 1989 za 
účelom zabezpečenia práv dieťaťa  deklarovaných v Deklarácii práv dieťaťa, ktorú schválilo Valné 
zhromaždenie OSN dňa 20. novembra 1959. Dohovor o právach dieťaťa bol publikovaný 
v Oznámení FMZV ČSFR č. 104/1992 Zb. A je súčasťou aj právního poriadku Slovenskej 
republiky.  
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dieťaťu priznáva právo, v zmysle ktorého nemôže byť nútené vypovedať alebo 
priznávať vinu. 

Pri skúmaní medzinárodnej právnej úpravy v spojitosti so zásadou „nemo 
tenetur“ nemožno obísť Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu25 (ďalej len 
„ Rímsky štatút“). Článok 55 Rímskeho štatútu ustanovuje, že  

a) osoba nesmie byť nútená svedčiť proti sebe samej alebo nútená  priznať vinu, 
b)  nesmie byť vystavená akejkoľvek forme donucovania a 
c)  má právo nevypovedať bez toho, aby sa toto mlčanie bralo do úvahy pri 

určovaní viny alebo neviny.26 
V tejto súvislosti nemožno opomenúť ani  právo Európskej únie, ktoré priamo 

či nepriamo ovplyvňuje aj právne poriadky jej členských štátov.  Vo vzťahu k zásade 
„nemo tenetur“ je podstatným právnym dokumentom Európskej únie predovšetkým 
Charta základných práv Európskej únie27 (ďalej aj ako „Charta EÚ“), ktorá 
v súčasnosti v európskom priestore „...predstavuje ďalší významný prostriedok na 
posilňovanie ochrany ľudských práv a slobôd, ktoré sú zakotvené v existujúcich 
platných medzinárodnoprávnych a európskych dokumentoch.“28 Pre účely výkladu 
zásady „nemo tenetur“  možno za podstatné považovať znenie druhého odseku čl. 
47 Charty EÚ, systematicky zaradeného do VI. hlavy Charty, nesúcej názov 
„Spravodlivosť“. Podľa  predmetného článku je každému zaručené právo na to, aby 
jeho záležitosť bola okrem iného aj spravodlivo prejednaná. Keďže druhý odsek čl. 
47 Charty EÚ vychádza zo znenia čl. 6 ods. 1 Dohovoru, jeho uplatňovanie (až na 
rozdiely v pôsobnosti) by sa malo realizovať v obdobnom duchu, ako uplatnenie 
práva na spravodlivý proces v zmysle Dohovoru. Z uvedeného vyplýva, že hoci 
zásada „nemo tenetur“ nie je v Charte EÚ vyjadrená expressis verbis, možno ju ako 
súvisiacu požiadavku garancií spravodlivého procesu odvodiť výkladom  zo slova 
„spravodlivo“, uvedeného vo formulácii druhého odseku čl. 47 Charty EÚ. V danom 
prípade pôjde o totožný interpretačný postup, ako ten, ktorý používa ESĽP v prípade 
výkladu čl. 6 ods. 1 Dohovoru. 

 
25  Medzinárodný trestný súd (MTS) (po anglicky International Criminal Court (ICC), po francúzsky 

Cour Pénale Internationale (CPI)), je prvý stály trestný tribunál príslušný na stíhanie genocídy, 
zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a zločinov agresie. Bol vytvorený schválením  tzv. 
Rímskeho  štatútu, ktorý signatárské štáty podpísali dňa 17. júla  1998. Sídlo má v holandskom 
Haagu. Rímsky štatút  MTS je súčasťou aj právného poriadku Slovenskej republiky (Oznámenie 
MZV Slovenskej republiky č. 333/2002 Z.z.) 

26  ZÁHORA, J.:  Právo neprispievať k vlastnému obvineniu. In: ČIČKÁNOVÁ, D., HAPČOVÁ, I., 
MIČÁTEK, V. (eds.): Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské 
právnické fórum 2015, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015, s. 454. 

27  Charta EÚ je samostatný dokument, na ktorý sa odkazuje v Lisabonskej zmluve a ktorý má  rovnakú 
právnu váhu ako zakladajúce zmluvy. V článku 51 Charty sa však uvádza, že jej ustanovenia sú 
adresované inštitúciám Únie a organizáciám ňou zriadeným ako aj členským štátom len pri 
implementácii práva Únie. Zároveň zdôrazňuje, že nie je možné ustanoveniami Charty rozširovať 
právomoc Únie nad rámec určený zakladajúcimi zmluvami. Členské štáty sú viazané jej obsahom 
teda len pri implementácií práva Európskej únie. Charta základných práv Európskej únie bola 
publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 14.12.2007 v časti „C“ pod číslom 2007/C 
303/01.  

28  FRIDRICH, B. a kol.: Ústavné garancie ľudských práv. Bratislava: Prf UK, 2013, s. 254. 
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V rámci právnej úpravy Slovenskej republiky nachádza zásada „nemo 
tenetur“ svoje vyjadrenie na viacerých úrovniach, a to na úrovni ústavnoprávnej,  
ako aj  na úrovni bežných zákonov.  Na ústavnej úrovni je  predmetná zásada 
vyjadrená v čl. 47 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „Každý má 
právo odoprieť výpoveď, ak by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe 
alebo blízkej osobe.“ V tomto prípade  priznáva Ústava uvedené právo každému. 
V čl. 50 ods. 4 Ústavy SR je ústavná dikcia vo vzťahu k subjektu užšia, keď 
z hľadiska osobnej pôsobnosti priznáva právo iba osobám obvineným z trestného 
činu. Podľa uvedeného článku „Obvinený má právo odoprieť výpoveď; tohto práva 
ho nemožno pozbaviť nijakým spôsobom.“ Čl. 50 ods. 4 Ústavy SR je teda k čl. 47 
ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky  vo vzťahu špeciality, a to nielen z dôvodu 
osobnej pôsobnosti, ale aj z dôvodu, že na obvineného sa nevzťahuje podmienka 
spôsobenia nebezpečenstva trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe. Toto 
zvýhodnenie  je odôvodnené potrebou vyvažovania nerovného postavenia medzi 
orgánmi činnými v trestnom konaní a obvineným.29 Článok 50 ods. 4 Ústavy 
Slovenskej republiky je z tohto pohľadu imperatívom, z ktorého neexistujú vo 
vzťahu k právu obvineného odoprieť výpoveď žiadne výnimky. Úpravu zhodnú so 
znením Ústavy Slovenskej republiky  nachádzame aj v Listine základných práv a 
slobôd  30, a to konkrétne v jej čl. 37 ods. 1 vo vzťahu k všetkým osobám a v jej čl. 
40 ods. 4 vo vzťahu k obvinenému.  

Na úrovni zákonov je zásada „nemo tenetur“  upravená predovšetkým 
v ustanoveniach zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“ alebo „TP“). Ustanovenia Trestného 
poriadku  majú buď charakter všeobecných procesných zásad, alebo charakter 
konkrétnych ustanovení upravujúcich postup orgánov činných v trestnom konaní 
a súdov, ako aj iných subjektov  trestného konania v trestnom konaní alebo v jeho 
jednotlivých štádiách. Možno konštatovať, že väčšinu tých najvýznamnejších 
trestno-procesných zásad zákonodarca zhrnul v ustanovení  § 2  Trestného poriadku. 
Na druhej strane je nevyhnutné podotknúť, že v žiadnom prípade nejde o výpočet 
taxatívny. Niektoré zásady sú upravené na iných miestach Trestného poriadku, 
prípadne  vyplývajú zo zákonnej úpravy trestného konania ako celku alebo 

 
29  Ustanovenie § 2 ods. 14 Trestného poriadku  upravuje rovnosť strán v konaní pred súdom. 

Z uvedenej zákonnej dikcie je možné odvodiť, že rovnosť strán sa tu v plnej miere predpokladá až 
v konaní pred súdom, a to  medzi obžalobou a obvineným. Prípravné konanie je v podmienkach 
európskeho modelu trestného konania  charakteristické nerovným postavením medzi orgánmi 
činnými v trestnom konaní a obvineným. Ústavný súd ČR v jednom zo svojich nálezov (III. ÚS 
617/2000) k danej problematike vyslovil nasledovný právny názor: „Všeobecná, povahou veci daná 
nerovnosť medzi žalobcom (štátnym zastupiteľstvom a jemu podriadenom aparáte) a ním stíhanou 
osobou (obvineným) je zákonom zmiernená a hlavne v konaní pred okresnými súdmi vyvažovaná 
jednak procesnou rovnosťou  zúčastnených strán (čl. 37 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd), 
a jednak tiež ďalšími ústavne zaručenými kautelami.“ Podobne aj Repík uvádza, že „Toto nerovné 
postavenie je do určitej miery kompenzované dodatočnými zárukami pre slabšiu stranu, t.j. pre 
obvineného. Ide o tzv. favor defensionis, ktorej prejavom je napr. dôkazné bremeno ležiace na 
obhajobe, (...) a pod.“ In: REPÍK, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. ORAC 
s. r. o., Praha 2002, str. 145. 

30  Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. ., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd .  
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z ústavnoprávnej  úpravy. Zásada „nemo tenetur“ je práve jednou z takýchto zásad, 
nakoľko nie je výslovne upravená v ustanovení  § 2 Trestného poriadku, ale priamo 
v Ústave Slovenskej republiky, ako aj v iných konkrétnych ustanoveniach  Trestného 
poriadku. Ide najmä o ustanovenia vzťahujúce sa na právne postavenie osoby 
podozrivej zo spáchania trestného činu, alebo osoby stíhanej pre trestný čin.  

Podľa  ustanovenia  § 34 ods. 1 Trestného poriadku má obvinený od začiatku 
trestného konania právo  vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú 
za vinu, a k dôkazom o nich. Má však právo odoprieť vypovedať.  V ustanovení § 
121 ods. 1 druhá veta Trestného poriadku môžeme zase nájsť požiadavku kladenú 
na orgány aplikujúce právo, aby vo vzťahu k obvinenému rešpektovali zásadu „nemo 
tenetur“. Táto povinnosť je v tomto ustanovení upravená tak, že k výpovedi ani k 
priznaniu nesmie byť obvinený nijakým nezákonným spôsobom donucovaný. Vo 
vzťahu k spomínanému  ustanoveniu možno podotknúť, že zákonná formulácia 
„nijakým nezákonným spôsobom“ je v určitom smere zaujímavá. Je to  z dôvodu,  
že uvedené slovné vyjadrenie nekorešponduje s ústavným imperatívom vyjadreným 
v čl. 50 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Totiž výlučným uplatnením logického 
výkladu „a contrario“ možno pri interpretácii  ustanovenia § 121 ods. 1 druhá veta 
Trestného poriadku  dôjsť k záveru, že zákonodarca síce nepripúšťa nezákonné 
donútenie obvineného v výpovedi, avšak v prípade, ak by k donúteniu obvineného k 
výpovedi došlo zákonným spôsobom  (secundum et intra legem), tak takúto výpoveď 
by bolo možné označiť za formálne bezvadnú a ako dôkaz v trestnom konaní 
prípustnú. V tejto súvislosti možno konštatovať, že v súčasnosti Trestný poriadok 
nepozná žiaden  inštitút, ktorý by pri svojom využití predstavoval zákonný spôsob 
donútenia obvineného k výpovedi. Procesným postupom, ktorý môže motivovať 
obvineného k výpovedi, je  napríklad poučenie o význame priznania obvineného, 
ktoré je orgán činný v trestnom konaní povinný vykonať.  Je ale zrejmé, že takéto 
poučenie  nie je možné považovať za „zákonné donucovanie“, pretože aj po ňom 
zostáva výlučne na vôli obvineného, či sa k spáchaniu skutku prizná alebo nie. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno vyjadriť názor, že formuláciu „nijakým 
nezákonným spôsobom“ je nevyhnutné s poukazom na čl. 152 ods. 4 Ústavy 
Slovenskej republiky31, interpretovať nie čisto formalisticky (gramaticky, jazykovo), 
ale výlučne v súlade s textom čl. 50 ods. 4 Ústavy SR, v zmysle ktorého nie je možné 
obvineného práva na odopretie výpovede pozbaviť nijakým (zákonným alebo 
nezákonným - poznámka autora.) spôsobom 

Ďalšie precizovanie zásady „nemo tenetur“ je obsiahnuté v ustanovení § 201 
ods. 4 druhá veta Trestného poriadku, podľa ktorého „nesmie byť obvinený nijakým 
spôsobom nútený k výsluchu a k priznaniu. Odopretie výpovede sa nesmie použiť 
ako dôkaz proti obvinenému“. 

Z povahy veci vyplýva, že právna úprava tejto zásady v Trestnom poriadku 
vo vzťahu k svedkovi bude mierne odlišná, pričom aj v rámci tejto právnej úpravy 
je potrebné rozlíšiť dve skupiny svedkov. Prvou skupinou sú svedkovia, ktorí sú vo 
vzťahu k obvinenému v príbuzenskom vzťahu ako príbuzní obvineného v priamom 

 
31  čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky znie: „Výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, 

zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou.“ 
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rade, alebo jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh (§ 130 ods. 1 prvá 
veta TP). Takýto svedkovia sú beneficienti zásady „nemo tenetur“ podobne ako 
obvinený, bez výnimky. Druhú skupinu tvoria takí svedkovia, ktorí nie sú 
v príbuzenskom vzťahu s obvineným a  zároveň nie sú ani v procesnom postavení 
obvineného. Právo takéhoto svedka na odopretie výpovede je viazané na splnenie 
dvoch odlišných podmienok. Prvou podmienkou na využitie práva svedka odoprieť 
výpoveď  je skutočnosť, že by tento svojou výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo 
trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, 
osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom 
alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. 
Druhou podmienkou, v prípade naplnenia ktorej je svedok oprávnený odoprieť 
vypovedať, je skutočnosť, že by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo 
tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou 
mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou (§ 130 ods. 2 TP). 

Beneficientom zásady „nemo tenetur“ je taktiež osoba podozrivá zo spáchania 
trestného činu, ktorej je toto právo priznané v ustanovení § 196 ods. 2 Trestného 
poriadku. Na podozrivého sa zásada „nemo tenetur“ vzťahuje rovnako ako v prípade 
prvej podmienky u druhej skupiny svedkov, tak ako je to uvedené vo výklade 
v predchádzajúcom texte. Trestný poriadok upravuje všeobecne aj sankciu 
nedodržania zákonného postupu pri vykonávaní dôkazov, pričom za nezákonný 
postup sa považuje aj nedodržanie zásady „nemo tenetur“.  Trestný poriadok 
obsahuje sankciu takéhoto porušenia v ustanovení § 119 ods. 4. Podľa tohto 
ustanovenia „Dôkaz získaný nezákonným donútením alebo hrozbou takého 
donútenia sa nesmie použiť v konaní okrem prípadu, keď sa použije ako dôkaz proti 
osobe, ktorá také donútenie alebo hrozbu donútenia použila.“ 

V súvislosti so zavedením priamej trestnej zodpovednosti právnických osôb 
v Slovenskej republike prostredníctvom zákona č. 91/2015 Z. z. o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len  „zákon o TZPO“), treba uviesť, že zásada „nemo tenetur“ prenikla aj do 
obsahovej sféry trestnej zodpovednosti právnických osôb a do trestného konania 
vedeného  proti nim. Podľa ustanovenia  § 27 ods. 1 zákona o TZPO má právo 
odoprieť výpoveď aj štatutárny orgán právnickej osoby, ktorý robí za právnickú 
osobu v trestnom konaní jednotlivé úkony. Per analogiam možno potom toto 
oprávnenie aplikovať aj na zástupcu obvinenej právnickej osoby (§ 27 ods. 2 zákona 
o TZPO) a ustanoveného opatrovníka právnickej osoby (§ 27 ods. 6 zákona 
o TZPO). 
 
3. Obsahové vymedzenie princípu „nemo tenetur“ z pohľadu judikatúry ESĽP  

Účelom naplnenia  zásady „nemo tenetur“ v trestnom konaní je chrániť určitú 
osobu (obvineného, podozrivú osobu, svedka) pred  situáciou, že: 

- bude potrestaná za to, že svedčí pravdivo a výpoveďou si privodí trestné 
stíhanie, 

- bude potrestaná za to, že  vypovedá nepravdivo a dopustí sa krivej 
výpovede, 
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- bude potrestaná za to, že odmietne vypovedať.32 
Roles tento fenomén označuje ako „krutú trilemu sebaobvinenia, krivej 

výpovede alebo pohŕdania súdom“.33 Záhora pri vysvetľovaní tejto  „trilemy“ 
poukazuje na to, „...že sú tri možnosti, ale je ťažké sa rozhodnúť, ktorú si zvoliť. 
V tomto prípade neistota vychádza z toho, že všetky tri možnosti sú rovnako 
neatraktívne a je jedno, ktorú si zvolíte, vo všetkých troch prípadoch bude 
nasledovať trest. Osoba by nemala byť vystavená situácii, že čokoľvek čo urobí, 
bude za to nasledovať trest.“34 

Ako už bolo uvedené, zásadu „nemo tenetur“ ESĽP konštantne odvodzuje 
z článku  6 Dohovoru. ESĽP postupne vo svojich rozhodnutiach vypĺňal obsah 
princípu „nemo tenetur“, pričom túto judikatúru možno  rozdeliť podľa miery 
požadovanej súčinnosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní.35 

Podľa názoru ESĽP spočíva význam práva neprispievať k vlastnému 
obvineniu najmä v snahe eliminovať nespravodlivé odsúdenia obvinených na 
základe svojich vlastných usvedčujúcich výpovedí, vynútených zo strany orgánov 
činných v trestnom konaní a súdov. Kladie teda značne vysoké nároky na obžalobu, 
ktorá by mala byť schopná preukázať vinu obvineného aj bez jeho pomoci respektíve  
pričinenia v akejkoľvek forme. Čo sa týka práva neprispievať k vlastnému 
obvineniu, ako jedného z aspektov spravodlivého súdneho procesu z pohľadu 
judikatúry  ESĽP, je možné sa stotožniť s názorom Sváka36, ktorý uvádza niekoľko 
charakteristický znakov, a síce že toto právo: 

-  nie je explicitne obsiahnuté v samotnom texte Dohovoru37, ale 
štrasburské súdne orgány ho odvodili z čl. 6 ods. 1 v spojení s čl. 6 ods. 
2 Dohovoru a zatiaľ ho spájajú len s právami obvineného, 

-  doteraz bolo predmetom nie veľkého počtu rozhodnutí týkajúcich sa 
odlišných a osobitných prípadov38, takže je zložité vyvodzovať z nich 

 
32  ZÁHORA, J.: Právo neprispievať k vlastnému obvineniu. In: ČIČKÁNOVÁ, D., HAPČOVÁ, I., 

MIČÁTEK, V. (eds.): Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské 
právnické fórum 2015, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015, s. 453. 

33  ROLES, P., J.: The privilege Againts Self-incrimination: Nemo tenetur Prodere Seipsum: 
Misinterpreted and Misapplied. Saadbrϋcken. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010, s. 17. 
In: ZÁHORA, J.: op. cit. sub. 2, s. 453. 

34  ZÁHORA, J.: Právo neprispievať k vlastnému obvineniu. In: ČIČKÁNOVÁ, D., HAPČOVÁ, I., 
MIČÁTEK, V. (eds.): Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské 
právnické fórum 2015, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2015,  s. 453. 

35  Porovnaj ČEP, D.: Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní 
odpovědnosti právnických osob. In: Právní rozhledy. 2/2017, s. 2. Dostupné na https://www.beck-
online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrg5pxa4s7gjpxg5ds 
l42dq&groupIndex=3&rowIndex=0 [cit.01-02-2017]. 

36  SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch,. II. zv., Bratislava: EUROKÓDEX, 2011, s. 
224 a nasl. 

37  Explicitné vyjadrenie práva neprispievať k vlastnému obvineniu, ktoré malo byť súčasťou textu 
Protokolu č. 7 k Dohovoru členské štáty Rady Európy odmietli. 

38  Prvýkrát sa ESĽP námietkou sťažovateľa, že v dôsledku konania orgánov verejnej moci došlo 
k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru z dôvodu, že orgány 
nerešpektovali jeho právo neprispievať k vlastnému obvineniu, zaoberal zrejme až v 90-tych 
rokoch 20. storočia. Podľa B. Repíka sa tak stalo v prípade Funke proti Francúzsku (rozsudok zo 
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všeobecnejšie závery, pričom  závery ESĽP  týkajúce tohto práva sú 
neraz rozporuplné, 

- nie je právom absolútnym a jeho konkrétne hranice obmedzenia závisia 
od konkrétnych okolností prípadu. 

Ak chceme charakterizovať právo  (zásadu) neprispievať k vlastnému 
obvineniu z hľadiska jeho obsahu tak, ako ho v rámci svojej rozhodovacej praxe 
interpretuje ESĽP, potom jednoznačne dospejeme k záveru, že toto právo v sebe 
zahŕňa  na jednej strane právo nepodieľať sa na vlastnom obvinení (privilege 
against self-incrimination) a na strane druhej právo mlčať (right to remain silent).39 
V tomto duchu sa ESĽP vyjadril napríklad aj  v prípade „John Murray proti 
Spojenému kráľovstvu“40, keď vyslovil nasledovný názor: „(...) niet pochýb o tom, 
že právo mlčať a právo neprispievať k vlastnému obvineniu sú všeobecne 
uznávanými medzinárodnými štandardami, ktoré ležia v srdci pojmu spravodlivého 
konania podľa čl. 6. Poskytnutím ochrany obvinenému proti nedovolenému 
donúteniu zo strany štátnych orgánov prispievajú tieto imunity k predchádzaniu 
justičným omylom a zaisteniu cieľov čl. 6.“41 

Princípy interpretácie a obsah práva neobviňovať samého seba (zásady „nemo 
tenetur“) následne ESĽP podrobnejšie rozpracoval  až vo svojej neskoršej judikatúre. 
Tak napríklad vo veci „Saunders proti Spojenému kráľovstvu“42 súd k právu 
neprispievať k vlastnému obvineniu uviedol, že toto právo predpokladá povinnosť 
obžaloby vyvinúť v trestnom konaní snahu preukázať vinu obvineného bez toho, aby 
to musel byť sám obvinený, ktorý by mal povinnosť akýmkoľvek spôsobom 
napomáhať orgánom verejnej moci pri vyšetrovaní, či dokonca, aby sa obžaloba 
uchyľovala k dôkazom získaným prostredníctvom donucovania alebo nátlaku a to 
bez ohľadu na vôľu obvineného. Vo veci „Jalloh proti Nemecku“43 následne ESĽP 
vymedzil kritériá, na základe ktorých posudzuje, či k porušeniu práva neobviňovať 
samého seba, a tým aj následne k porušeniu čl. 6 Dohovoru, došlo alebo nie. K týmto 
kritériám zaradil 
- povahu a stupeň donútenia zo strany policajných orgánov,  
- (ne)existenciu vhodných procesných záruk,  
- spôsob použitia dôkazov získaných v dôsledku porušenia práva nekriminalizovať  
vlastnú osobu, a  
-  váhu verejného záujmu na vyšetrení trestného činu a potrestania jeho páchateľa. 44 

 
dňa 25.02.1993, sťažnosť č. 10588/83). K tomu bližšie pozri REPÍK, B.: Evropská úmluva 
o lidských právech a trestní právo. Praha: Nakladatelství ORAC, 2002, s. 186 

39  „Saunders proti Spojenému kráľovstvu“, rozsudok zo dňa 17.12.1996, sťažnosť č. 19187/91. 
40  „John Murray proti Spojenému kráľovstvu“, rozsudok Veľkého senátu zo dňa 08.02.1996, sťažnosť 

č. 18731/91. 
41  Porovnaj Laciak, O.: Nemo tenetur se ipsum accusare z európskeho pohľadu. In: Bulletin SAK č. 

7 – 8/2020, s. 43 až 47  
42  „Saunders proti Spojenému kráľovstvu“, rozsudok zo dňa 17.12.1996, sťažnosť č. 19187/91. 
43  „Jalloh proti Nemecku“, rozsudok Veľkého senátu zo dňa 11.07.2006, sťažnosť č. 54810/00.  
44  Posledné menované kritérium však Súd nezohľadňuje vždy, ba dokonca ho ako relevantné 

kritérium výslovne odmieta. Stalo sa tak napr. v prípade „Heaney a McGuinness proti Írsku“, 
rozsudok zo dňa 21.12.2000, sťažnosť č. 34720/97. 
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Zároveň ESĽP zdôraznil, že pri posudzovaní týchto kritérií a zisťovaní, či bola 
porušená zásada „nemo tenetur“,  treba  vždy vychádzať z okolností konkrétneho 
prípadu.  

Za účelom  vymedzenia  obsahu zásady „nemo tenetur“ tak, ako ju chápe 
a vysvetľuje ESĽP, možno na podklade problematických otázok súvisiacich 
s posudzovaním dodržiavania zásady „nemo tenetur“, doterajšiu rozhodovaciu 
činnosť EĽSP  rozdeliť do viacerých oblastí.  
Jednou z najčastejších oblastí, do ktorých sa sústreďuje rozhodovacia činnosť ESĹP 
pri posudzovaní dodržiavania zásady „nemo tenetur“ je nútenie obvineného 
poskytovať inkriminujúce informácie prostredníctvom rôznych foriem 
priameho donútenia.   

V známom prípade „Gäfgen proti Nemecku“45 ESĽP odsúdil donucovanie 
obvinených k výpovedi násilím, ktoré dosahuje úroveň mučenia alebo neľudského 
zaobchádzania, pričom zdôraznil, že použitie takto získaného dôkazu je v rozpore s 
právom na spravodlivý proces bez ohľadu na to, aká bola skutočná dôkazná hodnota 
takto získanej výpovede.  

Naopak, donucovanie obvineného k poskytnutiu informácií, ktoré môžu byť 
v konečnom dôsledku aj inkriminačného charakteru, vo forme rôznych peňažných 
sankcií, nemusí byť za každých okolností neprípustné, a to vtedy ak by povinnosť 
také informácie poskytnúť vyplývala obvinenému priamo zo zákona. Napríklad, 
podľa názoru  ESĽP „ právo neobviňovať seba samého nejde tak ďaleko, aby 
zahrňovalo aj právo obvineného odmietnuť podať daňové priznanie, pretože aj keď 
je nesplnenie tejto povinnosti sankcionované, len ťažko je možné predstaviť si bez 
existencie tejto povinnosti riadne fungovanie daňového systému toho-ktorého 
štátu“.46 Za rozpor so spravodlivým trestným konaním ESĽP nepovažoval ani 
uloženie sankcie obvinenému za predloženie nepravdivého daňového priznania, ak 
ho povinná osoba „skreslila“ úmyselne, s cieľom zakryť svoje predchádzajúce 
protiprávne konanie, ktoré malo znaky trestného činu.47  

V rozpore s čl. 6 Dohovoru nie sú ani sankcie uložené držiteľovi motorového 
vozidla za to, že príslušným orgánom odmietol oznámiť meno vodiča, ktorý viedol 
motorové vozidlo v čase spáchania dopravného priestupku. Najznámejším takýmto 
prípadom je nepochybne vec „O’Halloran a Francis proti Spojenému kráľovstvu“48. 
ESĽP v nej zdôraznil, že „povinnosť poskytnúť príslušným orgánom štátu 
za určitých okolností meno vodiča motorového vozidla je známa každému, kto 
vlastní alebo vedie motorové vozidlo“. Je preto možné sa domnievať, že táto 
povinnosť je súčasťou povinností, ktoré na seba každá takáto osoba dobrovoľne 
preberá. Na viac požadovaná informácia (meno vodiča) bola z hľadiska svojho 
rozsahu obmedzená, a preto nepostačovala k odsúdeniu sťažovateľov. 

 
45  „Gäfgen proti Nemecku“, rozsudok Veľkého senátu ESĽP zo dňa 01.06.2010, sťažnosť 

č. 22978/05. 
46  „Allen proti Spojenému kráľovstvu“, rozhodnutie zo dňa10.09.2002, sťažnosť č. 76574/01. 
47  Tamtiež. 
48  „O’Halloran a Francis proti Spojenému kráľovstvu“, rozsudok Veľkého senátu zo dňa 29.06.2007, 

sťažnosti č. 15809/02 a 25624/02. 
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Ďalšou oblasťou, na ktorú reagovala judikatúra ESĽP, je skúmanie 
dodržania zásady „nemo tenetur“v súvislosti so získavaním  inkriminujúcich 
informácii od obvineného ľsťou. Špecifickým prípadom „donútenia“ obvineného 
k sebausvedčujúcej výpovedi je použitie utajených policajných prostriedkov 
(najčastejšie agenta). Azda najznámejšie rozhodnutie ESĽP, týkajúce sa uvedenej  
problematiky, pochádza z prípadu „Allan proti Spojenému kráľovstvu“.49 
Sťažovateľ - pán Allan, bol ako podozrivý zo spáchania trestného činu vraždy 
zadržaný a väzobne stíhaný políciou. Pri výsluchu poslúchol radu svojho právneho 
zástupcu, využil svoje právo a odmietol vypovedať. Polícia však aj napriek tejto 
skutočnosti nainštalovala do cely pána Allana kamerový systém a odpočúvacie 
zariadenie. Navyše, policajné orgány nasadili do cely pána Allana ako agenta svojho 
dlhoročného informátora - pána H. Pán H. bol umiestnený do rovnakej cely 
predbežného zadržania v meste Stretford a následne aj do rovnakej väznice ako pán 
Allan. Toto opatrenie bolo urobené s  cieľom   vylákať od pána Allana informácie 
dosvedčujúce, že sa dopustil trestných činov, zo spáchania ktorých bol podozrivý. 
Dôkazy vykonané v priebehu súdneho konania proti pánovi Allanovi ukázali, že 
polícia pripravovala pána H. a inštruovala ho, aby na pána Allana „tlačil, ako to len 
pôjde“. Aj keď je pravda, že medzi pánmi Allanom a H. nebol žiaden zvláštny vzťah 
a že neboli zistené žiadne okolnosti svedčiace o priamom donútení pána Allana k 
výpovedi, ESĽP mal v tomto prípade za to, že pán Allan zrejme čelil 
psychologickým tlakom, ktoré sa dotkli „dobrovoľnosti“ jeho priznania.  ESĽP 
v tejto veci v  odôvodnení svojho rozsudku uviedol, že  „(...) sťažovateľ bol  pod 
priamym tlakom zo strany polície pri výsluchoch týkajúcich sa vraždy, a mal byť 
zrejme vystavený presviedčaniu, aby začal dôverovať H., s ktorým v období 
niekoľkých týždňov zdieľal celu. Pri takomto kvázi výsluchu chýbali akékoľvek 
záruky, ktoré by boli spojené s formálnym policajným výsluchom, vrátane 
prítomnosti obhajcu a obvyklého poučenia o právach.  Za takýchto okolností 
informácie získané použitím H. daným spôsobom môžu byť považované za získané 
proti vôli sťažovateľa a ich použitie v procese zasiahlo do práva sťažovateľa mlčať 
a práva neprispievať k vlastnému obvineniu.  ESĽP preto v tomto prípade na základe 
vyššie uvedených skutočností skonštatoval porušenie práva pána Allana na 
spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru. 

Kým vo vyššie spomenutom prípade ESĽP dospel vzhľadom na existenciu 
neprimeraného konania zo strany agenta k názoru, že k porušeniu práva obvineného 
na spravodlivý proces jednoznačne došlo, opačný záver prijal v prípade „Bykov proti 
Rusku“.50 Skutkovo išlo o prípad, v ktorom sťažovateľ - pán Bykov, požiadal svojho 
známeho o zavraždenie niekdajšieho obchodného partnera. Osoba, ktorú 
kontaktoval pán Bykov za týmto účelom, však okamžite túto skutočnosť oznámila 
orgánom činným v trestnom konaní. Z dôvodu potreby získania ďalších dôkazov  
ustanovili príslušné orgány známeho pána Bykova do postavenia agenta, aby  ich 

 
49  „Allan proti Spojenému kráľovstvu“, rozsudok zo dňa 05.11.2002, sťažnosť č. 48539/99. 
50  „Bykov proti Rusku“, rozsudok Veľkého senátu zo dňa 10.03.2009, sťažnosť č. 4378/02. Mutatis 

mutandis pozri aj rozsudok vo veci „Portman proti Švajčiarsku“, zo dňa 22.04.2008, sťažnosť č. 
1356/04.  
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o celej situácii informoval. Polícia následne zorganizovala predstierané zavraždenie 
osoby, ktorá mala byť v pôvodných plánoch pána Bykova obeťou. Pre vzbudenie 
dôveryhodnosti u pána Bykova informovali o vražde podnikateľa  médiá a aj 
policajné orgány. Nakoniec sa agent osobne stretol aj s pánom Bykovom, ktorého 
informoval o úspešne zvládnutej úlohe, ktorú mu Bykov zadal. Celý priebeh 
rozhovoru medzi agentom a pánom Bykovom bol nahrávaný technickými 
zariadeniami na záznam zvuku. Obsahom rozhovoru boli aj pasáže de facto 
inkriminujúce pána Bykova. Aj napriek značným výhradám niektorých sudcov 
ESĽP, vrátane jeho predsedu Costu, obsiahnutých v ostrých nesúhlasných  
stanoviskách, ESĽP nakoniec dospel k záveru, že k porušeniu práva na spravodlivý 
proces podľa čl. 6 Dohovoru v prípade pána Bykova nedošlo.51 

V predmetnej oblasti možno za rozvinutú považovať aj rozhodovaciu prax 
národných súdov, a to tak na európskom kontinente ako aj mimo neho. 

Obdobným prípadom, ako bol vyššie zmienený prípad „Allan proti 
Spojenému kráľovstvu“, bol aj prípad, o ktorom v rámci svojej právomoci 
rozhodoval Najvyšší súd Spolkovej republiky Nemecko (ďalej len „NS SRN“). 
Prípad sa týkal trestnej veci, v ktorej mal obvinený v roku 2002 omámiť 15-ročné 
dievča, ktoré neskôr zomrelo. Obvinený odmietol počas výsluchu vypovedať, čo 
malo za následok, že orgány činné v trestnom konaní neboli schopné, napriek 
použitiu rôznych vyšetrovacích metód, obvineného vinu v dostatočnom rozsahu 
preukázať. Keďže sa obvinený nachádzal v čase vyšetrovania uvedeného trestného 
činu vo väzbe pre podozrenie z inej trestnej činnosti, nasadili nemecké orgány v roku 
2004 do cely k obvinenému agenta. Agent si postupne získaval obvineného dôveru, 
a to aj tým, že obvinenému naoko vybavoval  rôzne úľavy,  ako sú vychádzky či 
dovolené opustenie väznice. Po roku, počas spoločnej týždennej „väzobnej 
dovolenky“ začal agent na obvineného naliehať aby rozprával o svojom čine, pričom 
apeloval na ich vzájomnú dôveru, ktorá medzi nimi panuje. Agent poukazoval aj na 
plánované budúce „spoločné obchody“, pričom začal obvinenému klásť otázky 
týkajúce sa činu, v dôsledku ktorého zomrelo mladé dievča. Obvinený, v snahe 
udržať si dôveru agenta, sa nakoniec, pod tlakom množstva agentových otázok, 
k spáchaniu činu priznal a agentovi zároveň uviedol mnohé súvisiace detaily (napr. 
ako odstránil mŕtvolu, ako zahladil stopy a pod.). Po týchto udalostiach polícia 
obvineného zadržala a obvinila.  Obvinený bol informovaný o nasadení agenta, ako 
aj o tom, že ich rozhovory boli pomocou technických odpočúvacích zariadení 
nahrávané. Polícia tvrdila,  že nahrávky sú v súlade so zákonom a budú použité 
v trestnom konaní proti nemu. Pri formálnom výsluchu obvinený orgánom činným 
v trestnom konaní už len zopakoval tie skutočnosti, ktoré predtým vyrozprával 
agentovi. Obhajoba v konaní pred súdom napadla prípustnosť dôkazov získaných 
prostredníctvom agenta,  ako aj prípustnosť výpovede obvineného učinenej pri 
formálnom výsluchu, a to s odvolaním sa na doktrínu „ovocia z otráveného stromu“, 

 
51  NEJEDLÝ, J.: Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochrane lidských 

práv a základních svobod. Praha: PrF UK, 2013, s. 34 
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ktorú ako prvý začal rozvíjať najvyšší súd USA.52  V rozsudku, týkajúcom sa 
predmetnej trestnej veci53   NS SRN  nakoniec uviedol: „Nie je možné namietať nič 
proti tomu, že na obžalovaného bol nasadený policajný agent. Predpoklady pre jeho 
použitie boli splnené danými okolnosťami (§ 110a I 4 StPO). Súhlas súdu, ktorý sa 
v takomto prípade podľa § 110b II č. 1 StPO vyžaduje, bol vydaný (...)“.  Námietku 
obhajoby, týkajúcu sa nemožnosti použitia informácií získaných agentom ako dôkaz 
v konaní pred súdom, však NS SRN  uznal ako oprávnenú, a odôvodnil to 
nasledovne: „(...) Z procesného hľadiska bola teda činnosť policajného agenta 
neprípustná v situácií, kedy využil získanú dôveru, a tým primäl obžalovaného k 
výpovedi a spôsobom, ktorý mal charakter výsluchu, sa ho spytoval na podrobnosti 
skutku javiaceho znaky trestného činu (...) Skutočnosť, že sa policajný agent 
opytoval obžalovaného na trestný čin, z ktorého bol obžalovaný obvinený, odporuje 
zásade, že nikto nesmie byť nútený k tomu, aby svojou výpoveďou usvedčil sám 
seba alebo uvádzal okolnosti, ktoré by mu priťažovali („nemo tenetur se ipsum 
accusare“).“  Z právnych záverov NS SRN  preto možno odvodiť záver, že ak 
obvinený v rámci vyšetrovania, ktoré je proti nemu vedené, prehlási, že nebude pred 
orgánmi vyšetrovania vypovedať, potom sa všeobecná ochrana, ktorú mu poskytuje 
právo nevypovedať, posilňuje ešte tým, že orgány činné v trestnom konaní jeho 
neochotu vypovedať musia rešpektovať.. Pokiaľ obvinený využil svoje právo 
nevypovedať, je s týmto právom nezlučiteľné, aby sa od obvineného vynucovali 
usvedčujúce údaje pomocou systematicky kladených otázok, ktoré majú charakter 
výsluchu a z ktorých navyše nie je zrejmé, že sú kladené za účelom trestného 
stíhania, ako je tomu aj pri otázkach kladených policajným agentom.  

V prípade „Liew proti  Jej Veličenstvu kráľovnej“54, ktorý bol rozhodovaný 
na pôde kanadského najvyššieho súdu, bol obvinený zadržaný v súvislosti 
s podozrením, že  obchoduje s omamnými, návykovými a psychotropnými látkami. 
Kanadská polícia za účelom vylákania inkriminujúcich informácii od obvineného 
fingovala uväznenie ďalšej osoby (údajného sprostredkovateľa predaja drog), 

 
52   Podstata doktríny (teórie) „ovocie z otráveného stromu“   spočíva v náuke o  procesnej 

nepoužiteľnosti dôkazov, ktoré neboli získané v súlade so zákonom. Táto doktrína je stará približne 
sto rokov a jej pôvod treba hľadať v judikatúre súdov Spojených štátov amerických (USA). 
V aplikačnej praxi amerických súdov bolo ešte začiatkom dvadsiateho storočia  bežné, že sa  
uznávali aj dôkazy, ktoré neboli sčasti alebo aj úplne získané v súlade so zákonom. Koniec tejto 
praxe amerických súdov urobila sankcia procesnej nepoužiteľnosti takto zadovážených dôkazov, 
formulovaná v judikáte „Weeks proti USA“ z roku 1914.  Samotná doktrína „ovocia z otráveného 
stromu“ bola jednoznačne vyjadrená v judikáte   „Silverthorne Lumber Company  proti USA“ 
z roku 1920. Táto doktrína rozšírila nepoužiteľnosť  dôkazov, nielen na samotné nezákonne získané 
dôkazy, ale aj na odvodené dôkazy z nezákonne získaných dôkazov. Napríklad, ak bol podozrivý 
z vraždy bitím donútený prezradiť, kde zakopal telo, tak v zmysle tejto doktríny je  procesne 
nepoužiteľná nielen jeho výpoveď, ale aj takto nájdené telo obete osoby nie je možné použiť ako 
vecný dôkaz. Z tohto pravidla sa však uplatňujú niektoré výnimky. Predovšetkým nemožno vylúčiť 
tie dôkazy, ktoré by vyšli najavo tak či tak. Napríklad, ak by telo obete nebolo zakopané dostatočne 
hlboko a svojím zápachom by v priebehu niekoľko týždňov tak či tak upútalo pozornosť. 
Všeobecne však podľa tejto doktríny platí, že čokoľvek je odvodené od nezákonne získaného 
dôkazu, nemôže byť dôkazom – poznámka autora.  

53  Rozsudok Spolkového súdneho dvora vydaný pod sp. zn. 3StR/104/07, zo dňa 26.07.2007.  
54  Kok Leong Liew v. Her Majesty Queen, (1999) 3 SCR 227 zo dňa 19.09.1999. 
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pričom táto osoba bola tajným policajným agentom. Obaja - tak pán Liew ako aj 
policajný agent boli umiestnení spoločne do rovnakej vyšetrovacej miestnosti. Počas 
doby spoločného zotrvania v tejto miestnosti obvinený z vlastnej iniciatívy začal s 
policajtom rozhovor. Po čase policajt smeroval na obvineného otázku, na základe 
ktorej mal obvinený priblížiť policajtovi čo sa udialo pred jeho zadržaním. Policajt 
navyše pred obvineným vyhlásil, že mali jeho (policajtove) odtlačky, na čo obvinený 
odpovedal, že jeho tiež. Kanadský najvyšší súd v rámci rozhodovania nezistil také 
skutočnosti, ktoré by nasvedčovali záveru, že rozhovor medzi obvineným 
a utajeným policajtom by vykazoval znaky ekvivalentu formálneho výsluchu, ktorý 
príslušné orgány vykonávajú počas vyšetrovania. To, že policajt bol na obvineného 
nasadený utajovaným spôsobom, nemalo za následok vylákanie odpovedí. Podľa 
názoru súdu policajt len plynulo pokračoval v rozhovore, ktorého počiatok bol 
iniciovaný obvineným, pričom nebolo preukázané, že by policajt zámerne smeroval 
rozhovor k inkriminujúcim skutočnostiam. Policajt nevytvoril voči obvinenému 
zdanie dôverného vzťahu, prostredníctvom ktorého by sa následne pokúšal 
ovplyvňovať vôľu obvineného vyrozprávať inkriminujúce okolnosti. Na základe 
vyššie uvedeného dospel príslušný súd k záveru, že k porušeniu respektíve 
obchádzaniu zásady „nemo tenetur“ zo strany orgánov štátu nedošlo. 

Oblasťou, na ktorú reagovala judikatúra ESĽP v súvislosti so skúmaním  
dodržania zásady „nemo tenetur“  je aj vplyv mlčania obvineného na posúdenie 
jeho konania.  Právo mlčať je osobitnou súčasťou zásady „nemo tenetur“ a pri 
zjednodušenom pohľade naň by bolo možné ustáliť, že obvinenému nesmie byť na 
ťarchu, ak sa počas konania rozhodne mlčať a orgánom činným v trestnom konaní 
respektíve  súdu odmietne vo vzťahu k prejednávanej trestnej veci uviesť akékoľvek 
skutočnosti. Už skôr však bolo uvedené, že  zásada  „nemo tenetur“ nie je absolútna 
a preto ju  nemožno  vykladať tak, že ak obvinený mlčí, príslušné orgány toto 
mlčanie nie sú oprávnené v rámci dokazovania, či rozhodovania, hodnotiť 
a z mlčania obvineného odvodiť pre neho negatívne závery. Dôkazom toho  je aj 
rozhodnutie ESĽP vo veci „John Murray proti Spojenému kráľovstvu“55. Súd môže 
určitým spôsobov, vzhľadom na všetky okolnosti prípadu a dôkazov svedčiacich 
proti ako aj v prospech obvineného, pripísať určitú váhu aj mlčaniu obvineného a aj 
s ohľadom na túto skutočnosť prijať záver o vine či nevine obvineného. Možno ale  
tvrdiť, že v praxi mlčanie obvineného súdy hodnotia skôr v neprospech obvineného, 
teda v zmysle nepísanej zásady „mlčí, pretože je zrejme vinný“. Ako neprípustné sa 
však javí odsúdenie obvineného výlučne z dôvodu jeho mlčania, respektíve  vtedy, 
ak sú dôkazy svedčiace proti obvinenému zjavne nepresvedčivé a obvinený aj 
napriek tomu mlčí a neuvádza žiadne okolnosti v jeho prospech. V takom prípade 
orgány činné v trestnom konaní a súdy spravidla  aplikujú  zásadu „in dubio pro reo“. 

ESĹP sa pri skúmaní dodržiavania zásady „nemo tenetur“ venoval aj 
problematike získavania materiálnych dôkazov svedčiacich proti obvinenému 
priamym  donútením obvineného. V tejto súvislosti ESĽP vo svojej 
rozhodovacej činnosti riešil  problematické okruhy týkajúce sa (ne)možnosti 

 
55  „John Murray proti Spojenému kráľovstvu“, rozsudok ESĽP zo dňa 8.2.1996, sťažnosť č. 

18731/91. 
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orgánov činných v trestnom konaní a súdov získavať od obvineného obchádzaním 
alebo popretím práva neinkriminovať vlastnú osobu materiálne dôkazy (veci, listiny, 
biologický materiál a pod.), teda dôkazy, ktoré existujú v objektívnom svete mimo 
vôle obvineného. Je jasné, že  podstatou práva neinkriminovať vlastnú osobu je 
najmä neovplyvňovať prostredníctvom foriem priameho donútenia vôľu obvineného 
tak, aby tento pod tlakom okolností vyvolaných príslušnými štátnymi orgánmi 
informácie inkriminujúcej povahy vydal. Preto  podobné správanie štátnych orgánov 
bude zrejme vždy porušením čl. 6 Dohovoru. Diametrálne odlišná situácia je však 
vtedy, ak štátne orgány využijú určitý typ donútenia na získanie materiálnych 
dôkazov bez toho, aby tým vplývali na vôľu dotknutej osoby. Takými prostriedkami 
sú napríklad domové či osobné prehliadky, inštitút odňatia veci a podobne. Ide teda 
o  prostriedky donucujúcej povahy zamerané výlučne na získanie materiálneho 
dôkazu, bez  ovplyvňovania vôle obvineného. ESĽP v podstate odsúhlasil  
získavanie rôznych materiálnych dôkazov aj prostredníctvom priameho donútenia 
primeranej intenzity, pokiaľ cieľom takéhoto donútenia je odobratie predmetu 
z dispozície osoby. Avšak orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú oprávnené 
nútiť obvineného, aby im vec vydal proti svojej vôli v situácii, kedy by síce 
prichádzalo do úvahy použitie zaisťovacieho alebo zabezpečovacieho inštitútu, no 
príslušné orgány túto možnosť nevyužili, a to najmä preto, že vlastne ani nemali 
predstavu o tom, či také veci  existujú a kde sa nachádzajú.56 Ako rozpornú so 
zásadou „nemo tenetur“ ESĽP odmietol aj možnosť získavania usvedčujúcich 
obchodných dokumentov od obvineného pod hrozbou uloženia peňažnej sankcie, či 
začatia trestného stíhania57. Neodmietol však podobný spôsob donútenia vo vzťahu 
k povinnosti podať daňové priznanie alebo donútenia k splneniu si povinnosti vodiča 
podrobiť sa dychovej skúške.58. 

Zaujímavo ESĽP posúdil vec týkajúcu sa získania materiálneho dôkazu, síce 
existujúceho bez ohľadu na vôľu obvineného (vrecúška, ktorého obsahom bolo malé 
množstvo drogy), avšak získaného za použitia donútenia vykazujúceho znaky 
zjavnej neprimeranosti a porušenia zákazu mučenia, týrania a iného neľudského 
a ponižujúceho správania. Išlo o známy prípad „Jalloh proti Nemecku“59. V tejto 
veci išlo o to, že  obvinenému bolo v rámci procesného úkonu aplikované lekárom, 
za asistencie niekoľkých policajtov používajúcich voči obvinenému násilie, dávidlo 
a následne mu bola do žalúdka zavedená sonda. V dôsledku užitia dávidla 
a prítomnosti sondy v žalúdku sa obvinený povracal. Pritom vyvrátil aj vrecúško 
s malým obsahom drogy, ktoré prehltol krátko pred tým, ako bol príslušnými 
policajnými orgánmi zadržaný ako podozrivý z drogovej trestnej činnosti. ESĽP 
postup orgánov v tomto prípade považoval za neľudské a ponižujúce zaobchádzanie 
podľa článku  3 Dohovoru.  Hoci pripustil, že v danom prípade išlo v zásade o vec 
existujúcu nezávisle na vôli obvineného (vrecúško s drogou), bolo ale treba  
vzhľadom ku konkrétnym okolnostiam prípad pána Jalloha odlíšiť od klasických 

 
56  „Funke proti Francúzsku“, rozsudok zo dňa 25.02.1993, sťažnosť č. 10588/83. 
57  „J. B. proti Švajčiarsku“, rozsudok zo dňa 03.05.2001, sťažnosť č. 31827/96. 
58  „Tirado, Ortiz a Lozano proti Španielsku“, bližšie pozri REPÍK, B.: Evropská úmluva o lidských 

právech a trestní právo. Praha: Nakladatelství ORAC, 2002, s. 187 
59  „Jalloh proti Nemecku“, rozsudok Veľkého senátu zo dňa 11.07.2006, sťažnosť č. 54810/00. 
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prípadov odoberania určitých telesných vzoriek. Ide napríklad o odoberanie  vzoriek 
dychu, krvi, moču, tkanív60,  či získavania vzoriek hlasu obvineného ľstou61, ktoré 
príslušné  orgány zadovažujú  výlučne za účelom ich znaleckého skúmania. Takýto 
postup nemožno označiť sa rozporný so zásadou „nemo tenetur“ a teda ani s právom 
na spravodlivý proces. V prípade pána Jalloha teda  ESĽP konštatoval  porušenie čl. 
6 Dohovoru, a to v dôsledku porušenia čl. 3 Dohovoru, spočívajúceho v použití 
donútenia neprimeranej intenzity voči obvinenému. 
4. Obsahové vymedzenie princípu „nemo tenetur“ z pohľadu judikatúry 
národných súdov a z pohľadu uznávaných doktrinálnych názorov  

Skúmaním dodržiavania zásady „nemo tenetur“ v trestnom konaní,  logicky 
najmä v procese dokazovania, sa zaoberali a sa stále zaoberajú aj všeobecné súdy 
všetkých stupňov, najmä trestné súdy, ale aj ústavné súdy. Vzhľadom na podstate 
stále identickú právnu tradíciu a doktrinálne  hodnotenia vychádzajúce z tých istých 
alebo veľmi podobných uznávaných právnych  hodnôt je pre právne pomery na 
Slovensku využiteľná aj judikatúra súdov Českej republiky. Je tomu tak aj v prípade 
judikatúry zaoberajúcej sa skúmaním obsahu a limitov uplatňovania zásady „nemo 
tenetur“. Aj judikáty národných súdov vo veci skúmania dodržiavania tejto zásady 
trestného konania možno zadeliť do tých istých oblastí, ako je to v prípade judikatúry 
ESĽP.  

Za zmienku stojí súvisiaca judikatúra Ústavného súdu Českej republiky. V 
náleze  sp.zn.: III ÚS 149/97  český Ústavný súd riešil ústavnú sťažnosť sťažovateľa 
šéfredaktora časopisu Votbia, ktorý bol súdom vyzvaný, aby v trestnej veci  
podozrenia zo spáchania trestného činu toxikománie tým, že časopis zverejnil knihu 
„Varíme s marihuanou“   vypovedal ako svedok. Sťažovateľ s poukazom na 
ustanovenie § 100 ods. 2  Trestného poriadku Českej republiky  (ďalej len TP ČR), 
ktoré je obdobou ustanovenia § 130 ods. 2 Trestného poriadku Slovenskej republiky 
(ďalej len TP SR) odmietol vypovedať majúc za to, že by mu pravdivá svedecká 
výpoveď mohla spôsobiť nebezpečenstvo trestného stíhania. Súd prvého stupňa 
odmietol akceptovať odmietnutie svedeckej výpovede a uložil mu poriadkovú 
pokutu. Odvolací súd rozhodnutie prvostupňového súdu  o uložení poriadkovej 
pokuty potvrdil. Ústavný súd však sťažovateľovi vyhovel a svoje rozhodnutie 
o nezákonnosti uloženia poriadkovej pokuty svedkovi  oprel o zásadu „nemo 
tenetur“. Ústavný súd konštatoval, že v prípade odmietnutia výpovede svedkom  
z dôvodu nebezpečia trestného stíhania ide o veľmi citlivú problematiku. Zákon totiž 
v týchto prípadoch zveruje súdom (orgánom činným v trestnom konaní), ktoré 
výsluch svedka vykonávajú právo, o dôvodnosti odmietnutia výpovede rozhodnúť. 
Ak teda má takýto orgán rozhodnúť musí mať aspoň v nevyhnutnej miere dostatočné 
informácie, o ktoré by rozhodnutie o odmietnutí odopretia výpovede svedkom oprel. 
Na druhej strane pri takomto postupe môže prísť k prelomeniu práv, ktoré svedkovi 
priznáva zákon. Ústavný súd taktiež konštatoval, že právo svedka odoprieť výpoveď  
sa   nevzťahuje na výpoveď en block. Ak teda zákon na začiatku výsluchu požaduje 
aby bola svedkovi daná možnosť spontánne a súvisle opísal,čo o veci vie, je mu tým 

 
60  „Saunders proti Spojenému kráľovstvu“, rozsudok zo dňa 17.12.1996, sťažnosť č. 19187/91. 
61  „P. G. a J. H. proti Spojenému kráľovstvu“, rozsudok zo dňa 25.09.2001, sťažnosť č. 44787/98. 
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súčasne umožnené, aby vo svojej výpovedi pominul to, čo pokladá pre seba za 
nebezpečné. Až vtedy, ak sú mu kladené upresňujúce, či doplňujúce otázky, 
prislúcha mu právo odmietnuť na tieto  odpovedať.   

V náleze Ústavného súdu ČR sp. zn.: III ÚS 188/99 Ústavný súd posudzoval 
sťažnosť smerujúcu proti rozhodnutiu o vzatí do väzby, keď podľa názoru súdu, 
ktorý o väzbe rozhodoval, bol dôvodom kolúznej väzby okrem iného postoj 
obvineného k vznesenému obvineniu, ako aj to, že obvinený odmietol vypovedať.  
Ústavný súd v náleze zaujal stanovisko, že uvalenie väzby kvôli odmietnutiu 
výpovede obvineného, v čom bol súdom pozorovaný dôvod kolúznej väzby, treba 
považovať za donucovanie obvineného priznať vinu  a jednak za porušenie práva na 
obhajobu.  

Ďalšiu etapu vo vývoji judikatúry Ústavného súdu ČR k zásade „nemo 
tenetur“  predstavujú rozhodnutia vo veci ukladaných  poriadkových pokút za 
neuposlúchnutie výzvy na vydanie veci, konkrétne nevydania peňažného denníka  
ako veci dôležitej pre trestné konanie(sp.zn.: II ÚS 118/01), účtovných dokumentov 
(sp.zn.: II ÚS 255/05), II ÚS 552/05, III ÚS 561/04, I ÚS 402/ 05), v prípade vecí 
pochádzajúcich z trestnej činnosti (I ÚS 431/04) a v prípade nevydania motorového 
vozidla (III ÚS 644/05).  

Za dôležitý treba považovať aj nález Ústavného súdu ČR sp.zn.: PI ÚS 
29/2000. Ústavný súd v ňom judikoval okrem iného aj  tieto tézy: Nad rámec 
donucovania iného k sebaobviňovaniu výpoveďou,  možno spomínané ústavné 
právo   chápať v širšom rozsahu tak, že občan nie je povinný proti sebe poskytovať 
ani iné dôkazy. Toto právo súvisí ústavným právom prezumpcie neviny. Z tejto 
zásady sa odvodzuje  aj zásada   „in dubio pro reo“, zakladajúca prinajmenšom 
povinnosť orgánov činných v trestnom konaní dokazovať vinu obvineného, ak má 
prísť k odsúdeniu. A contrario potom z tejto povinnosti vyplýva neexistencia 
povinnosti samotného obvineného sa usvedčovať akýmkoľvek spôsobom, nielen 
vlastnou výpoveďou . Logickým dôsledkom týchto záverov je potom zákaz 
akéhokoľvek donucovania občana k aktívnemu konaniu smerujúcemu 
k sebaobvineniu. V tomto náleze je judikovaný aj názor na situáciu, ak je osoba 
vyzvaná na vydanie veci dôležitej pre  trestné konanie a tejto výzve nevyhovie, a to 
konkrétne takýmito slovami: Ak pôjde o vec, ktorú treba pre účely trestného konania 
zabezpečiť, a obvinený ju dobrovoľne nevydá,  môže mu byť odňatá. Tu treba 
uplatniť ďalší zabezpečovací úkon a to odňatie veci. Takéto odňatie veci nie je 
možné chápať ako donútenie k vydaniu vecného dôkazu proti sebe samému. Odňatie 
veci má rovnakú povahu ako iné zaisťovacie úkony, ktorými sú napríklad  zaistenie 
peňažných prostriedkov na účte, domová prehliadka a osobná prehliadka, 
vykonávané bez ohľadu, resp. proti vôli obvineného.  

Zaujímavým pre aplikačnú prax je  aj judikát Ústavného súdu ČR sp.zn.: III 
ÚS 26/03, ktorý rieši situáciu uplatnenia práva svedka nevypovedať  v prípade už 
právoplatne rozhodnej veci v súvislosti s poukazom na zákaz  opätovného stíhania 
v dôsledku prekážky rozhodnutej veci (exceptio  rei iudicatae), s týmto záverom: 
Nútenie svedka k výpovedi s odvolaním sa na neprípustnosť jeho opätovného  
trestného stíhania pre prekážku res iudikata  neobstojí. Výpoveď svedka aj za 
uvedených okolností môže totiž priniesť informácie   o dôkazoch, ktoré by boli 
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schopné založiť nové právne posúdenie predchádzajúcej veci, a založiť tak dôvod na 
obnovu konania  v už skončenom konaní.   Zásada ne bis in idem vzhľadom na 
obnovu konania nevytvára prekážku k zákazu nevypovedať vo svoj  neprospech.  

K zásadnému posunu judikatúry Ústavného súdu ČR v tejto oblasti dochádza 
v jeho nálezoch sp.zn.: I ÚS 671/05  a sp.zn.: 655/06.  V prvom prípade Ústavný súd 
ČR judikoval, že nútením sťažovateľa aby poskytol pachovú stopu, ako dôkaz, ktorý 
by ho mohol usvedčiť, a to uložením poriadkovej pokuty, bol založený ústavne 
neprípustný spôsob presadzovania súčinnosti sťažovateľa a tým porušená zásada 
„nemo tenetur“.  V druhom prípade išlo uloženie poriadkovej pokuty obvinenému, 
ktorý odmietol poskytnúť biologickú vzorku vlasov a bukálny ster. Porušenie zásady 
nemo tenetur oprel Ústavný súd o závery vychádzajúce z predchádzajúceho prípadu. 
Zásadný posun je ale spojený nie s pôvodnými dvomi nálezmi, ale s uplatnením 
odlišného stanoviska voči nálezu  sp.zn.: III ÚS 655/06 sudcom Janom Musilom, 
podstatu  ktorého tvoria nasledovné formulácie:  V našom právnom prostredí došlo 
pod vplyvom relevantnej judikatúry USA a iných európskych krajín k rozšíreniu 
interpretácie uplatňovania zásady „nemo tenetur“ tak, že obvinený nesmie byť 
donucovaný nielen k výpovedi, ale ani k inému aktívnemu konaniu, ktorým by 
prispieval k obstarávaniu dôkazov proti sebe. Donútenie je teda podľa tejto 
interpretácie vylúčené nielen ak ide o výpoveď obvineného, ale aj ak ide o inú 
súčinnosť alebo aktívne konanie slúžiace na jeho usvedčenie, napr. napísanie 
rukopisného textu (skúška písma) pre písmoznaleckú identifikáciu, poskytnutie 
hlasovej vzorky za účelom identifikácie osoby, ktorej hlasová vzorka patrí, chôdza 
a iné motorické skúšky  sledujúce koordináciu pohybov pri vyšetrení príznakov 
opitosti, plnenie úloh súvisiacich  s vyšetrovacím pokusom. V posudzovanom 
prípade bol  ale obvinený vyzvaný, aby sa podrobil odberu vzorky vlasov 
a bukálnemu steru za účelom získania biologického porovnávacieho na analýzu 
DNA, ktorá umožňuje individuálnu identifikáciu osoby podľa stôp zanechaných na 
mieste činu.  V obidvoch prípadoch ide o neinvazívne metódy získavania 
biologického materiálu, ktoré sú úplne bezbolestné a nie sú spojené 
s nebezpečenstvom pre zdravie osoby. Zároveň ide o postupy, ktoré principiálne 
nevyžadujú žiadne aktívne konanie obvineného, ale iba strpenie týchto úkonov. 
Pravidlo „nemo tenetur“ treba považovať za jednu  z fundamentálnych    zásad 
trestného konania v demokratickom právnom štáte. Ani táto zásada však nie je 
bezbrehá a neposkytuje obvinenému absolútnu ochranu. Táto zásada najmä 
nezakazuje, aby orgány činné v trestnom konaní (súdy) donucovali obvineného 
k pasívnemu strpeniu dôkazných úkonov. Pri posudzovaní toho, aký stupeň 
ústavnoprávnej ochrany  treba poskytnúť tejto zásade treba zvažovať aj všeobecný 
záujem spoločnosti na efektívnom výkone trestného súdnictva. Ochrana spoločnosti 
pred kriminalitou ospravedlňuje požiadavku, aby obvinený strpel niektoré primerané 
obmedzenia a aby bol k strpeniu dôkazných úkonov primerane donucovaný. Takéto 
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donútenie, v našich podmienkach uloženie poriadkovej pokuty, nie je porušením 
ústavných práv a slobôd.62   

Pre pochopenie ústavnoprávnych oprávnení vyplývajúcich zo zásady „nemo 
tenetur“ je  v príspevku prezentovaná  len v tomto smere najvýznamnejšia judikatúra 
českého Ústavného súdu.  Je samozrejmé, že problematike uplatňovania zásady 
„nemo tenetur“ sa venuje  aj judikatúra všeobecných súdov Slovenskej republiky, 
najmä trestných, ako   aj judikatúra Ústavného súdu SR.  

Uplatňovaním zásady „nemo tenetur“ sa zaoberali aj súdy bývalej 
Československej republiky. Medzi významné judikáty z hľadiska tejto problematiky 
možno zaradiť judikáty publikované pod označením Rt 25/1969 a Rt 53/1974. 
V judikáte Rt 25/1969 (ide o rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR) je vymedzená 
aplikácia zásady „nemo tenetur“ na osoby v procesnom postavení obvineného ale aj 
svedka, ktoré vypovedajú ohľadne vlastnej trestnej činnosti. Podstata judikátu 
spočíva v tom, že osoba, ktorá spáchala trestný čin, sa nepravdivou svedeckou 
výpoveďou ohľadne tohto svojho trestného činu   nedopúšťa trestného činu krivej 
výpovede podľa § 175 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. (dnes trestný čin krivej 
výpovede a krivej prísahy podľa § 346 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.), a to ani 
vtedy ak bola riadne poučená o práve odoprieť výpoveď podľa § 100 ods. 2 
Trestného poriadku – zákon č. 141/1961 Zb.(dnes ustanovenie § 130 ods. 2 
Trestného poriadku – zákon č. 301/2005 Z.z.) .  V prípade judikátu Rt  53/1974 
(taktiež ide o rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR) ide o zatajenie príjmu 
pochádzajúceho z trestnej činnosti v daňovom priznaní. Trestné stíhanie pre trestný 
čin skrátenia dane z príjmu dosiahnutého trestnou činnosťou je podľa tohto judikátu 
neprípustné, pretože páchateľ by tým bol nepriamo nútený k oznámeniu svojej 
vlastnej trestnej činnosti, čo je v rozpore so zásadou zákazu donucovania  
k sebaobviňovaniu.  

Skúmaním uplatňovania zásady „nemo tenetur“ v trestnom konaní sa 
zaoberala a sa  zaoberá aj trestno-procesná teória. Jej výsledkom je formulovanie 
niektorých doktrinálnych  názorov týkajúcich sa najmä trestnej zodpovednosti 
obvineného alebo svedka, ak svojimi výpoveďami prípadne  iným konaním 
prispievajú k likvidácii dôkazov o svojej trestnej činnosti, alebo inak maria 
dokazovanie v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní. Svoje konanie 
v takýchto prípadoch odôvodňujú tým, že nikto nie je povinný usvedčovať sám seba, 
a teda likvidáciou usvedčujúcich dôkazov sa bránia pred trestným stíhaním.   
Obvinený nie je povinný hovoriť pravdu,  ale proti trestnému stíhaniu sa môže brániť 
len takým konaním, ktorým nenapĺňa znaky  niektorého trestného činu.  Aktívne 
páchanie trestných činov obvineným alebo podozrivou osobou v úmysle zatajiť 
usvedčujúce dôkazy alebo tieto ovplyvňovať (napr. trestný čin marenia 
spravodlivosti podľa § 344 Trestného zákona, prípadne trestný čin krivej výpovede 
a krivej prísahy podľa § 346 Trestného zákona), nemôže byť kryté zásadou „nemo 
tenetur“.   

 
62  Porovnaj Holländer, P.: Zrod a súčasnosť princípu nemo tenetur (hypostáza jedného základného 

práva). In: Hulla, P., Tichý L.- ed.: Princípy spravodlivosti v trestnom a v správnom konaní, 
Justičná akadémia SR, 2016, s. 34 a 35 
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V tejto súvislosti je možné ako bežný príklad uviesť situáciu keď osoba 
podozrivá  z hospodárskej trestnej činnosti podá nepravdivé trestné oznámenie 
o tom, že mu boli odcudzené účtovné doklady, ktorých odborné vyhodnotenie 
kontrolnými orgánmi alebo orgánmi činnými v trestnom konaní by prinieslo 
usvedčujúce dôkazy . Trestné stíhanie páchateľa krivo vypovedajúceho 
k vymyslenému skutku (napr. odcudzenie účtovných dokladov, prípadne ich strata), 
ktorý oznámil v úmysle zatajiť dôkazy svedčiace proti nemu, pre trestný čin krivej 
výpovede a krivej prísahy podľa § 346 Trestného zákona neporušuje zásadu „nemo 
tenetur“, teda neporušuje zákaz donucovania k sebaobviňovaniu.63  
Záver  

V prípade práva na spravodlivý proces ide o komplex čiastkových práv, 
ktorých beneficientom je v prvom rade osoba obvinená, prípadne podozrivá 
z trestného činu a v zákonom vymedzenom rozsahu aj svedok. Významným prvkom 
vyššie spomínaného komplexu oprávnení je aj zásada „nemo tenetur“ ktorá so sebou 
najmä pre obvineného prináša právo slobodne sa rozhodnúť či bude vypovedať,  
prípadne slobodne sa rozhodnúť, či bude alebo nebude akýmkoľvek aktívnym 
konaním napomáhať orgánom činným v trestnom konaní a súdom pri získavaní 
inkriminujúcich dôkazov proti sebe.   

Ambíciou obsahu tohto príspevku  je poskytnúť  pohľad na základné právne, 
filozofické a sociálno-psychologické východiská opodstatnenosti existencie 
a uplatňovania uvedenej zásady, ktorej význam je nepopierateľný predovšetkým 
v oblasti trestného práva.  V stati sú zároveň    pomocou historickej metódy  stručne 
analyzované  významné míľniky  uplatňovania, respektíve neuplatňovania (ba priam 
popierania) zásady „nemo tenetur“. Následne je v stati  kontinuálne  priblížený 
právny rámec uplatňovania zásady „nemo tenetur“ podľa medzinárodnej právnej 
úpravy, ako aj podľa platného právneho  stavu v Slovenskej republike.  

Ako je to z obsahu príspevku zrejmé, jej nosnou časťou je analýza obsahového 
vymedzenia zásady „nemo tenetur“ tak, ako ju vo svojej rozhodovacej činnosti 
vníma ESĽP v Štrasburgu. Následne je judikatúra ESĽP, týkajúca sa uplatňovania 
zásady „nemo tenetur“, konfrontovaná aj so súvisiacou judikatúrou  národných 
súdov  vybraných štátov sveta, ako aj s jej doktrinálnym výkladom  .  

Na základe poznatkov uvedených v stati možno konštatovať, že chápanie 
a uplatňovanie zásady „nemo tenetur“ nie je a ani nemôže byť absolútne. Aj táto 
zásada má svoje limity a svoje hranice uplatňovania tak, ako je to v stati naznačené. 
Dôležité je,  aby  príslušné štátne orgány tieto limity a mantineli poznali  a pri svojej 
rozhodovacej činnosti sa nimi aj riadili.    
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ZRÝCHLENIE A ZEFEKTÍVNENIE TRESTNÉHO KONANIA AKO 
HODNOTOVÁ VÝZVA PRE TRESTNÉ KONANIA 

 
SPEEDING UP AND STREAMLINING OF CRIMINAL PROCEEDINGS AS 

A VALUE CHALLENGE FOR CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Sergej Romža 
 
Abstrakt 
Spravodlivosť trestného konania predstavuje absolútny imperatív pre praktické 
uplatňovanie všetkých ostatných princípov a zásad trestného konania, a to vrátane 
rýchlosti a efektívnosti trestného konania. Význam rýchleho a efektívneho (účinného) 
prejednania každej jednotlivej trestnej veci rezultuje z jeho účelu, ktorým  je 
odstránenie  stavu právnej neistoty, a to nielen vo vzťahu k osobe voči ktorej je 
vedené trestné konanie, ale aj voči ostatným subjektom trestného konania, ktoré 
môžu byť jeho nerešpektovaním priamo alebo nepriamo dotknuté. Význam rýchleho 
a efektívneho trestného konania môžme názorne ilustrovať aj na pozornosti, ktorá je 
predmetnej matérii venovaná v medzinárodných dokumentoch, ktorých je Slovenská 
republika signatárom. 
Kľúčové slová: efektivita trestného konania; rýchlosť trestného konania; stav 
právnej neistoty; spravodlivosť trestného konania; koncentračná zásada; formy 
prípravného konania; lehota vyšetrovania; obhajoba obvineného;      
 
Abstract 
The fairness of criminal proceedings is an absolute imperative for the practical 
application of all other principles of criminal proceedings, including the speed and 
efficiency of criminal proceedings. The importance of a quick and effective hearing 
of each individual criminal case results from its purpose, which is to eliminate the 
state of legal uncertainty, not only in relation to the person against whom criminal 
proceeding is being conducted, but also in relation to other subjects of criminal 
proceedings who may be directly or indirectly affected by non-respect of this 
purpose. The importance of fast and efficient criminal proceedings can also be 
clearly illustrated by the attention paid to the matter in question in international 
documents to which the Slovak Republic is a signatory. 
Keywords: effectiveness of criminal proceedings; speed of criminal proceedings; 
state of legal uncertainty; fairness of criminal proceedings; concentration principle; 
forms of preliminary proceedings; investigation period; defense of the accused; 
 
Úvod 

Zrýchlenie a zefektívnenie trestného konanie nemožno vnímať (uplatňovať a 
interpretovať) ako antagonistické pojmy pre hodnotové smerovanie trestného 
konania, aj keď oba aspekty trestného konania nadobúdajú autonómny obsah a 
význam. 

Vo vzťahu k rýchlosti a efektivite trestného konania, prediktívne pôsobí účel 
trestného konania, tak ako je tento normatívne ukotvený v ust. § 1 Trestného 
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poriadku (ďalej len ako „Tr. por.“), podľa ktorého „trestný poriadok upravuje postup 
orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené, 
ich páchatelia boli podľa zákona spravodlivo potrestaní a výnosy z trestnej činnosti 
boli odňaté, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb a 
právnických osôb“.     

Efektívne konanie je teda konanie, ktoré zabezpečí spravodlivé potrestanie 
páchateľov trestných činov, avšak len v tom prípade, keď pri napĺňaní tohto 
primárneho účelu budú rešpektované garantované základné práva a slobody 
fyzických a právnických osôb, ktoré mi priznáva Trestný poriadok a medzinárodné 
dokumenty, ktorými je Slovenská republika viazaná. Inak povedané, spravodlivosť 
nemožno dosiahnuť bez rešpektovania elementárnych (základných) práv a slobôd 
dotknutým subjektom trestného konania. Jednoducho v trestnom konaní nemožno 
uplatňovať princíp „účel svätí prostriedky“. 

Žiada sa v tejto súvislosti pripomenúť, že zákonodarca považuje rýchlosť 
trestného konania za tak významný a sygnifikantný atribút trestného konania, že mu 
priznáva status základnej zásady trestného konania, normatívne ukotvenej v ust. § 2 
ods. 7 Tr. por., podľa ktorého „každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo 
a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom ...“. Z dikcie cit. 
ust. § 2 ods. 7 Tr. por., okrem iného vyplýva, že právo na prejednanie trestnej veci v 
primeranej lehote, Trestný poriadok priznáva nielen osobe, voči ktorej je vedené 
trestné  konanie, ale rovnako tak aj poškodenému a iným subjektom, ktoré môžu byť 
priebehom a výsledkom trestného konania dotknuté. Aj keď rýchlosť súdneho 
konania, by nikdy nemala byť uprednostňovaná pred spravodlivým rozhodnutím 
veci (spravodlivosť chápaná ako objektívne a zákonné súdne rozhodovanie), tak 
práve obsah pojmu spravodlivosť súdneho konania sa už dávno spája s tým, že 
pomalé súdne konanie spravodlivosť ohrozuje. Často sa cituje anglický slogan, že 
„justice delayed, justice denied“ (pomalá spravodlivosť je odmietnutá 
spravodlivosť), či francúzska modifikácia „justice  rétive, justice fautive“. Navyše 
predlžovanie súdneho konania veľakrát prestáva byť nestranným, pretože sa takto 
dostáva „na stranu“ jedného z účastníkov súdneho konania./1 
 
1.Ústavné a medzinárodné limity pre zrýchlenie a zefektívnenie trestného 
konanie 

V tejto súvislosti Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len ako „Ústavný 
súd“), konštantne judikuje, že pri výklade základného práva na prerokovanie veci 
bez zbytočných prieťahov, garantovaného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej 
republiky (ďalej len ako „Ústava“), si osvojil judikatúru Európskeho súdu pre ľudské 
práva (ďalej len ako „ESĽP“), z čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a 
základných slobôd (ďalej len ako „Dohovor“), pokiaľ ide o právo na prejednanie 
záležitosti v primeranej lehote, a preto v obsahu týchto práv nemožno vidieť zásadnú 
odlišnosť. /2 

Podstatou, účelom a cieľom základného práva na prerokovanie veci bez 
zbytočných prieťahov, podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy (a teda aj práva na prejednanie 

 
1  SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv, II. zväzok; Bratislava: EUROCODEX; 2011; s. 354. 
2  porov.: II. ÚS 55/98; I. ÚS 132/03; IV. ÚS 105/07; IV. ÚS 90/2010; IV. ÚS 41/2021; 
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záležitosti v primeranej lehote, podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru) je odstránenie stavu 
právne neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia štátneho 
orgánu./3                

Právna neistota v trestnom konaní prípravnom, na rozdiel od trestného 
konania súdneho sa týka toho, či orgán činný v trestnom konaní (spravidla 
vyšetrovateľ) navrhne podanie obžaloby alebo v závislosti od výsledkov 
dokazovania v prípravnom konaní, navrhne iný spôsob komerčného rozhodnutia, 
napríklad zastavenie trestného stíhania.   

K odstráneniu právnej neistoty v trestnom konaní prípravnom dochádza až 
takým rozhodnutím, ktorým sa toto konanie končí bez toho, aby pokračovalo v 
trestnom konaní súdnom alebo sa vydá rozhodnutie, ktorým sa prípravné konanie 
končí bez podania obžaloby./4 

Ústavný súd rovnako stabilne judikuje, že základné právo na prerokovanie 
veci bez zbytočných prieťahov, podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy, sa v prípade konania prd 
orgánmi činnými v trestnom konaní, chráni od okamihu vznesenia obvinenia 
konkrétnej osobe, keď sa dotknutá osoba stáva procesnou stranou v konaní buď ako 
obvinený, alebo poškodený./5   Rovnako tak z konštantnej judikatúry ESĽP vyplýva, 
že v súvislosti s ochranou práva na prejednanie veci v primeranej lehote, podľa čl. 6 
ods. 1 Dohovoru, primeraná lehota na rozhodnutie v trestnej veci začína plynúť od 
obvinenia, ku ktorému spravidla dochádza v prípravnom konaní./6 
 

V konečnom dôsledku Ústavný súd konštantne judikuje a pripomína, že 
nielen nečinnosť, ale aj nesprávna a neefektívna činnosť všeobecného súdu, môže 
zapríčiniť porušenie Ústavou zaručeného práva na prerokovanie veci bez 
zbytočných prieťahov, a to v prípade, ak jeho činnosť nesmerovala k odstráneniu 
právnej neistoty týkajúcej sa tých práv, kvôli ktorým sa sťažovatelia na neho obrátili 
s návrhom, aby o ich veci rozhodol./7 

Vzhľadom na to, že ESĽP vo svojej judikovanej praxi vychádza z prezumpcie 
zavineného konania štátu, kedy akcentuje len tzv. objektívne príčiny preťaženosti 
súdov, pričom pre jednotlivé  štáty priamo (expressis verbis) neustanovuje 
(nepredpisuje), aké konkrétne opatrenia tieto majú prijať, aby sfunkčnili výkon 
súdnictva, je potom vecou politických orgánov Rady Európy, aby prijali všeobecné 
rozhodnutia, ktoré by mali následne jednotlivé štáty implementovať do svojich 
právnych  poriadkov.  V tejto súvislosti Rada Európy prijala Odporúčanie č. R (87) 
18, ktoré sa venuje zjednodušenia trestnej justície. Ide o jedno z najrozsiahlejších 
odporúčaní, ktoré sa týka nielen trestného súdnictva, ale zasahuje do celého trestného 
konania, pričom neobchádza ani otázky zmyslu a účelu trestného stíhania, v širšom 
kontexte – celého trestného konania. 

 
3  porov.: III. ÚS 154/06; I. ÚS 76/03; II. ÚS 438/2017; II. ÚS 118/2019; II. ÚS 315/2020; 
4  porov.:  II. ÚS 85/05; II. ÚS 325/06; III. ÚS 354/08; I. ÚS 316/2014; III. ÚS 363/2018; II. 315/2020; 
5  porov.: II. ÚS 41/98; II. ÚS 20/02; III. ÚS 77/09; III. ÚS 363/2018; 
6  rozsudok ESĽP vo veci Wemhoff proti Spolkovej republike Nemecko z 27.06.1968; séria A, č. 7, 

bod 19; 
7  porov.: IV. ÚS 22/02; III. ÚS 103/09; Rovnako porov.: rozsudok ESĽP vo veci Záborský a 

Šmáriková proti Slovensku, m. m.                II. ÚS 32/02; IV. ÚS 187/07; III. ÚS 241/2017; 
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Rovnako Odporúčanie č. R (95) 12 o riadení trestnej justície, je zamerané na 
možnosti dekriminalizácie a depenalizácie, je zamerané a zjednodušenie trestného 
konania. 
 
2. Procesné prostriedky zrýchlenia a zefektívnenia trestného konania 

Trestný poriadok, de lege lata, disponuje pomerne rozsiahlym erlektorátom 
procesných prostriedkov zrýchlenia a zefektívnenia trestného konania od 
jednotlivých maximálnych lehôt, v ktorých má prípravné konanie skončiť (§ 203 
ods. 1 a nasl. Tr. por.), cez zjednodušené formy prípravného konania, až po 
normatívne ukotvenie  koncentračnej zásady (§ 240 ods. 3 Tr. por.)./8. Nemožno 
však v tejto súvislosti opomenúť, že prirodzeným a objektívnym korektívom, na 
presadzovanie  požiadavky zrýchlenia a zefektívnenia trestného konania, je dôsledné 
uplatňovanie zásady zistenia skutkového stavu veci bez dôvodných pochybností, tzv. 
zásady náležitého zisťovania skutkového stavu veci (§ 2 ods. 10 Tr. por.). /9 

Spomedzi elektorátu procesných prostriedkov uplatňovaných na zrýchlenie a 
zefektívnenie trestného konania (osobitne prípravného konania) je potrebné 
akcentovať jednotlivé formy prípravného konania, osobitne zjednodušené formy 
prípravného konania. 

Trestný poriadok, de lege lata, predpokladá dve všeobecné formy prípravné 
konania: 

1. vyšetrovanie (porov. § 200 Trestného poriadku);/10. 
2. skrátené vyšetrovanie (porov. § 202 Trestného poriadku); 
Fakticky však pripúšťa, že prípravné konanie prebieha v ďalších dvoch formách: 
1. expresné vyšetrovanie (porov. § 204 Trestného poriadku); 
2. vyšetrovanie prečinov, u ktorých zákon stanovuje trest odňatia slobody od 

troch do piatich rokov (porov. § 202 ods. 2 Trestného poriadku). 
Okrem toho súčasná koncepcia prípravného konania predpokladá, že 

prípravné konanie, resp. jeho časť prebieha v osobitnom právnom režime, a preto 
tieto formy prípravného konania môžeme považovať za osobitné formy prípravného 
konania: 

1. podmienečné zastavenie trestného stíhania (porov.  § 216 Trestného 
poriadku); 

2. podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného 
(porov. § 218 Trestného poriadku); 

3. zmier (porov. § 220 Trestného poriadku); 
4. dohoda o vine a treste (porov. § 232 Trestného poriadku). 

Súčasná koncepcia foriem prípravného konania nachádza svoj odraz 
v koncepcii konania pred súdom, keď s určitou formou prípravného konania 
korešponduje určitá forma konania pred súdom, aj keď uvedené neplatí o všetkých 
zákonom predpokladaných formách prípravného konania. 

 
8  ROMŽA, S.:  Principle of concentration in criminal proceedings - 1. vyd. - Praha: Nakladatelství 

Leges, 2018.                                   ISBN 9788075023261. 
9  ČOPKO, P; ROMŽA, S.: Obhajoba obvineného v prípravnom konaní - 1. vyd. - Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 9788073807061; s. 44. 
10  OLEJ, J. – ROMŽA, S. – ČOPKO, P. – PUCHALLA, M.: Trestné právo procesné UNIVERZITA 

PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, KOŠICE, 2006, s. 178., s. 199. 
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Každá koncepcia foriem prípravného konania musí prihliadať na určité 
východiská, ktoré vo vzťahu k nej predstavujú určitú konštantu: 

a) formy prípravného konania musia vychádzať z kategorizácie deliktov – 
trestných činov, obsiahnutej v Trestnom zákone. 

Súčasný Trestný zákon (zákon č. 300/2005 Z. z.) pri kategorizácii trestných 
činov vychádza z bipartície, keď trestné činy delí na: 

-  prečiny, ktoré definuje ako trestné činy spáchané z nedbanlivosti, alebo 
ako úmyselné trestné činy, za ktoré zákon  v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia 
slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov (porov. § 10 
ods.1 Trestného zákona); 

- zločiny, ktoré definuje ako úmyselné trestné činy, za ktoré Trestný zákon 
v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby 
prevyšujúcou päť rokov (porov. § 11 Trestného zákona)./11. 

 Súčasná koncepcia foriem prípravného konania nerešpektuje uvedenú 
požiadavku do dôsledkov, keď „expresné“ vyšetrovanie sa vykonáva u prečinov, na 
ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje tri 
roky (porov. § 204 Trestného poriadku). 

b) formy prípravného konania musia reflektovať najmä na skutkovú 
a právnu zložitosť objasňovaného trestného činu. 

 Súčasná koncepcia foriem prípravného konania vychádza z premisy, že čím 
závažnejší trestný čin, tým je aj skutkovo a právne zložitejší. Uvedenej premise sa 
prispôsobuje aj rozsah obstarávania podkladov, resp. dôkazov v rámci určitej formy 
prípravného konania. Je potrebné v tejto súvislosti podotknúť, že ide o absolútne 
nesprávnu premisu, nakoľko medzi závažnosťou objasňovaného trestného činu 
a jeho skutkovou a právnou zložitosťou neexistuje priama úmera. 

c) formy prípravného konania by mali rešpektovať a vychádzať 
z požiadaviek Rady Európy a Európskej únie na diferenciáciu  trestného 
konania, podľa stupňa závažnosti trestných činov. 
Uvedené odporúčanie sa týka predovšetkým bagateľných trestných činov, 

u ktorých sa predpokladá vytvorenie osobitnej formy rýchleho a neformálneho 
konania. V tejto súvislosti sa žiada poznamenať, že Rada Európy, ani Európska únia 
svojim členským štátom nestanovujú konkrétnu formu trestného konania./12. 

d) formy prípravného konania musia reflektovať aj na deklarovaný účel 
a predmet prípravného konania, ktorý predurčuje rozsah obstarávania 
podkladov, ako aj rozsah vykonávania dôkazov   a v neposlednom rade 
predurčuje aj prostriedky, ktoré orgány činné v trestnom konaní aplikujú 
v záujme naplnenia deklarovaného účelu. 

Ako už bolo uvedené na inom mieste, účelom prípravného konania je 
obstaranie podkladov, ktoré vytvárajú spoľahlivý základ pre rozhodnutie 

 
11  MADLIAK, J. a kol.: Trestné právo hmotné, všeobecná časť, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v KOŠICIACH, 2006, s. 84. 
12  SLEPIČKA, Z.: Požadavky Europské unie a Rady Europy na trestní řízení a novela českého 

trestního řízení, Trestní právo č.6/2000, s. 2 – 4. Rovnako porov.: JEŽEK, V.: Zkrácení přípravního 
řízení a zjednodušené řízené před soudem,  Bulletin advokacie č. 11-12/2001, s. 78-80. 
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prokurátora, či podá obžalobu na súd, alebo prijme iné meritórne rozhodnutie, 
ktorým sa prípravné konanie končí. 

Súčasný Trestný poriadok pristupuje k naplneniu deklarovaného účelu 
prípravného konania diferencovane a tomu prispôsobuje aj prostriedky. Vychádza 
z už zmieňovanej kategorizácie deliktov – trestných činov, keď v prípade 
vyšetrovania predpokladá, že na dosiahnutie deklarovaného účelu prípravného 
konania môže využiť všetky do úvahy prichádzajúce dôkazné prostriedky, tak ako 
sú koniec koncov demonštratívne vymenované v ust. § 119 ods. 2 Trestného 
poriadku. Trestný poriadok v tomto smere nekladie žiadne zákonné limity. 
Zákonodarca tým zakonzervoval stav, ktorý tu platil pred prijatím nového Trestného 
poriadku v roku 2005. Inak povedané, zámer zákonodarcu vyjadrený aj v dôvodovej 
správe k Trestnému poriadku, zrýchliť a zefektívniť prípravné konanie, sa v prípade 
vyšetrovania nepodarilo presadiť do normatívneho znenia Trestného poriadku. 
Rekodifikácia Trestného poriadku, ktorá nerieši nastolené otázky, priority 
komplexne, vo vzťahu ku všetkým formám prípravného konania je samoúčelná. Nič 
na veci nemení, že sčasti sa deklarovaný zámer podarilo presadiť pokiaľ ide 
o skrátené vyšetrovanie, keď zákonodarca veľmi správne obmedzil možnosť 
vykonávať procesné úkony a dôkazy a zároveň pripustil možnosť aplikovať aj úkony 
s neprocesnými účinkami – vysvetlenia, čím v značnom rozsahu odformalizoval, 
zrýchlil a tým aj zefektívnil priebeh prípravného konania. 

Súčasná koncepcia skráteného vyšetrovania umožňuje policajtovi, aby na 
dosiahnutie deklarovaného účelu prípravného konania, teda na obstaranie podkladov 
pre rozhodnutie prokurátora, z procesných prostriedkov v rámci dokazovania využil 
iba výsluch svedka, aj to iba v prípade, ak ide o neopakovateľný alebo neodkladný 
úkon, alebo ak ide o svedka, ktorý bol osobne prítomný pri páchaní trestného činu, 
v ostatných prípadoch môže využiť iba vysvetlenie, s ktorými nie sú spojené 
dôkazné účinky. Inak dôkazy nevykonáva, ale ich len vyhľadá a zabezpečí, aby 
mohli byť vykonané v konaní pred súdom (porov. § 203 ods. 1 písm. a), b) Trestného 
poriadku). 

Osobitným spôsobom je v tejto súvislosti riešená otázka rozsahu vykonania 
dokazovania, a tým aj využitia dôkazných prostriedkov, v prípade 
„expresného“ vyšetrovania, v rámci ktorého môže policajt jedine vypočúvať 
podozrivého, inak môže len vyhľadať a zaistiť dôkazy (porov. § 204 ods. 1 Trestného 
poriadku). 

Pokiaľ ide o koncepcie foriem prípravného konania nepanuje v tejto otázke 
zhoda ani pokiaľ ide o zástupcov teórie, nehovoriac o zástupcoch praxe, 
predovšetkým tých, ktorí majú v prípravnom konaní, de lege lata, procesné 
postavenie orgánov činných v trestnom konaní. Prístup zástupcov praxe je v každom 
prípade poznamenaný záujmami rezortov, ktorých sú súčasťou. Ich stanovisko, by 
sa dalo v zjednodušenej forme vyjadriť požiadavkou na zakonzervovania  
existujúceho status quo, teda, aby prípravné konanie sa realizovalo v takej forme,  
ktorá by umožňovala vykonávať dokazovanie v čo najširšom rozsahu s využitím 
všetkých do úvahy prichádzajúcich procesných prostriedkov. Túto koncepciu foriem 
prípravného konania,  ako aj celého prípravného konania nemožno označiť inak ako 
koncepcia „silného“  prípravného konania. Takáto koncepcia je absolútne 
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neprijateľná, nakoľko neumožňuje realizovať požiadavky, ktoré sú v súčasnosti 
kladené na uvedené trestné konanie, teda neumožňujú zabezpečiť jeho rýchlosť 
a efektívnosť, pričom zároveň favorizujú prípravné konanie na úkor hlavného 
pojednávania. 

  
Prof. IVOR v súvislosti s koncepciou foriem prípravného konania navrhuje, 

aby prípravné konanie prebiehalo v troch formách, v závislosti od závažnosti 
objasňovaného trestného činu, teda vychádzalo by sa z kategorizácie deliktov – 
trestných činov: 

1. Skrátené prípravné konanie, by sa vykonávalo o trestných činoch, na ktoré 
zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevýši tri roky. 
Pričom rozsah vykonávaného dokazovania, by bol stanovený tak, že vo veci by bol 
vypočutý obvinený, poškodený a vykonali by sa neodkladné a neopakovateľné 
úkony v takom rozsahu, aby prokurátor mohol podať súdu skrátenú obžalobu (návrh 
na potrestanie), alebo aby mohlo byť vo veci inak rozhodnuté. Pričom toto skrátené 
prípravné konanie by nemalo trvať dlhšie ako 1 mesiac. 

2. Zjednodušené prípravné konanie, by sa vykonávalo o trestných činoch, na 
ktoré Trestný zákon ustanoví trest odňatia slobody, ktorého horná hranica trestnej 
sadzby prevýši tri roky, avšak nepôjde o obzvlášť závažný trestný čin, na ktorý zákon 
ustanoví trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej osem 
rokov alebo o trestný čin spáchaný organizovanou alebo zločineckou skupinou. 
Rozsah dokazovania by bol stanovený tak, že by sa zadovážili podklady pre 
rozhodnutie prokurátora, či vo veci podá na súd obžalobu alebo prijme iné 
rozhodnutie vo veci. Pokiaľ ide o prostriedky, ktorými by sa zadovážili podklady, 
predpokladá sa vykonávanie procesných úkonov, ktoré nemožno vykonať v konaní 
pred súdom. 

3. O obzvlášť závažných trestných činoch a trestných činoch spáchaných 
organizovanou alebo zločineckou skupinou, by sa dokazovanie v prípravnom konaní 
trestnom vykonávalo v rozsahu, ako to upravovalo ust. § 89 Trestného poriadku./13. 

Obdobný názor na koncepciu foriem zastáva Dr. MIŠÍKOVÁ, s tým 
rozdielom, že v prípade zjednodušeného prípravného konania by sa vykonávali 
„možné dôkazy pre potreby súdneho konania“, čo vo svojich dôsledkoch znamená, 
že v prípravnom konaní, by sa vykonávali všetky dôkazy, v rozsahu, v akom sa 
vykonávajú na hlavnom pojednávaní./14. 

Iný názor zastáva Prof. MUSIL, ktorý prezentuje koncepciu 
„univerzálnej“ formy prípravného konania, a tým je vyšetrovanie. Zároveň je toho 
názoru, že u prečinov, ktoré sú skutkovo a právne veľmi jednoduché, by sa prípravné 
konanie vo forme vyšetrovania nemuselo viesť, pričom v týchto prípadoch by 
objasňovanie týchto prečinov prebiehalo v podobe neformálneho policajného 
šetrenia, v neprocesnej forme, teda nepredpokladá sa vykonávanie žiadnych 

 
13  IVOR, J. – PALAREC, J.: Úprava prípravného konania trestného z hľadiska rezortu Ministerstva 

vnútra SR, in Rekodifikácia trestného práva – jej základné zásady a ciele (Zborník). Ministerstvo 
spravodlivosti SR, Trenčianske Teplice, 1999, s. 163 a 164. 

14  MIŠÍKOVÁ, E.: Koncepcia prípravného konania z pohľadu Generálnej prokuratúry Slovenskej 
republiky, in  Rekodifikácia trestného práva – jej základné zásady a ciele (Zborník). Ministerstvo  
spravodlivosti SR, Trenčianske Teplice, 1999, s. 158 a 159. 
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dôkazov. Predmetné šetrenie by končilo formou spracovanej úradnej správy, v ktorej 
by policajt navrhol podať obžalobu, alebo by vo veci rozhodol inak./15. 

 
Záver 

Zhospodárnenie a zefektívnenie trestného konania je prostriedkom  (nie však 
jediným), na dosiahnutie cieľa (účelu) trestného konania. Inak povedané cieľom 
(účelom) trestného konania je spravodlivé potrestanie páchateľa trestného činu, pri 
súčasnom rešpektovaní základných práv a slobôd dotknutých subjektov, pričom 
jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto účelu je aj rýchle a efektívne (účinné) 
prejednanie a rozhodnutie konkrétnej trestnej veci. Rýchle a efektívne prejednanie 
trestnej veci je atribútom – súčasťou spravodlivého potrestania páchateľa, ako aj 
trestného konania. Zrýchlenie a zefektívnenie trestného konania nepredstavuje 
synonyma, a teda nadobúdajú autonómny obsah, a napriek tomu ich praktické 
uplatňovanie nadobúda synalagmatický charakter. 

Procesné prostriedky na dosiahnutie deklarovanej rýchlosti a efektivity 
trestného konania, sú podľa okolností rôzne, pričom ich výber a praktické 
uplatňovanie sa odvíja od konkrétnych okolností každého jednotlivého prípadu 
(skutkovej a právnej zložitosti), ako aj typovej závažnosti spáchaného trestného činu. 

V každom prípade, predpokladom na dosiahnutie deklarovaného cieľa – 
zrýchlenia a zefektívnenia trestného konania je holistický prístup pri praktickom 
uplatňovaní jednotlivých procesných prostriedkov – inštrumentov trestného konania.              
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ELEKTRONICKÝ SYSTÉM MONITORINGU OSÔB 
 

ELECTRONIC PERSON MONITORING SYSTEM 
 

Jaroslav Klátik, Jozef Michalko, Marta Hlaváčová 
 
Abstrakt 
Príspevok  pod  názvom Elektronický systém monitoringu osôb sa zaoberá 
problematikou elektronizácie trestného súdnictva v Slovenskej republike a prináša 
ucelený pohľad na jej súčasný stav, a to najmä v súvislosti s využívaním 
elektronického systému monitoringu osôb. 
Kľúčové slová: Restoratívna justícia. Trestné konanie. Trestný poriadok. 
Elektronizácia.  Elektronický systém monitoringu osôb. 
 
Abstract 
The article entitled  Electronic person monitoring system deals with the with the 
issue of electronization of criminal justice in the Slovak Republic and provides a 
comprehensive view of its current state, especially in connection with the use of 
electronic monitoring system 
Key words: Restorative justice.  Criminal proceedings. Criminal procedure. 
Electronization. Electronic person monitoring system.   
 
Úvod 

Zavedenie elektronického systému monitoringu osôb v Slovenskej republike 
siaha do roku 2002, kedy sa v súvislosti so zmenou trestnoprávnych kódexov začali 
do povedomia dostávať i alternatívne tresty ako súčasť aplikácie princípov 
restoratívnej justície. „Ako súčasť reformy v záujme zlepšenia postavenia obete 
trestného činu a väčšej variability nápravy následkov najmä nedbanlivostných 
trestných činov sa zavedie mediácia a probácia v trestnom konaní s možnosťou 
uloženia alternatívnych trestov. Zavedenie dohodovacieho konania medzi 
prokurátorom a obvineným nielen odbremení súd, ale vytvorí aj predpoklady na 
vytvorenie inštitútu "korunného svedka", ktorý slúži na odhalenie a usvedčenie osôb 
podozrivých z korupcie a z organizovanej trestnej činnosti.“1   

Odporúčanie Výboru ministrov členských krajín Európskej únie CM/Rec zo 
dňa  19. februára 2014 vydané Radou Európy deklarovalo snahu o zjednotenie  v 
oblasti rozvíjania medzinárodnej spolupráce týkajúce sa výkonu trestných sankcií, a 
to na podklade kontinuálneho rešpektovania ľudských práv páchateľov, kedy je trest 
s pozbavením osobnej slobody potrebné chápať výlučne ako krajnú možnosť 
trestania páchateľov trestných činov otvorilo cestu k väčšej aplikácii alternatívnych 
trestov v podmienkach Slovenskej republiky.2 

 
1  Dostupné na internete: https://www.vlada.gov.sk/data/files/980_programove-vyhlasenie-vlady-

slovenskej-republiky-od-16-10-2002-do-04-07-2006-.pdf [cit.2022.05.16]. 
2  Dostupné na internete: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx 

?objectid=09000016805c1a69 [cit.2022.05.16]. 
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Alternatívne tresty a medzi nimi aj trest domáceho väzenia, kontrolovaný 
práve prostredníctvom systému elektronického monitoringu osôb, sa ukázal ako 
možným účinným východiskom prepĺňania penitenciárnych zariadení v Slovenskej 
republike. 

Prepĺňanie penitenciárnych zariadení osobami, ktoré v týchto zariadeniach 
vykonávajú trest odňatia slobody, znamenalo obmedzenie priestorov určených pre 
záujmové a vzdelávacie aktivity odsúdených. Tieto priestory boli postupne 
nahrádzané priestormi pre samotný výkon trestu odňatia slobody, čo spôsobovalo 
možný konflikt pri napĺňaní záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z 
článku 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach. „Nikoho nemožno mučiť alebo 
podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.“3 

Elektronický systém monitoringu osôb sa tak javil ako príležitosť nielen pre 
páchateľov trestných činov, ale aj pre samotný štát a spoločnosť. Prínos pre 
páchateľov trestných činov spočíval najmä v skutočnosti, že ako obvinení nemuseli 
byť tieto osoby vzaté do väzby v prípadoch, kedy zo zákona prichádza možnosť jej 
nahradenia. 

Prínos tiež spočíva v aplikovaní alternatívnych trestov, najmä trestu domáceho 
väzenia, kedy odsúdený nevykonáva trest v penitenciárnom zariadení.4 

Za najväčšiu výhodu pre spoločnosť považujeme najmä menšiu nákladovosť5 
alternatívnych trestov a väčšie možnosti resocializácie páchateľov, ktorí sa po 
uplynutí trestu odňatia slobody vykonávanom v penitenciárnom zariadení len s 
veľkými problémami začleňovali do bežného občianskeho života.  
 
1. Pilotný projekt „Elektronického systému monitoringu osôb (ESMO)“ 

Zavedenie inštitútov trestného práva súvisiacich s elektronickým systémom 
monitoringu osôb si vyžiadalo zvládnutie nielen ich vnášanie do právneho poriadku, 
ale aj zvládnutie celého radu metodických, etických a aplikačných problémov, ktoré 
elektronický systém monitoringu osôb so sebou prinášal. 

Elektronický systém monitoringu osôb bolo potrebné predstaviť širokej 
verejnosti a zároveň vzbudiť dôveru v tento inštitút v očiach odbornej verejnosti, aby 
sa tento dokázal etablovať v rámci výkonu súdnej moci a aplikačnej praxe. 

V súvislosti s predstavením inštitútu elektronického systému monitoringu 
osôb bol aplikovaný jeho pilotný projekt „Elektronický systém monitoringu osôb 
(ESMO)“6, ktorého hlavnými cieľmi boli zavedenie elektronických služieb 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré by slúžili používateľom 
elektronického systému monitoringu osôb, vybudovanie informačného systému 

 
3  Dostupné na internete: https://www.echr.coe.int/documents/convention_slk.pdf [cit.2022.05.16]. 
4  KIKA, M. – ORVISKÝ, M. – VAŇOVÁ, A. Procesná mapa ako nástroj analýzy a optimalizácie 

elektrického monitoringu. In: Právne a ekonomické súvislosti elektronického monitoringu 
obvinených a odsúdených osôb. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská 
Bystrica: Belianum, 2019.  s. 111. 

5  TITTLOVÁ, M. Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 
s. 120. 

6  TITTLOVÁ, M. Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 
s. 120. 
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probačnej a mediačnej služby, publikovanie elektronických služieb určených na 
zvýšenie bezpečnosti občanov,  zavedenie elektronického monitoringu osôb.7 

Na zriadenie pilotného projektu využívajúceho elektronický systém 
monitoringu osôb sa zaviazala Vláda Slovenskej republiky vo svojom Programovom 
vyhlásení vlády na roky 2012-2016, pričom tento pilotný projekt bol 
spolufinancovaný aj z prostriedkov Európskej únie, nakoľko sa jednalo o faktické 
napĺňanie Odporúčaní Výboru Ministrov z roku 2014. „Vláda sa bude cielenými 
úpravami v oblasti trestnej politiky usilovať o to, aby bolo možné účinne a rýchlo 
postihovať trestné činy, aby sa zvyšovala autorita súdov a obmedzovali sa obštrukcie 
zo strany obvinených. Úprave trestných sadzieb bude predchádzať dôsledné 
štatistické analyzovanie udelených trestov a vývoja trestnej činnosti. V rámci 
analyzovania možností zlepšenia situácie v oblasti väzenstva sa rezort spravodlivosti 
osobitne zameria na otázku možností ukladania alternatívnych trestov.“8 

Pilotný projekt „Elektronického systému monitoringu osôb (ESMO)“ bol 
úspešný, a preto na jeho základoch došlo k jeho ďalšiemu rozšíreniu v aplikačnej 
praxi v podmienkach Slovenskej republiky. 

Pilotná prevádzka „Elektronického systému monitoringu osôb 
(ESMO)“ trvala od 1.7.2015 do 30.9.2015, pričom „išlo o jeden z najvýznamnejších 
projektov v histórii slovenského väzenstva počas predchádzajúcich 45 rokov. 
Implementáciou projektu ESMO, ktorá sa začala vo februári 2014, sa zaviedol 
moderný, účinný a scelený informačný systém, ktorý poskytuje služby v elektronickej 
sfére súvisiace s elektronickým monitoringom slúžiace samosprávam, podnikateľom 
a v neposlednom rade občanom.“9 

Závermi z pilotného projektu „Elektronického systému monitoringu osôb 
(ESMO)“ bola najmä náležitá úprava právneho poriadku Slovenskej republiky, 
pričom došlo k prijatiu zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých 
rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 
dňa 19. marca 2015 a vyhlášky Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky č. 
178/2015 Z. z. o materiálno-technických podmienkach použitia technických 
prostriedkov zo dňa 27. júla 2015. 

Zmeny v právnej úprave sa ale tiež dotkli  zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného 
zákona, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku, zákona č. 549/2003 Z. z. o 
súdnych úradníkoch, zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných 
úradníkoch, zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a zákona č. 
221/2006 Z. z. o výkone väzby. 
 
2. Elektronický systém monitoringu osôb a jeho druhy 

Právna úprava elektronického monitoringu osôb v Slovenskej republike 
rozširuje viacero druhov elektronického monitoringu osôb. Pod pojmom 
elektronický monitoring rozumieme  kontrolu uložených povinností alebo 

 
7  Dostupné na internete: file:///C:/Users/User/Downloads/ESMO%20-%20brozura.pdf 

[cit.2022.05.16]. 
8  Dostupné na internete: https://www.vlada.gov.sk/data/files/2008_programove-vyhlasenie-

vlady.pdf [cit.2022.05.16]. 
9  Dostupné na internete: https://www.ef.umb.sk/intra/projekty/160/ 

Elektronicky%20monitoring%20SJ%20komplet.pdf [cit.2022.05.16]. 
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obmedzení s využitím technických prostriedkov, pričom rozlišujeme viaceré druhy 
elektronického monitoring, a to konkrétne: 
- elektronický monitoring, ktorým sa vykonáva kontrola trestu domáceho väzenia, 
- elektronický monitoring, ktorým sa vykonáva kontrola zákazu pobytu, 
- elektronický monitoring ktorým sa vykonáva kontrola zákazu priblíženia, 
- elektronický monitoring, ktorým sa vykonáva kontrola zákazu požívania alkoholu, 
- elektronický monitoring ako hlasová kontrola, 
- elektronický monitoring ako diskrétna kontrola.10 

Každý typ elektronického monitoringu využíva samostatné, a teda i odlišné 
technické prostriedky, ktoré zabezpečujú jeho činnosť. Tieto technické prostriedky 
využívané na výkon elektronického monitoringu sú vo vlastníctve štátu, pričom ich 
využívanie je zabezpečené prostredníctvom centrálneho monitorovacieho systému, 
t. j. informačného systému, ktorý v nepretržitej prevádzke prostredníctvom 
vysielaných signálov týchto technických zariadení umožňuje vykonávať kontrolu 
dodržiavania určených režimov a tiež zaznamenávať bezpečnostné a prevádzkové  
incidenty.11 Technickými prostriedkami elektronického monitoringu je možné 
kontrolovať výkon súdneho rozhodnutia, ktorým súd uložil trest domáceho väzenia, 
trest zákazu pobytu a trest zákazu účasti na verejných podujatiach. 

Technickými prostriedkami elektronického monitoringu je možné kontrolovať 
aj výkon súdneho rozhodnutia, ktorým súd uložil dodržiavanie primeraných 
obmedzení a povinností v rámci ochranného dohľadu, podmienečného odkladu 
výkonu trestu odňatia slobody, podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia 
slobody, podmienečného zastavenia trestného stíhania, uloženého trestu,  nahradenia 
väzby.12 

Pri výkone kontroly rozhodnutí elektronickým monitoringom s využitím 
technických prostriedkov je potrebné stanovenie konkrétneho režimu použitia 
technických prostriedkov, ktorý sa priamo odvíja od predmetu kontroly. 

Režim kontroly je stanovený centrálnym monitorovacím systémom a sú ním 
určené základné údaje o konkrétnom elektronickom monitoringu, a teda najmä údaje 
o kontrolovanej respektíve chránenej osobe.13   

Režim kontroly tiež stanovuje, aké technické prostriedky elektronického 
monitoringu sú pri ňom využité, ale aj miesto jeho samotného výkonu, kde je 
rozhodnutie vykonávané a s tým spojené povolené a zakázané zóny, ktoré 
kontrolovaná osoba môže respektíve nemôže navštevovať vrátane určených časov.   

Môžeme povedať, že každý režim kontroly elektronického monitoringu je 
unikátny, pretože zohľadňuje osobitosti konkrétneho prípadu. Práve tieto jedinečné 

 
10  ELIAS, E. Elektronický monitoring osôb a jeho typy v aplikačnej praxi. In: Právne a ekonomické 

súvislosti elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb. Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Belianum, 2019.  s. 82. 

11  KLÁTIK, J. Systém elektronického monitoringu odsúdených osôb na Slovensku. In: Interpolis´16: 
Zborník vedeckých prác: 13. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov, 10. november 2016, Banská Bystrica. Banská Bystrica: Belianum, 2016. s. 410. 

12  Dostupné na internete: file:///C:/Users/User/Downloads/ESMO%20-%20 
brozura.pdf[cit.2022.05.16]. 

13  Dostupné na internete: https://esmo.gov.sk/web/esmo/metodiky-a-informacne-materialy 
[cit.2022.05.21]. 
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podmienky a osobitosti jednotlivých prípadov skúma probačný a mediačný úradník 
v rámci predbežného šetrenia a na základe týchto zistení tiež vypracúva plán výkonu 
kontroly elektronickým monitoringu osôb a kontroluje i jeho následné plnenie.14 

Samotný výkon kontroly dodržiavania režimu elektronického monitoringu 
vykonáva centrálny monitorovací systém, na ktorý sú technické zariadenie napojené 
a s ktorými nepretržite tieto technické zariadenia komunikujú. 

Môžeme ale povedať, že technické prostriedky používané v rámci 
elektronického monitoringu do istej miery „komunikujú“ aj s kontrolovanou osobou, 
ktorej prostredníctvom notifikácii oznamujú skutočnosti, ako vstup do zakázanej 
zóny, priblíženie sa ku chránenej osobe na zakázanú vzdialenosť, alebo môžu tiež 
kontrolovanú osobu vyzvať na dychovú skúšku.15 

Technické prostriedky tiež umožňujú kontrolovanej osobe nadviazanie 
spojenia s centrálnym monitorovacím systémom, čo platí aj opačne a centrálny 
monitorovací systém môže s kontrolovanou osobou nadviazať priame spojenie 
prostredníctvom technických prostriedkov, a to napríklad pre vznik prevádzkového 
alebo bezpečnostného incidentu. 

Pod pojmom prevádzkový incident v rámci elektronického monitoringu 
rozumieme najmä neočakávaný výpadok mobilného signálu, vybitie batérie 
náramku či neočakávaná porucha zariadenia, ktorá nemá znaky úmyselného konania 
kontrolovanej osoby, a teda nie je vyhodnotená ako bezpečnostný incident.16 

Bezpečnostným incidentom je najmä úmyselné konanie kontrolovanej osoby, 
ktorá sa snaží znefunkčniť technické prostriedky. Centrálny monitorovací systém pri 
vyhodnotení incidentu ako bezpečnostného bezodkladne kontaktuje probačného a 
mediačného úradníka, prípadne i políciu, pokiaľ vznikne dôvodné podozrenie, že 
môže dôjsť zo strany kontrolovanej osoby k ohrozeniu života alebo zdravia, alebo k 
spáchaniu trestného činu kontrolovanou osobou.17 
 
3.Elektronický systém monitoringu osôb a jeho prínosy 

Elektronický systém monitoringu osôb a jeho zavedenie v podmienkach 
Slovenskej republiky po jeho pilotnom projekte so sebou prinieslo veľké očakávania, 
a to ako odbornej, tak i laickej verejnosti. 

Uplatňovanie restoratívnych princípov trestnej politiky v Slovenskej 
republike práve prostredníctvom ukladania alternatívnych trestov malo priniesť 
značné výhody nielen pre samotných páchateľov trestných činov, ale pre celú 
spoločnosť.18 Problematika preplnenosti penitenciárnych zariadení v Slovenskej 

 
14  NEMČOKOVÁ, P. Zhodnotenie využívania elektronického systému monitorovania osôb 

v banskobystrickom regióne a použitie technických prostriedkov v praxi. In: Právne a ekonomické 
súvislosti elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb. Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Belianum, 2019.  s. 294. 

15  Dostupné na internete: https://esmo.gov.sk/web/esmo/metodiky-a-informacne-materialy 
[cit.2022.05.21]. 

16  Dostupné na internete: https://esmo.gov.sk/web/esmo/metodiky-a-informacne-materialy 
[cit.2022.05.21]. 

17  Dostupné na internete: file:///C:/Users/User/Downloads/ESMO%20-%20brozura.pdf 
[cit.2022.05.21]. 

18  KLÁTIK, J., MEDZIHORSKÝ, J. Režim elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb. 
In: Právne a ekonomické súvislosti elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb. 
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republike a potreba navýšenia ich kapacity, ich zásadnou prestavbou alebo 
vybudovaním nových  zariadení do značnej miery zaťažuje rozpočet daňových 
poplatníkov.19 Nejedná sa však len o nákladovosť zabezpečenia dostatočného počtu 
miest v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a ústavoch na výkon väzby, ale aj 
nákladovosť samotného výkonu trestu odňatia slobody a výkonu väzby. 

Problematika nákladov zabezpečenia výkonu trestu odňatia slobody a výkonu 
väzby  sa netýka ale výlučne len priamych nákladov. Za  problematické považujeme 
tiež i sekundárne náklady, ktoré nie sú na prvý pohľad zjavné. Tieto náklady nie sú 
spojené priamo s výkonom väzby alebo výkonom trestu odňatia slobody v 
penitenciárnom zariadení, ale sú vyvolané nepriamo týmto výkonom vo vzťahu k 
osobám obvinených alebo odsúdených osôb, ktoré po prepustení z týchto zariadení 
potrebujú postpenitencíárnu starostlivosť na to, aby sa dokázali začleniť späť do 
spoločnosti.20 Postpenitenciárna starostlivosť je ako súhrn opatrení, ktoré sú 
zabezpečované, realizované a financované najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu  
a preto je podľa nášho názoru potrebné ich tiež chápať ako náklady súvisiace a 
vyvolané  výkonom trestu odňatia slobody a výkonu väzby. Nemôžeme sa ale 
orientovať výlučne na ekonomické výhody elektronického systému monitoringu 
osôb. Dôležitejším prínosom je menšia traumatizácia spoločnosti a najmä samotného 
odsúdeného alebo obvineného a jeho blízkych osôb v súvislosti s možnosťou 
využitia elektronického systému monitoringu ako náhrady pobytu v penitenciárnom 
zariadení.21 

Páchateľ trestného činu v súvislosti s možnosťou nahradenia väzby alebo 
výkonu trestu odňatia slobody nie je odlúčený zo svojho prirodzeného, rodinného, 
pracovného a sociálneho prostredia, čo zlepšuje jeho možnosti ďalšej resocializácie. 
Začlenenie do spoločnosti po skončení elektronického dohľadu nie je problematické, 
nakoľko využitím elektronického systému monitoringu osôb nedošlo k významnému 
narušeniu sociálnych väzieb páchateľa trestného činu.22  Páchateľ trestného činu v 
súvislosti s nahradením väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody neprichádza o 
svoje zamestnanie, čo mu umožňuje udržať si príjem a zabezpečiť tak nielen svoj 
životný štandard, ale aj životný štandard svojej rodiny, čo zároveň významne 
pozitívne vplýva na istoty páchateľa trestného činu. Nahradenie pobytu v 
penitenciárnom zariadení elektronickým monitoringom teda umožňuje páchateľovi 
trestného činu pokračovať v jeho zamestnaní.23 

 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Belianum, 2019. s. 
166. 

19  STRÉMY, T. – BALOGH, T. – TURAY, L. Trestná politika v Slovenskej republike. Minulosť, súčasnosť, 
budúcnosť. Bratislava: C. H. Beck, 2020. s. 42. 

20  STRÉMY, T. – BALOGH, T. – TURAY, L. Trestná politika v Slovenskej republike. Minulosť, súčasnosť, 
budúcnosť. Bratislava: C. H. Beck, 2020. s. 44. 

21  VANKOVÁ, K. Probačná a mediačná služba. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta 
sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav romologických štúdií, 2015, s. 52. 

22  KLÁTIK, J. Využitie elektronického monitoringu na Slovensku od jeho zavedenia až po súčasnosť. 
In: Právne a ekonomické súvislosti elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb. 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Belianum, 2019. s. 
135. 

23  SLIVKA BEDLOVIČOVÁ, J. Elektronický monitoring a jeho vplyv na udržanie si zamestnania 
odsúdeného. In: Právne a ekonomické súvislosti elektronického monitoringu obvinených 
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Skutočnosť, že páchateľ trestného činu má možnosť udržať si zamestnanie má 
tiež pozitívny vplyv na uplatňovanie nárokov na náhradu škody poškodeným v 
trestnom konaní a ich faktické uspokojenie páchateľom trestného činu, ktorý tým, že 
má príjem môže tento nárok poškodeného uspokojiť práve aj prostredníctvom mzdy, 
ktorá plynie zo zamestnania. 

Elektronický systém monitoringu osôb ako možnosť nahradenia väzby a 
výkonu trestu odňatia slobody tak má významný vplyv na celú spoločnosť, a preto 
je podľa nášho názoru významným prvkom sociálnej a spoločenskej inklúzie v rámci 
uplatňovania princípov restoratívnej justície v podmienkach Slovenskej republiky.24 
 
Záver 

Elektronický systém monitoringu osôb je významným inštitútom trestného 
práva, ktorý umožňuje technickými prostriedkami kontrolu výkonu rozhodnutí, 
ktorými bol páchateľovi trestného činu uložený trest domáceho väzenia alebo trest 
zákazu účasti na verejných podujatiach alebo rozhodnutí, ktorými boli obvinenému  
uložené  niektoré z primeraných povinností alebo obmedzení podľa Trestného 
poriadku. 

Elektronický systém monitoring osôb je jedným z výsledkov elektronizácie 
trestného súdnictva v podmienkach Slovenskej republiky, pričom od jeho pilotného 
projektu sa tento inštitút do značnej miery osvedčil, je ale potrebné povedať, že jeho 
využívanie nie je v súčasnosti  stále na dostatočnej úrovni a to aj napriek skutočnosti, 
že prínos elektronického systému monitoringu osôb v trestnom konaní nie je možné 
poprieť. 
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SPRAVODLIVOSŤ AKO ZÁKLADNÁ HODNOTA TRESTNÉHO 
PRÁVA V KONTEXTE AKTUÁLNEHO LEGISLATÍVNEHO 

A APLIKAČNÉHO VÝVOJA1 
 

JUSTICE AS A FUNDAMENTAL VALUE OF CRIMINAL LAW IN THE 
CONTEXT OF CURRENT LEGISLATIVE AND APPLICATION 

DEVELOPMENTS 
 

Eva Szabová, Karin Vrtíková 
 
Abstrakt 
Predložený príspevok sa zaoberá problematikou zachovávania spravodlivosti 
v trestnom konaní. Predmetná základná hodnota trestného práva totiž aktuálne 
predstavuje pomerne kľúčovú otázku odborných diskusií. Dôvodom je aktuálny 
vývoj, ktorého sme svedkami vo sfére trestného konania v podmienkach Slovenskej 
republiky. Vzhľadom na značne široký okruh aplikačných problémov, ktoré sa 
v naznačenom kontexte s otázkou rešpektovania spravodlivosti momentálne spájajú, 
zameriava príspevok pozornosť na jednu z najspornejších a najdiskutovanejších 
otázok vôbec a to na otázku možnosti zaisťovania utajovaných skutočností 
a skutočností podliehajúcich povinnosti mlčanlivosti v trestnom konaní. 
Kľúčové slová: spravodlivosť, zaisťovanie dôkazov, utajované skutočnosti, 
povinnosť mlčanlivosti 
 
Abstract 
The submitted contribution deals with the issue of maintaining justice in criminal 
proceedings. The basic value of criminal law in question is currently a relatively key 
issue of professional discussions. The reason is the current development that we are 
witnessing in the sphere of criminal proceedings in the conditions of the Slovak 
Republic. In view of the considerably wide range of application problems, which in 
the indicated context are currently connected with the question of respect for justice, 
the contribution focuses attention on one of the most controversial and discussed 
issues at all, namely the question of the possibility of securing classified facts and 
facts subject to the obligation of confidentiality in criminal proceedings. 
Key words: justice, securing evidence, classified facts, duty of confidentiality 
 
Úvod 

Príspevok sa zaoberá otázkou spravodlivosti a jej zachovávania v trestnom 
konaní. Spravodlivosť ako taká v sebe zahŕňa mnoho aspektov, ktoré by bolo možné 
v tejto súvislosti analyzovať – rozsah spravodlivosti trestného konania je zrejmý už 
len z nazretia na čl. 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných 
slobodách (ďalej len,,EDĽP“). Spracovaný príspevok zameriava pozornosť na jednu 
z mnohých otázok, ktoré aktuálne v podmienkach Slovenskej republiky (ďalej 
len,,SR“) rezonujú v oblasti trestného práva a pri ktorých si mnohí kladú otázku, aké 

 
1  Tento príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu APVV-19-0050 
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je aktuálne smerovanie trestného práva. Máme tým na mysli konkrétne otázku 
previazanú s prehliadkou iných priestoroch vykonanej v priestoroch súdu za účelom 
zaistenia utajovaných skutočností, resp. skutočností, na ktoré sa vzťahuje povinnosť 
mlčanlivosti sudcu. 
 
1. Základné aspekty previazané so zaisťovaním utajovaných skutočností 
v priestoroch súdu 

V kontexte vyššie naznačenej situácie je v prvom rade potrebné vysporiadať 
sa s otázkou vzťahu medzi ochranou utajovaných skutočností, resp. skutočností 
podliehajúcich povinnosti mlčanlivosti a tromi relevantnými zaisťovacími 
inštitútmi, a to: 
a) vydanie veci podľa § 89a TP, 
b) odňatie veci podľa § 90 TP, a 
c) prehliadka iných priestorov a pozemkov podľa § 99 ods. 2 TP. 
 Ďalšou základnou skutočnosťou, na ktorú je nevyhnutné upriamiť pozornosť, 
je fakt, že v naznačenom prípade rozlišujeme medzi dvomi povinnosťami 
identifikovateľnými na strane sudcu, a to: 
1. povinnosť mlčanlivosti pokiaľ ide o obsah vyšetrovacieho spisu (§ 30 ods. 10 

zákona č. 385/2000 Z. z.), a 
2. povinnosť zachovávať v tajnosti utajované informácie pokiaľ ide o utajované 

prílohy vyšetrovacieho spisu (§ 38 zákona č. 215/2004 Z. z.). 
Tieto povinnosti sú konkretizované vo vyššie uvedených osobitných právnych 
predpisoch, v súvislosti s ktorými je potrebné zdôrazniť, že upravujú len postup 
oslobodenia od týchto povinností, ale neupravujú podmienky, za ktorých by bolo 
možné na účely trestného konania poskytovať informácie, ktoré sú podľa týchto 
zákonov chránené v prípade, kedy k oslobodeniu neprišlo. 

V tejto súvislosti možno zdôrazniť, že pri zaisťovaní utajovaných skutočností, 
resp. skutočností podliehajúcich povinnosti mlčanlivosti môžu nastať z nášho 
pohľadu dve situácie, a to: 
1. situácia, keď očtk vopred disponujú informáciou, že vecou dôležitou pre trestné 

konanie, ktorú je potrebné zaistiť, je vec obsahujúca utajované skutočnosti, resp. 
skutočnosti, na ktoré sa viaže povinnosť mlčanlivosti, pričom súčasne majú 
vedomosť o tom, že neprišlo k oslobodeniu od predmetnej povinnosti v zmysle 
relevantných právnych predpisov, a 

2. situácia, kedy bude vec uvedeného charakteru nájdená a zaistená na základe 
náhodilosti. 

Príspevok sa bude venovať analýze situácie uvedenej na prvom mieste, 
pričom v tejto súvislosti si možno položiť niekoľko otázok, ktoré vyvstávajú 
v kontexte zaisťovania utajovaných skutočností, resp. skutočností podliehajúcich 
povinnosti mlčanlivosti: 
a) Je vôbec možné uplatňovať zaisťovacie trestnoprocesné inštitúty v priestoroch 

súdov, resp. iných štátnych orgánov? 
b) Je vôbec policajt, resp. prokurátor oprávnený uplatniť inštitút vydania a odňatia 

podľa § 89a a § 90 TP vo vzťahu k veci, o ktorej má vopred danú vedomosť, že 
ide o vec obsahujúcu utajovanú skutočnosť alebo skutočnosť podliehajúcu 
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povinnosti mlčanlivosti a súčasne vedomosť, že vo vzťahu k tejto veci neprišlo 
k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti zákonom predpísaným spôsobom? 

c) Je osoba, ktorá má zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, oprávnená 
poskytnúť v takejto situácii súčinnosť policajtovi, resp. prokurátorovi na základe 
vlastného uváženia? 

 
2. K možnosti uplatnenia zaisťovacích trestnoprocesných inštitútov v 
priestoroch súdov, resp. iných štátnych orgánov 

Otázka, či vôbec prichádza do úvahy použitie zaisťovacích inštitútov v 
priestoroch súdu, bola vôbec prvá otázka, ktorá zarezonovala vo vyššie spomenutom 
prípade a ktorá vyvolala značnú názorovú roztrieštenosť. Je asi zrejmé, že samotný 
fakt použitia zaisťovacích úkonov na súde je pomerne kontroverznou záležitosťou, 
no na strane druhej pokiaľ nazeráme na túto otázku striktne v intenciách zákona, 
musíme dospieť ku konštatovaniu, že priestory súdov ale aj iných štátnych orgánov 
nepožívajú osobitnú právnu ochranu, ktorá by bola založená či už Trestným 
poriadkom alebo osobitným právnym predpisom. Tieto priestory teda nie sú vyňaté 
z miestnej pôsobnosti Trestného poriadku. Je totiž všeobecne zrejmé, že jediné 
miesta, ktoré podliehajú v tomto ohľade špecifickému režimu sú tzv. exteritoriálne 
miesta, t. j. predovšetkým sídla veľvyslanectiev cudzích štátov a sídla 
medzinárodných organizácií na území Slovenskej republiky, ktoré síce tiež nie sú 
priamo vyňaté z pôsobnosti Trestného poriadku, avšak podľa čl. 22 Viedenského 
dohovoru o diplomatických stykoch2 neprináleží na tomto území orgánom činným v 
trestnom konaní vykonávať procesné úkony bez súhlasu dotknutého štátu3. Preto 
pokiaľ by sme vyslovili, že priestory súdov sú vylúčené z vykonávania 
trestnoprocesných úkonov, takýto právny názor by nemal oporu v zákone ani v inom 
právnom akte, a išlo by o právny názor absolútne neudržateľný. 

V súvislosti s vykonávaním zaisťovacích inštitútov v priestoroch súdov sa 
ako relevantnejšie javí potreba vysporiadať sa s ustanovením § 3 ods. 3 TP. V tejto 
súvislosti totiž vzniká otázka, či je z dôvodu existencie predmetného ustanovenia 
použitie zaisťovacích inštitútov absolútne vylúčené. 

Ustanovenie § 3 ods. 3 stanovuje, že orgány činné v trestnom konaní a súdy 
sú povinné si navzájom pomáhať pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona. 
Domnievame sa, že len z dôvodu existencie tohto ustanovenia nemožno absolútne 
vylúčiť použitie zaisťovacích inštitútov vo vzťahu k priestorom súdov. Jeho použitie 
je síce vždy nevyhnutné zvažovať, avšak to nevylučuje použitie zaisťovacieho 
prostriedku v prípade, že bude adekvátne zdôvodnená nemožnosť využitia 
predmetného ustanovenia. Zaisťovací prostriedok by tak prichádzal do úvahy až ako 
krajné riešenie, t. j. pri jeho uplatnení v priestoroch súdov tak možno hovoriť 
o uplatnení podmienky subsidiarity. 
  

 
2  Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 157/1964 o Viedenskom dohovore o diplomatických 

stykoch 
3  Fenyk, J., Císařová, D., Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní, 6. aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 46 
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3. K oprávneniu očtk uplatniť inštitút vydania vo vzťahu k veci obsahujúcej 
utajovanú skutočnosť alebo skutočnosť podliehajúcu povinnosti mlčanlivosti, 
vo vzťahu ku ktorej neprišlo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti zákonom 
predpísaným spôsobom 

Pokiaľ ide o ďalšiu nami nastolenú otázku potrebné je poukázať na to, že 
ustanovenie § 89a ods. 2 TP jasne uvádza, že,,povinnosť podľa odseku 1 sa 
nevzťahuje na listinu alebo inú vec, ktorej obsah sa týka okolnosti, o ktorej platí 
zákaz výsluchu, okrem prípadu, keď došlo k oslobodeniu od povinnosti zachovať 
vec v tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti“. Zo znenia 
predmetného ustanovenia vyplýva, že zákonodarca bol pri špecifikovaní postupu, 
ktorý sa uplatňuje v prípade vecí, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, resp. 
skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, pomerne strohý, pričom 
v podrobnostiach nepriamo odkazuje na ustanovenie § 129 ods. 1 a ods. 2 TP, t. j. na 
inštitút zákazu výsluchu. 

Domnievame sa, že s ohľadom na túto zrejmú bytostnú previazanosť 
ustanovenia § 89a TP s ustanovením § 129 TP, je potrebné venovať sa aj výkladu 
tohto ustanovenia. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že k zákazu výsluchu 
podľa § 129 TP musia orgány činné v trestnom konaní prihliadať z úradnej 
povinnosti, čo znamená, že svedok nesmie byť vypočúvaný, pokiaľ nebol 
oslobodený od príslušnej povinnosti mlčanlivosti.4 Zákonodarca tak koncipuje 
v ustanovení § 129 ods. 1 a ods. 2 TP striktný zákaz vypočúvať osobu k utajovaným 
informáciám alebo k informáciám podliehajúcim povinnosti mlčanlivosti, čo 
v zásade pre príslušné orgány znamená nemožnosť akéhokoľvek dopytovania sa na 
ich obsah. 

Pokiaľ vychádzame z uvedeného a pokiaľ súčasne uplatníme výklad 
argumentum a simili, možno dospieť k nasledovnému výsledku: keď v prípade 
danosti utajovanej skutočnosti musí orgán činný v trestnom konaní zachovať 
pasivitu v rámci výsluchu, t. j. v rámci inštitútu, na ktorý sa zákonodarca 
v ustanovení § 89a priamo odvoláva, mala by sa požiadavka pasivity zákonite 
uplatňovať aj v prípade využívania vykladaného zaisťovacieho inštitútu, t. j. inštitútu 
vo forme vydania veci. 

Inak povedané v prípade, že príslušný orgán disponuje pred samotným 
úkonom informáciou o tom, že zaisťovaná vec obsahuje utajované informácie alebo 
informácie, ktoré podliehajú povinnosti mlčanlivosti, pričom na strane vyzvanej 
osoby neprišlo k oslobodeniu od predmetných povinností, mal by na strane 
príslušných orgánov platiť zákaz aktivity rovnako ako platí takýto zákaz v prípade 
výsluchu svedka. Na základe uvedeného možno vyvodiť, že príslušné orgány by 
v takejto situácii nemali vôbec siahnuť po uplatnení zaisťovacieho prostriedku podľa 
§ 89a TP, t. j. nemali by vôbec vydať výzvu na vydanie veci podliehajúcej niektorej 
z vyššie uvedených povinností, pokiaľ vopred neprišlo k oslobodeniu od takej 
povinnosti. 

 
4  Čentéš, J., Kurilovská, L., Šimovček, I., Burda, E. a kol.: Trestný poriadok I. § 1 – 195. Bratislava: 

C. H. Beck, 2021, s. 843 
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4. Je osoba, ktorá má zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, oprávnená 
poskytnúť na základne vlastného uváženia súčinnosť policajtovi, resp. 
prokurátorovi pri uplatnení inštitútu vydania veci? 

V nadväznosti na vyššie uvedené je potrebné vysporiadať sa aj s otázkou, či 
je vôbec sudca oprávnený poskytnúť súčinnosť policajtovi, resp. prokurátorovi na 
základe vlastného uváženia v prípade uskutočnenia výzvy podľa ustanovenia § 89a 
TP smerujúcej k zaisteniu utajovanej skutočnosti, resp. skutočnosti podliehajúcej 
povinnosti mlčanlivosti. 

Keď vychádzame z doteraz vyslovených skutočností, domnievame sa, že 
vyzvaná osoba nielenže nie je povinná vydať vec, ktorá obsahuje utajovanú 
skutočnosť, resp. skutočnosť podliehajúcu povinnosti mlčanlivosti, ale za 
predpokladu, že od povinnosti mlčanlivosti nebola v zmysle relevantných právnych 
noriem oslobodená, nemá ani len právo k takémuto úkonu pristúpiť. 

Je pravdou, že ustanovenie § 89a ods. 2 TP explicitne upravuje iba situácie, 
ktoré predstavujú výnimky z povinnosti vydať vec na výzvu príslušného orgánu, t. 
j. situácie, kedy vyzvaná osoba nie je povinná vec dobrovoľne vydať. Predmetné 
ustanovenie tak nekoncipuje zákaz vydania veci uvedeného charakteru. Avšak 
vyššie formulovaný výklad, podľa ktorého osoba s povinnosťou mlčanlivosti nemá 
nielen že povinnosť na vydanie takej veci na účel trestného konania ale ani právo 
pristúpiť k takémuto úkonu, pokiaľ neprišlo k oslobodeniu, možno podporiť 
niekoľkými relevantnými skutočnosťami. Zdôrazniť možno nasledovné: 
1. Ustanovenie § 30 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. zakotvujúce povinnosť 

mlčanlivosti sudcov – v zmysle predmetného ustanovenia sudca je povinný 
zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku funkcie sudcu, o veciach, o ktorých sa 
dozvedel pri výkone funkcie, ak nebol tejto povinnosti zbavený podľa tohto 
zákona alebo osobou, v ktorej záujme túto povinnosť zachováva. Povinnosť 
mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej 
činnosti. Z vážnych dôvodov je oprávnený zbaviť sudcu tejto povinnosti aj 
predseda súdu, a ak ide o predsedu súdu, predseda jeho bezprostredne vyššieho 
súdu, ak ide o predsedu najvyššieho súdu a predsedu najvyššieho správneho súdu, 
predseda súdnej rady. 

2. Ustanovenie § 38 zákona č. 215/2004 Z. z. zakotvujúce povinnosť zachovávať 
v tajnosti utajované skutočnosti - oprávnená osoba je povinná zachovávať pred 
nepovolanou osobou a pred cudzou mocou mlčanlivosť o informáciách a veciach 
obsahujúcich utajované skutočnosti počas utajenia týchto skutočností, a to aj po 
zániku oprávnenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. Nadväzujúce 
ustanovenie § 40 ods. 4 hovorí, že sudcu môže oslobodiť od povinnosti 
mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil počas výkonu 
funkcie ..., Súdna rada Slovenskej republiky. 

3. Absencia relevantných ustanovení, ktoré by koncipovali osobitné podmienky, za 
splnenia ktorých by bolo možné na účely trestného konania poskytovať 
informácie, ktoré sú podľa vyššie špecifikovaných zákonov utajované alebo na 
ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti. Vyššie uvedené zákony totiž upravujú 
iba postup oslobodenia od príslušnej povinnosti a neobsahujú žiadne 
ustanovenia, ktoré by stanovovali postup poskytovania chránených informácií na 
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účel trestného konania za situácie, kedy neprišlo k oslobodeniu od povinnosti 
mlčanlivosti alebo povinnosti zachovávať tieto skutočnosti v tajnosti. 
Z uvedeného možno vyvodiť, že zákonodarca striktne trvá na ochrane informácií 
tohto charakteru. 

Pre doplnenie výkladu je potrebné uviesť, že jedinou výnimkou z tejto striktnej 
ochrany skutočností podliehajúcich povinnosti mlčanlivosti alebo povinnosti 
zachovávať utajované skutočnosti v tajnosti je povinnosť prekaziť trestný čin, čo 
vyplýva aj priamo z ustanovenia Trestného poriadku, konkrétne z ustanovenia § 
129 ods. 3 TP. 

4. Priamy odkaz na inštitút zákazu výsluchu obsiahnutý v ustanovení § 89a ods. 2 
TP – zákaz výsluchu je striktný procesný inštitút, na ktorý orgány činné v 
trestnom konaní prihliadajú ex offo a ktorý predstavuje zákonnú,,stopku“ pre 
vypočúvanie dotknutej osoby k skutočnostiam chráneným podľa § 129 ods. 1 a 
ods. 2 TP, 

5. Jediný prípad negujúci výnimku z povinnosti vydať vec na výzvu príslušných 
orgánov formulovaný priamo v ustanovení § 89a ods. 2 TP – ide o prípad, kedy 
bola dotknutá vyzvaná osoba oslobodená od povinnosti zachovávať povinnosť 
mlčanlivosť, resp. povinnosť zachovávať utajované skutočnosti v tajnosti. 

 Domnievame sa, že v prípade, že by sme pripustili iný výklad ako ten, že 
vyzvaná osoba s povinnosťou mlčanlivosti nemá právo na vydanie veci obsahujúcej 
skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje uvedená povinnosť, museli by sme konštatovať 
porušenie povinnosti mlčanlivosti u tejto osoby a obchádzanie osobitných postupov 
pre oslobodenie od predmetných povinností. 
 
5. Ochrana utajovaných skutočností verzus odňatie veci podľa § 90 TP 

Doposiaľ bol vyhodnocovaný výlučne vzťah medzi vydaním veci podľa § 89a 
TP a ochranou skutočností podliehajúcich povinnosti mlčanlivosti. K vyhodnoteniu 
tohto vzťahu je však vhodné pristúpiť aj pokiaľ ide o inštitút vo forme odňatia veci 
podľa § 90 TP. 

Pri riešení vzťahu medzi inštitútom odňatia veci a ochranou utajovaných 
skutočností je potrebné v prvom rade uviesť, že v rámci ustanovenia § 90 
upravujúceho predmetný zaisťovací inštitút sa nenachádza žiadna zmienka 
o ochrane utajovaných skutočností, resp. o spôsobe nakladania s nimi pri 
uplatňovaní tohto trestnoprocesného prostriedku. Jedným dychom je však potrebné 
poznamenať, že na predmetné ustanovenie nie je možné nahliadať izolovane, ale 
práve naopak, potrebné je ho vykladať v kontexte súvisiaceho ustanovenia, ktorým 
je ustanovenie § 89a TP. Tieto inštitúty sú totiž nerozlučne previazané a to primárne 
z dôvodu, že odňatie veci podľa § 90 TP systematicky a absolútne priamo nadväzuje 
na neúspešné uplatnenie výzvy na vydanie veci. Povedané inými slovami, k odňatiu 
veci nemožno pristúpiť bez toho, že by v predchádzajúcom kroku bola neúspešne 
uplatnená výzva na vydanie veci podľa § 89a ods. 1 TP. Táto bytostná previazanosť 
uvedených inštitútov sa musí zákonite odzrkadliť aj v otázke ich použiteľnosti 
pokiaľ ide o ochranu utajovaných skutočností. 

Povedané inými slovami, pokiaľ zákonodarca koncipuje negatívnu 
podmienku pre vydanie veci, a to podmienku, že nejde o vec obsahujúcu chránenú 
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skutočnosť, okrem prípadu, keď došlo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti, 
musíme na základe výkladu argumentum a simili dospieť ku konštatovaniu, že 
obdobná podmienka platí aj pre uplatnenie odňatia veci podľa § 90, a to aj napriek 
tomu, že v predmetnom ustanovení nie je explicitne formulovaná. V tejto súvislosti 
by bolo ideálne oprieť výklad o relevantnú judikatúru, žiaľ súdy sa v našich 
podmienkach touto otázkou doposiaľ zásadnejšie nezaoberali. Vzhľadom na to, že 
právna úprava vydania a odňatia veci je v podstatných rysoch zhodná s právnou 
úpravou týchto inštitútov v Českej republike (ďalej iba,,ČR“), dovolili sme si 
siahnuť po rozhodovacej činnosti českých súdov. V tomto ohľade je zaujímavé 
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR5, podľa ktorého sa podmienka nemožnosti 
zaisťovať vec, na ktorú sa viaže povinnosť mlčanlivosti, vzťahuje aj na ustanovenie 
o odňatí veci aj napriek tomu, že v ustanovení § 79 TŘ táto podmienka absentuje. 
Najvyšší súd ČR to zdôvodňuje tým, že odňať možno len vec, na ktorú sa vzťahuje 
povinnosť na vyzvanie ju vydať. 

Na základe uvedeného možno skonštatovať, že pre uplatnenie inštitútu odňatia 
veci podľa ustanovenia § 90 musí prísť ku kumulatívnemu naplneniu nasledovných 
troch podmienok: 
1. vec dôležitá pre trestné konanie nebola na vyzvanie vydaná tým, kto ju má 

pri sebe (§ 89a ods. 1 TP), 
2. nejde o listinu alebo inú vec, ktorej obsah sa týka okolnosti, o ktorej platí zákaz 

výsluchu, okrem prípadu, keď došlo k oslobodeniu od povinnosti zachovať vec v 
tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti, a 

3. bol vydaný príkaz na odňatie veci podľa § 90 ods. 1.6 
Doteraz vyslovené právne názory jasne smerujú k striktnej ochrane 

utajovaných skutočností a skutočností podliehajúcich povinnosti mlčanlivosti. 
S cieľom zdôvodniť  a podložiť správnosť tohto pohľadu a s cieľom poukázať na tú 
skutočnosť, že benevolencia v tomto ohľade nie je naozaj na mieste, považujeme za 
vhodné poukázať na cestu, ktorou sa v tejto oblasti vybral český zákonodarca. V 
Českej republike prišlo k zavedeniu osobitného postupu pre riešenie situácie, kedy 
je potrebné zo strany príslušných orgánov zaistiť vec obsahujúcu informáciu, na 
ktorú sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti alebo povinnosť zachovať ju v tajnosti, no 
súčasne neprišlo k oslobodeniu od takejto povinnosti zo strany osoby, resp. orgánu, 
ktorý je na to oprávnený. Aby nedochádzalo k prelomeniu inštitútu ochrany určitých 
skutočností iba prostredníctvom jednoduchého odvolania sa na potrebu dosiahnutia 
účelu trestného konania a prostredníctvom využitia inštitútu vydania veci, podmienil 
český zákonodarca možnosť zaistenia vecí obsahujúcich chránené informácie zo 
strany príslušných orgánov súhlasom sudcu7. Možno tak vyvodiť, že v podmienkach 
Českej republiky platí, že pokiaľ nie je zo strany príslušného orgánu rozhodnuté 
o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti, môžu orgány činné v trestnom konaní 
pristúpiť k vydaniu, resp. odňatiu veci obsahujúcej chránené informácie len po 
predchádzajúcom súhlase sudcu. A contrario, pokiaľ orgány činné v trestnom konaní 
majú predchádzajúcu vedomosť o tom, že zaisťovaná vec, resp. informácia v nej 

 
5  Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 7 Tz 9/2000 
6  Šámal, P. a kol.: Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1022 
7  § 8 ods. 5 Trestního řádu 
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obsiahnutá je v režime utajenia alebo pod ochranou mlčanlivosti, môžu pristúpiť 
k jej zaisteniu len za podmienky udelenia predchádzajúceho súhlasu sudcu.8 V tejto 
súvislosti je vhodné len doplniť, že popísaný postup neplatí pre povinnosť 
mlčanlivosti, ktorú má uloženú advokát. Predmetnú povinnosť tak prostredníctvom 
súhlasu sudcu prelomiť nemožno. 
 
6. Zákonný postup pri vydaní a odňatí utajovaných skutočností, resp. 
skutočností podliehajúcich povinnosti mlčanlivosti 
 V nadväznosti na to, čo bolo doposiaľ uvedené, je dôležité zdôrazniť, že 
prezentované právne názory nevedú k tomu, že by zaisťovanie utajovaných 
skutočností, resp. skutočností podliehajúcich povinnosti mlčanlivosti malo byť 
vylúčené absolútne. Z uvedeného tak zákonite plynie otázka, ako by mal vyzerať 
zákonný postup policajta, resp. prokurátora pri zaisťovaní veci, o ktorej vopred vie, 
že ide o vec obsahujúcu predmetný typ skutočnosti a súčasne neprišlo k oslobodeniu 
od povinnosti zachovávať ju v tajnosti. Zákonný scenár by mohol pozostávať 
z nasledovných krokov: 
1. vypracovanie žiadosti o oslobodenie od povinnosti mlčanlivosti sudcu 

adresovaná predsedovi príslušného súdu podľa ustanovenia § 30 ods. 10 zákona 
č. 385/2000 Z. z v prípade, že ide o skutočnosti pokryté povinnosťou mlčanlivosti 
sudcu, 

2. vypracovanie žiadosti o oslobodenie od povinnosti zachovávať vec v tajnosti 
sudcu adresovaná Súdnej rade SR podľa § 40 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. 
pokiaľ ide o utajované skutočnosti, 

3. oslobodenie od príslušnej povinnosti podľa príslušných právnych predpisov, 
4. uplatnenie výzvy na vydanie veci obsahujúcej chránené skutočnosti, 
5. vydanie príkazu na odňatie takejto veci. 

Pokiaľ ide o realizáciu navrhnutého postupu, domnievame sa, že prípad, kedy 
ide o zaistenie veci, ktorá obsahuje skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť 
mlčanlivosti sudcu, sa nejaví ako problematická či obzvlášť náročná. Takýto postup 
považujeme za zrealizovateľný bez väčších komplikácií, a to pokiaľ ide o časové 
hľadisko aj efektívnosť. Na strane druhej za komplikovanejšiu možno považovať 
situáciu zaisťovania utajovaných skutočností, kedy je potrebné za účelom 
oslobodenia od povinnosti zachovávať ich v tajnosti adresovať žiadosť Súdnej rade 
SR. V tejto súvislosti totiž vzniká otázka, či bude pri uplatnení takéhoto postupu 
možné hovoriť o rešpektovaní zásady rýchlosti konania, v zmysle ktorej je trestné 
veci potrebné vybavovať bez zbytočných prieťahov. Dôvod tejto otázky je pomerne 
prostý. Súdna rada rozhoduje v zmysle ustanovenia § 40 ods. 4 zákona č. 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti 
o utajovaných skutočnostiach vo vzťahu k sudcovi. Pokiaľ by sme uvažovali nad 
potrebou uskutočniť oslobodenie pre potreby trestného konania, vzniká problém 
dotýkajúci sa lehoty, v ktorej je súdna rada schopná prerokovať a rozhodnúť o tejto 
skutočnosti. Treba si totiž uvedomiť, že Súdna rada pozostáva z 18 členov, čo 
možnosť rýchleho vybavenia takejto žiadosti jednoznačne komplikuje. Potrebné je 

 
8  Šámal, P. a kol.: Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 140 
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tiež dodať, že lehota na vybavenie žiadosti nie je v žiadnom právnom predpise 
upravená, čo je potrebné považovať za určitý nedostatok právnej úpravy. 
 
7. Návrhy de lege ferenda 
 Vychádzajúc z vyššie uvedeného máme za to, že de lege ferenda by bolo 
vhodné v súvislosti so zaisťovaním vecí obsahujúcich utajované skutočnosti zvážiť 
niekoľko možností budúcich legislatívnych krokov, a to buď: 
1. doplniť zákon č. 215/2004 Z. z., resp. zákon č. 385/2000 Z. z. o ustanovenia, 

ktoré budú upravovať podmienky, za ktorých bude možné pre účely trestného 
konania poskytovať informácie, ktoré v jeho zmysle podliehajú ochrane, 
v situácii, kedy neprišlo k oslobodeniu od povinnosti zachovávať v tajnosti 
predmetné skutočnosti, 

2. doplniť zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade SR o ustanovenie, ktoré by 
upravilo lehotu pre rozhodnutie Súdnej rady SR o žiadosti o oslobodenie sudcu 
od povinnosti mlčanlivosti pokiaľ ide o utajované skutočnosti na účel trestného 
konania, a to v situácii, kedy neprišlo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti 
zákonom predpísaným spôsobom, 

3. doplniť zákon č. 215/2004 Z. z. o Súdnej rade SR o ustanovenie, ktoré by 
upravovalo lehotu na vybavenie žiadosti o oslobodenie od povinnosti zachovávať 
utajované skutočnosti v tajnosti, a to tak, že bude rešpektovaná požiadavka 
rýchlosti trestného konania, 

4. doplniť Trestný poriadok o obdobné ustanovenie, aké bolo doplnené v ČR do 
Trestního řádu novelou č. 265/2001 Z. z., t. j. ustanovenie, ktoré by orgánom 
činným v trestnom konaní umožňovalo nahradiť oslobodenie od povinnosti 
mlčanlivosti súhlasom sudcu pre prípravné konanie, resp. predsedu senátu. 

Uvedený navrhnutý postup potrebný v prípade zaisťovania utajovaných 
skutočností, resp. skutočností podliehajúcich povinnosti mlčanlivosti možno na prvý 
pohľad vyznieva komplikovane, avšak na strane druhej pokiaľ by sme pripustili, že 
očtk môžu pristupovať k zaisťovaniu veci obsahujúcej predmetné skutočnosti 
absolútne identicky ako k akejkoľvek inej veci, vyvstáva otázka významu inštitútu 
utajovania týchto skutočností. Otáznym totiž je, či by sme týmto spôsobom nečelili 
obchádzaniu samotného inštitútu utajenia určitých skutočností a inštitútu 
mlčanlivosti a v konečnom dôsledku prelomeniu týchto inštitútov jednoduchým 
rozhodnutím orgánu činného v trestnom konaní, ktorý disponuje predchádzajúcou 
vedomosťou o utajenom charaktere zaisťovaných vecí. V tomto ohľade vzniká tiež 
otázka, či je vhodné nadradiť účel trestného konania nad utajenie určitých 
skutočností. 

Ďalší aspekt vyplývajúci z pripustenia benevolentného výkladu je ten, že keď 
akceptujeme benevolenciu pokiaľ ide o povinnosť mlčanlivosti sudcov, musíme sa 
súčasne pýtať, či týmto spôsobom nevytvárame určitý precedens a neriskujeme 
obdobný vývoj aj pokiaľ ide o ochranu iných povinností mlčanlivosti napríklad tej, 
ktorú zachováva advokát. V tejto súvislosti možno len okrajove spomenúť, že právna 
úprava ČR je v tomto ohľade veľmi striktná. Trestní řád totiž obsahuje ustanovenie 
§ 85b, ktoré upravuje osobitný režim pri prehliadke priestorov, v ktorých advokát 
vykonáva svoju činnosť. Poukázať je pritom potrebné na to, že akonáhle sa zistí, že 
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určitá vec je pokrytá povinnosťou mlčanlivosti advokáta, neexistuje zákonná 
možnosť, ako túto povinnosť prelomiť, dokonca ani prostredníctvom ustanovenia § 
8 ods. 5 TŘ. Na právnej úprave ČR možno v porovnaní s legislatívou SR badať 
zásadnejšiu snahu o ochranu chránených skutočností. 
 
8. Ochrana utajovaných skutočností verzus prehliadka iných priestorov a 
pozemkov 

Poslednou otázkou, na ktorú je potrebné zodpovedať, je otázka vzťahu 
prehliadky iných priestorov a pozemkov k ochrane utajovaných skutočností, resp. 
skutočností podliehajúcich povinnosti mlčanlivosti. V súvislosti s vykonaním 
prehliadky iných priestorov a pozemkov je totiž potrebné zodpovedať doplňujúcu 
otázku, či sa režim, ktorý platí pre vydanie a odňatie veci a ktorý bol popísaný v 
predchádzajúcej časti príspevku, uplatňuje aj v prípade postupu pri prehliadke iných 
priestorov a pozemkov, pokiaľ ide o ochranu chránených skutočností. V tejto 
súvislosti je potrebné v prvom rade uviesť, že výzva na vydanie veci a príkaz na jej 
odňatie sú zahrnuté v príkaze na prehliadku iných priestorov a pozemkov, ktorého 
dôvodom je práve vydanie, resp. odňatie veci.9 Z uvedeného možno vyvodiť, že 
obdobný režim, aký platí pre ochranu predmetných skutočností, by mal byť 
uplatnený aj pri vykonávaní prehliadky iných priestorov a pozemkov, a to 
z dôvodov, ktoré boli špecifikované pri inštitútoch vydania a odňatia veci. 
 
Záver 

V závere možno iba zhrnúť, že myšlienky týkajúce sa možnosti zaisťovania 
utajovaných skutočností vyslovené v príspevku môžu na prvý pohľad vyznievať 
značne striktne a rigídne. Na strane druhej je však potrebné uvedomiť si, že pokiaľ 
by sme pripustili v tomto ohľade benevolenciu, otázka je, či by sme nečelili 
obchádzaniu inštitútu utajenia skutočností a inštitútu mlčanlivosti. A ďalšia vec - 
keď pripustíme benevolenciu pokiaľ ide o povinnosť mlčanlivosti sudcov, musíme 
sa súčasne pýtať, či týmto spôsobom nevytvárame určitý precedens a neriskujeme 
obdobný vývoj aj pokiaľ ide o ochranu iných povinností mlčanlivosti napríklad tej, 
ktorú zachováva advokát. 
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NIEKOĽKO ÚVAH K ZMENÁM V POSTIHU DROGOVÝCH 
TRESTNÝCH ČINOV 

 
SOME THOUGHTS ON THE CHANGES IN THE PUNISHMENT OF 

DRUG OFFENSES1 
 

Marcela Tittlová 
 
Abstrakt 
Slovenské trestné právo patrí z hľadiska trestných sadzieb (postihovania) trestných 
činov k jedným z najprísnejších v rámci Európy. Osobitne vo vzťahu k postihu 
primárnej drogovej kriminality sa dlhé roky diskutuje o možnostiach zmeny 
trestnoprávnej legislatívy, ktorá sa v porovnaní s postihmi iných trestných činov javí 
ako neprimerane prísna. Aj napriek uvedenému prísnemu postihu, tento neplní svoj 
účel, teda nepôsobí ani v smere nápravy, prevýchovy a nemá ako odrádzajúci 
účinok. Príspevok sa venuje stručnému náčrtu primárnej drogovej kriminality u nás 
a z hľadiska výstupov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové 
závislosti. Kriticky hodnotí zmeny trestnoprávnych možností postihu primárnej 
drogovej kriminality s účinnosťou od začiatku mája 2022. 
Kľúčové slová: primárna drogová kriminalita, drogy, drogová závislosť ako 
ochorenie mozgu, možnosti trestnoprávneho postihu primárnej drogovej kriminality. 
  
Abstract 
 Slovak criminal law is one of the strictest in Europe in terms of criminal rates 
(punishment). Especially in relation to the punishment of primary drug crime, the 
possibilities of changing the criminal law, which seems to be disproportionately 
strict compared to the punishment of other crimes, have been discussed for many 
years. Despite this severe sanction, it does not serve its purpose, so it does not act in 
the direction of redress, re-education and does not have a deterrent effect. The paper 
deals with a brief outline of primary drug crime in our country and in terms of the 
outputs of the European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction. It 
critically evaluates the changes in the criminal law options for punishing primary 
drug crime with effect from the beginning of May 2022. 
Key words: primary drug crime, drugs, drug addiction as a brain disease, 
possibilities of criminal sanction of primary drug crime. 
 
Úvod 

Trestné právo ako odvetvie verejného práva, by malo byť plne ovládané 
zásadou subsidiarity použiteľnosti. Subsidiarita trestnej represie predstavuje 
kľúčový aspekt aplikácie noriem trestného práva v praxi. Ako také je vystavené na 
rade princípov a sleduje rad hodnôt, ku ktorým nepochybne patrí aj účel trestu. Je to 
práve účel trestu, ktorý je vrcholným cieľom resp. by mal byť vrcholným cieľom 
trestania. Štát má povinnosť vytvoriť podmienky na to, aby bolo cieľ trestu možné 

 
1  The contribution was elaborated as a part of the research project No. APVV-16-0521 
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dosiahnuť pri každom odsúdenom. Ani neprimerane prísny trest, ani nadmerne 
mierny trest nevedie k dosiahnutiu svojho účelu. Navyše, trest je potrebné z pohľadu 
súdu vhodne individualizovať tak, aby zohľadňoval všetky aspekty konkrétneho 
prípadu. Nepochybne účel trestu a jeho dosahovanie je významnou trestnoprávnou 
hodnotou.  

Uvedené je nutné vnímať v kontexte toho, že drogové trestné činy, primárna 
drogová kriminalita, sú u nás dlhodobo postihované trestami azda najprísnejšími zo 
všetkých členských štátov EÚ. A to je nutné povedať, že ani takto prísne tresty 
nesmerujú k dosahovaniu svojho účelu, neodrádzajú od páchania drogovej 
kriminality, čoho svedkami sme takmer denne, nepôsobia v smere nápravy či 
prevýchovy, nepôsobia preventívne. Tak si možno klásť otázku akým smerom, a na 
základe čoho je možná zmena v postihu primárnej drogovej kriminality u nás.  

Drogovou kriminalitou v širšom zmysle slova sa zaoberajú vedené disciplíny 
ako je adiktológia, toxikológia, sociológia, kriminológia a v oblasti možností postihu 
aj trestné právo. Kvôli rozsiahlosti danej problematiky je na začiatok potrebné 
objasniť základné pojmy. Pojem “droga“ (syn. omamná látka), prekurzor, návyková 
látka alebo psychotronická látka, nachádza uplatnenie tak v kriminológii, ako aj 
v toxikológii a prirodzene v súvislosti s trestným postihom aj v trestnom práve.  

Ústredným pojmom drogovej problematiky a možností postihovania drogovej 
trestnej činnosti je pojem “droga”. V roku 1969 definovala Svetová zdravotnícka 
organizácia pojem droga ako akúkoľvek látku, ktorá je po vstupe do živého 
organizmu schopná pozmeniť jednu alebo viac funkcií, pôsobí priamo alebo 
nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať priznané postavenie lieku.2  

Od roku 1971 v odbornej kriminologickej, toxikologickej i trestnoprávnej 
terminológií sú drogy označované ako “omamné a psychotropné látky”3, odrazom 
čoho je aj naša vnútroštátna legislatíva, konkrétne zákon č. 139/1998 Z. z. 
omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších 
predpisov, ktorý okrem iného obsahuje v prílohe kategorizáciu omamných 
a psychotropných látok do IV. skupín. 

Droga, tak ako si ju predstavuje spoločnosť, by sa mala definovať ako 
akákoľvek omamná látka, či už prírodná alebo syntetická, ktorá sa používa na iné 
než lekárske účely. Teda látka zneužívaná toxikomanmi. Aby platila táto definícia, 
musí spĺňať substancia dva základné predpoklady. Musí mať (1) psychotropný efekt 
a musí (2) vyvolávať závislosť. V širšom poňatí je možné za drogu označiť 
akúkoľvek látku alebo činnosť napríklad v rovine kriminologickej ide aj o gambling 
alebo kleptomániu. Všeobecne je preto možné rozlišovať látkové a nelátkové 
závislosti, pričom pri úvahách o trestnoprávnych možnostiach postihu drogovej 
kriminality vychádzame zo závislostí látkových (na určitom type, na určitom druhu 
látky – drogy).   

Pod drogovou závislosťou toxikologicky a kriminologicky rozumieme 
“psychický a často aj fyzický stav vyplývajúci z užívania návykovej látky, 
charakterizovaný reakciami obsiahnutými vždy nutkavú potrebu užívať návykovú 
látku buď sústavne, alebo periodicky, s cieľom prežívať jej psychické účinky alebo 

 
2  NOVOMESKÝ, F. Drogy: História - medicína - právo. Martin: Advent Orion, 1996, s. 12. 
3  V skratke,,OLPL“ 
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utlmovať nepríjemný pocit z nedostatku látky, tzv. abstinenčné príznaky, ktoré 
vyplývajú z jej neprítomnosti. Môže, ale nemusí vzniknúť návyk. Osoba môže byť 
závislá od viacerých látok.”4  

Toxikománia predstavuje stav periodickej alebo chronickej intoxikácie, ktorý 
škodí jednotlivcovi aj spoločnosti a je vyvolaný opakovaným užívaním drogy.  

Podľa WHO možno charakterizovať toxikomániu týmito znakmi ako 
napríklad: 

- psychickou závislosťou alebo fyzickou závislosťou, 
- zníženou schopnosťou organizmu vzdorovať účinkom drogy 
- naliehavou potrebou obstarať si drogu bez ohľadu na dostupné prostriedky 

alebo dôsledky jej získania.5 
Psychická závislosť označuje zmenu duševného stavu subjektu následkom 

opakovaného podávania drogy, ktorú sprevádza túžba znovu drogu užívať. 
Psychická závislosť sa dotýka racionálnej teda rozumovej oblasti, ďalej oblasti 
emocionálnej a behaviorálnej.,,Psychická závislosť býva označovaná ako 
neodolateľné nutkanie a potreba pokračovať v konzumácií drogy. Manifestuje sa 
správaním, v ktorom prevláda usilovné vyhľadávanie drogy aj napriek tomu, že 
konzument vie o rizikách dopadu na svoje zdravie.”6  

Kým v rovine toxikologickej a kriminologickej je možné skúmať širšie 
súvislosti drogovej kriminality, trestné právo sa zameriava na otázky a možnosti 
postihu protiprávnych konaní primárne drogovej povahy, alebo sekundárnych 
protiprávnych konaní s drogovým prvkom rôznej povahy a v rôznej podobe.  

Či už ide o toxikológiu ako vedu, alebo ide o kriminológiu, prípadne 
psychológiu a psychiatriu, ktorá sprostredkúva poznatky o drogových závislostiach 
v užšom či širšom zmysle, poznatky týchto vied o možnostiach ovplyvnenia 
psychiky, možnostiach liečenia závislostí ako aj o dopadoch na živý organizmus 
a nebezpečnosti pre jednotlivca i spoločnosť, by mali byť podkladom pre zmeny 
trestnoprávnej úpravy postihu drogových trestných činov.  

 
1. Klasifikácia drog a ich charakteristika  

Vo všeobecnosti drogy možno triediť podľa rôznych kritérií. Rozdelenie drog 
podľa jednotlivých kritérií je potrebné vnímať v širšom kontexte. Zohľadniť treba 
historické, náboženské, kultúrne, geografické a spoločenské podmienky. Drogy sa 
triedia na legálne a nelegálne podľa toho, v ktorej krajine sú určité látky legálne a v 
iných krajinách nie t. j. v závislosti od konkrétne protidrogovej legislatívy. 
Rozdelenie drog nám uvádza “Juráková, ktorá rozdeľuje drogy:  

● podľa pôvodu drogy - drogy prírodné (ako sú napríklad huby) a syntetické 
(toluén) 

● podľa skupenstva drog - kvapalné, plynné a pevné 

 
4  NOVOMESKÝ, F. Drogy: História - medicína - právo. Martin: Advent Orion, 1996, s. 14. 
5  DIANIŠKA, G., STRÉMY, T., VRÁBLOVÁ, M. a kol. Kriminológia. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2016, s. 276.  
6  ONDREJKOVIČ, P., POLIAKOVÁ, E. a kol. Protidrogová výchova. Bratislava: VEDA, 1999, s. 

9. 
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● podľa postoja spoločnosti k drogám - drogy legálne (spoločensky 
tolerované) a drogy nelegálne (spoločensky netolerované) 

● podľa miery rizika a nebezpečnosti - drogy mäkké (ľahké) a drogy tvrdé 
(ťažké).”7 

Z hľadiska účinkov drog možno rozdeliť drogy do dvoch skupín a to drogy 
stimulačné a drogy sedatívne. Stimulačné drogy majú povzbudivý účinok, zvyšujú 
pulz, tlak krvi a čiastočne zbavujú užívateľa zábran. Sedatíva pôsobia na užívateľa 
upokojujúco, majú tlmiaci efekt, po ich požití klesá krvný tlak a frekvencia srdca.  

Z pohľadu spoločenskej tolerancie užívania drog rozlišujeme alkoholovú a 
nealkoholovú toxikomániu. Alkohol je legálnou resp. právne regulovanou drogou, 
keďže používanie, nákup aj predaj alkoholických nápojov podlieha právnej 
regulácii. Nealkoholová toxikománia zahŕňa požívanie nealkoholových drog, ktoré 
je spoločnosťou odsudzované.  

Klasifikácia drog podľa kritéria typu závislosti sa odvíja od triedenia drog do 
nasledujúcich skupín a to Alkohol, Opiáty, Stimulačné drogy, Konope a jeho 
produkty, Halucinogény, Prchavé látky, Hypnotiká a sedatíva.  

Alkohol nazývaný aj etanol sa vyrába fermentáciou a destiláciou 
poľnohospodárskych produktov. Účinky alkoholu sú individuálne, pričom závisia od 
viacerých faktorov a to od dávky alkoholu, miery užívania alkoholu, pohlavia, 
telesnej hmotnosti, hladiny alkoholu v krvi a času od predchádzajúcej dávky.  

Opiáty, teda opiátové drogy sú zlúčeniny extrahované z maku. Základná 
surovina pre výrobu drogových derivátov je surové ópium. Morfín je najdôležitejší 
prírodný alkaloid ópia, distribuovaný v prášku alebo v roztoku. Heroín je 
polysyntetický preparát získaný derivatizáciou morfínu a upravený obvykle v 
hydrochlorid. 8 Z hľadiska spôsobu aplikácie drogy sa ópium najčastejšie požíva 
fajčením, kým morfín a heroín sa aplikuje injekčne.  

K psychostimulantom (stimulačné drogy) patrí kokaín, amfetamíny a extáza. 
Kokaín je silným stimulantom nervového systému. Kokaín zvyšuje vzrušivosť, 
pocity pohody a eufórie, pocit sebadôvery a sexuálny apetít. Amfetamíny vyvolávajú 
vzrušenie, energiu, schopnosť koncentrácie a redukujú hlad. Dlhodobé užívanie 
amfetamínov môže viesť k problémom so spánkom, k úzkosti a potlačeniu chuti do 
jedla.  

Konope a jeho produkty - patria do skupiny kanabinoidov. Kanabinoidy sa 
inhalujú fajčením, ale možno ich aj konzumovať. Kanabinoidy zostávajú v tele dlhý 
čas a akumulujú sa po opakovanom užívaní. K účinkom užívania kanabinoidov 
patria spomalené vnímanie času, pocity uvoľnenia a zostreného senzorického 
uvedomovania. Dlhodobé a pravidelné užívanie kanabisu môže vyvolať závislosť.  

Halucinogény predstavujú skupinu drog, kde účinky môžu byť aj stimulujúce, 
aj depresívne, ale hlavne je narušené vnímanie prostredia a vytvorenie si vlastného 
obrazu sveta, kde realita je potlačená intenzívnymi pocitmi. Tieto látky dokážu 
zmeniť vnímanie reality a dokážu vyvolať afektované citové reakcie.  

 
7  JURÁKOVÁ, I. Trestněprávní postih toxikomanů. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 1999, s. 

12. 
8  NOVOMESKÝ, F. Drogy: História - medicína - právo. Martin: Advent Orion, 1996, s. 33. 
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Halucinogény rozdeľujeme na: 
● LSD, PCP 
● psilocybinové huby, peyot, mescalin 
● MDA, MDMA, 2CB, metylpemolin 
● kanabinoly  
● a iné halucinogénne drogy  

Fyziologické efekty väčšiny halucinogénnych rastlín, hlavne kaktusov a 
niektorých húb, spôsobujú zvracanie prípadne závrate. MDA, MDMA a LSD 
pôsobia ako stimulanty, avšak fyziologické efekty nie sú také dôležité, ako účinky 
psychické. Mentálne účinky halucinogénov sú spôsobené pokrivením alebo 
zosilnením pocitov, alebo vnemov. Časté je vytvorenie imaginárnych správ v 
mozgu.  

Prchavé látky ide o prchavé chemikálie resp. inhalanty, sa vzťahujú k 
výparom z toxických látok, ktoré sa vdychujú s cieľom dosiahnuť rýchly pocit 
blaženosti. Ako inhalanty je možné zneužiť viac než 1000 výrobkov určených pre 
domácnosť alebo iných bežných produktov. Sú to napríklad leštidlo na topánky, 
lepidlo, toluén, benzín, plyn do zapaľovačov, sprejové farby, čistiace prostriedky, 
riedidlá lakov alebo iné rozpúšťadlá. Po prvom stave blaženosti a strate zábran 
prichádza ospalosť, závrat a podráždenosť. Chemikálie sa cez pľúca veľmi rýchlo 
vstrebávajú do krvného obehu a rýchlo zasahujú mozog a ďalšie orgány, niekedy 
zapríčiňujú nezvratné fyzické a duševné poruchy. Užívatelia vdychujú chemické 
výpary priamo z otvorenej plechovky alebo z handry napustenej chemikáliou 
(“fetovanie”). Niektorí konzumenti si fet nastriekajú priamo do nosa alebo do úst.  

Pokiaľ ide o hypnotiká a sedatíva, môžeme do tejto kategórie zaradiť aj lieky 
na spanie. Psychotropné lieky nazývané aj sedatíva utlmujú nervovú sústavu, alebo 
ju omamujú. Sú protikladom k drogám, ktoré naopak, vo väčšine prípadov 
povzbudzujú. Najpoužívanejšie sedatíva v medicíne sú benzodiazepiny. Často sa 
používajú na zmiernenie abstinenčných príznakov a privolanie spánku. To však ešte 
viac škodí, pretože samy vyvolávajú pri odznievaní účinkov prudké reakcie. 
Kombinácia s inými drogami môže byť smrteľná. 

 
2. Európska drogová scéna a rozšírenosť jednotlivých návykových látok 

(drog) 
Užívanie drog v Európe zahŕňa širokú škálu látok. Medzi užívateľmi drog je 

užívanie viacerých drog bežné, ale náročné na meranie, a individuálne spôsoby 
užívania sa pohybujú od experimentálneho užitia po návykové a závislé užívanie.  

Definícia navrhnutá Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú 
závislosť (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) 
používa tento širší pojem (drug-related crime) na označenie štyroch druhov 
trestných činov:  

• psychofarmakologicky podmienené trestné činy (činy spáchané pod 
vplyvom psychoaktívnej látky ako výsledok akútneho/chronického 
užívania),  

• ekonomicky motivovaná kriminalita (spáchaná na účel financovania vlastnej 
drogovej závislosti),  
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• systémová kriminalita (trestné činy spáchané v rámci fungovania trhu s 
nelegálnymi drogami ako súčasť činností spočívajúcich v ponuke, distribúcii 
a užívaní drog; typicky ide o násilnú kriminalitu, vydieranie a pod.), 

• trestné činy proti tzv. protidrogovým zákonom/legislatíve (trestné činy 
spočívajúce v porušení protidrogovej a s ňou súvisiacej legislatívy). 

Kriminalita spočívajúca v porušovaní drogovej legislatívy. V užšom slova 
zmysle môžeme do tejto skupiny zaradiť trestné činy spočívajúce v nedovolenom 
zaobchádzaní s OPL. Jedná sa o trestné činy uvedené v skutkových podstatách v 
§171 až 173 TZ. V širšom zmysle môžeme do tejto skupiny zaradiť protiprávne 
konanie smerujúce k šíreniu nealkoholovej toxikománie. Do tejto skupiny patria 
predovšetkým samotní toxikomani, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti mladším, 
resp. začínajúcim konzumentom. Tento trestný čin má vysokú mieru latencie.  

Psycho-farmakologicky podmienená drogová kriminalita. V rámci 
sekundárnej drogovej kriminality majú v súčasnosti trestné činy, spáchané pod 
vplyvom návykovej látky najväčší podiel. Páchateľmi, ktorí sú závislí na drogách sa 
najčastejšie dopúšťajú pre nich typických trestných činov ohrozujúcich bezpečnosť 
v spoločnosti ako aj trestných činov výtržníctva, ohrozovania pod vplyvom 
návykovej látky, ublížení na zdraví, znásilnení, pohlavných zneužití a ohrozovaní 
mravnej výchovy mládeže. 

Ďalším druhom kriminality je ekonomicky motivovaná drogová kriminalita. 
Táto skupina zahŕňa kompulzívne trestné činy, ktoré sú páchané za účelom získania 
omamných látok, prípadne za účelom získania finančných prostriedkov na ich 
nákup. Najčastejšie ide o majetkové trestné činy ako sú krádeže vlámaním, lúpeže a 
podvody. Pôvodne medzi nimi prevažovali vlámania do zdravotníckych zariadení a 
lekární, spojené s krádežami receptov a liekov, dnes však výrazne prevažuje snaha 
získať finančné prostriedky na nákup drog.9  

Systémová kriminalita spojená s drogami vo veľkej miere vyznačuje vysokým 
stupňom organizovanosti a vzájomnej prepojenosti, a to nielen v rámci SR, ale aj 
smerom na obdobné skupiny v zahraničí. Dá sa povedať, že organizovaná drogová 
kriminalita je vzhľadom na celosvetovú prohibíciu, kontrastujúcu s neustále 
vysokým dopytom a s tým súvisiacimi enormnými ziskami, doménou 
medzinárodného organizovaného zločinu. Forma organizovanej kriminality sa 
vyznačuje vysoko profesionálnym spôsobom páchania trestnej činnosti, obvykle v 
medzinárodnom meradle presadzovaním maximálnych ziskov a snahou prerásť do 
štruktúr štátneho aparátu s cieľom zabezpečiť si beztrestnosť. Trestná činnosť je 
páchaná konšpiratívne, sústavne, plánovito a v rámci organizácie platia prísne 
pravidlá hierarchie a koordinácie. V súvislosti s nelegálnym dovozom, prevozom a 
vývozom drog sa zmenou politického systému bývalých krajinách 

Najčastejšie užívanou drogou v európskom kontexte je kanabis – prevalencia 
užívania je približne päťnásobne vyššia ako v prípade iných látok. Aj keď užívanie 
heroínu a iných opioidov je stále pomerne zriedkavé, tieto drogy sa najčastejšie 
spájajú so škodlivejšími formami užívania vrátane injekčného užívania. Rozsah 
užívania stimulantov a typov, ktoré sú najbežnejšie, sa v jednotlivých krajinách líši 
a narastajú dôkazy o tom, že dochádza k potenciálnemu zvýšeniu injekčného 

 
9  NOŽINA, M. Svět drog v Čechách, Praha: KLP, 1997, s. 282. 
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užívania stimulantov. Všetky drogy vo všeobecnosti užívajú častejšie muži a tento 
rozdiel je často zdôraznený intenzívnejšími alebo pravidelnejšími spôsobmi 
užívania. 

● Odhaduje sa, že približne 83 miliónov alebo 28,9 % dospelých (vo veku od 
15 – 64 rokov) v Európskej únii aspoň raz počas svojho života užilo 
nelegálne drogy. Tento odhad by sa mal považovať za minimálny odhad z 
dôvodu skreslenia údajov. 

● Skúsenosti s užívaním drog častejšie uvádzajú muži (50,6 milióna) než ženy 
(32,8 milióna). 

● Najčastejšie vyskúšanou drogou je kanabis (47,6 milióna mužov a 30,9 
milióna žien). 

● Oveľa nižšie odhady sa uvádzajú pri celoživotnom užívaní kokaínu (9,6 
milióna mužov a 4,3 milióna žien), MDMA (6,8 milióna mužov a 3,5 
milióna žien) a amfetamínov (5,9 milióna mužov a 2,7 milióna žien). 

● Úrovne celoživotného užívania kanabisu sa medzi jednotlivými krajinami 
značne líšia, a to od približne 4 % dospelých na Malte po 45 % vo 
Francúzsku. 

● Užívanie drog v minulom roku je meradlom užívania drog v poslednom 
období a zväčša sa koncentruje medzi mladými dospelými. Odhaduje sa, že 
17,4 milióna mladých dospelých (vo veku 15 – 34 rokov) užilo drogy v 
minulom roku (16,9 %), pričom užitie uviedlo približne dvakrát viac mužov 
(21,6 %) než žien (12,1 %). 

● V roku 2019 absolvovalo v Európskej únii substitučnú liečbu závislosti od 
opioidov 510 000 klientov. Užívatelia opioidov tvoria 26 % žiadostí o liečbu 
drogovej závislosti. 

Nedávne zmeny na trhu s nelegálnymi drogami v Európe súvisia v prevažnej 
miere s globalizáciou a novými technológiami vrátane inovácií vo výrobe drog a 
metód obchodovania s drogami, vznikom nových obchodných trás a nárastom online 
trhov.  

Z globálneho hľadiska je Európa dôležitým drogovým trhom, ktorý je 
zásobovaný drogami z domácej výroby, ako aj drogami nelegálne dovezenými z 
iných regiónov sveta. Dôležitými zdrojovými oblasťami, odkiaľ sa nelegálne drogy 
dostávajú do Európy, sú Južná Amerika, západná Ázia a severná Afrika, zatiaľ čo 
Čína je dôležitou zdrojovou krajinou nových psychoaktívnych látok, drogových 
prekurzorov a súvisiacich chemických látok.  

Okrem toho sa niektoré drogy dostávajú na iné kontinenty po európskych 
tranzitných cestách. Európa je tiež regiónom výroby kanabisu a syntetických drog; 
kanabis sa vyrába väčšinou na európsku spotrebu, kým syntetické drogy sa vyrábajú 
pre európsky trh a vyvážajú sa do iných častí sveta. 
 
KANABIS 

Kanabisová živica predávaná v Európe je teraz silnejšia ako predtým, s 
obsahom THC v priemere od 20 % do 28 %, čo predstavuje takmer dvojnásobok 
obsahu rastlinného kanabisu. Kanabisové výrobky dostupné v Európe v súčasnosti 
zahŕňajú výrobky s vysokým obsahom THC a nové formy kanabisu na nelegálnom 
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trhu, ako aj škálu výrobkov obsahujúcich extrakty z kanabisu, ale s nízkou úrovňou 
THC, ktoré sa predávajú komerčne. Popri týchto zmenách na trhu sa zvyšuje počet 
osôb, ktoré vstúpili do liečby závislosti od kanabisu po prvýkrát. Je potrebné pozorne 
sledovať túto oblasť, aby sa zistili zmeny v problémoch s kanabisom a aby sa 
pochopil vplyv zmien na trhoch s drogami.  
 
KOKAÍN 

Kokaín zostáva druhou najčastejšie používanou nelegálnou drogou v Európe 
a dopyt spotrebiteľov z neho robí pre zločincov lukratívnu súčasť európskeho 
obchodu s drogami. Z rekordných 213 ton drogy zachytenej v roku 2019 vyplýva, 
že ponuka v Európskej únii sa zvyšuje. Čistota kokaínu sa za posledné desaťročie 
zvýšila a počet ľudí, ktorí podstupujú liečbu po prvýkrát, sa za posledných 5 rokov 
zvýšil. Tieto a iné ukazovatele naznačujú potenciál zvýšenia problémov súvisiacich 
s kokaínom.  
 
AMFETAMÍN 

Amfetamín, druhá najpoužívanejšia stimulujúca droga v Európe po kokaíne, 
sa vyrába v blízkosti spotrebiteľských trhov v Európskej únii, najmä v Holandsku, 
Belgicku a Poľsku. Záverečná fáza výroby, pri ktorej sa kvapalný olej bázy premieňa 
na amfetamín sulfát, sa uskutočňuje v niektorých ďalších krajinách. Okrem 
zdravotných rizík spojených s vysokorizikovým užívaním amfetamínu sú 
nebezpečné domáce výrobné laboratóriá aj naďalej výzvou pre presadzovanie práva. 
 
METAMFETAMÍN 

Užívanie metamfetamínu v Európe bolo historicky obmedzené na Česko a 
najnovšie na Slovensko, kde spôsobuje veľký podiel škôd súvisiacich s drogami. 
Dopyt po drogách v Európe je naďalej nízky, ale vývoj výroby a obchodovania s 
drogami poukazuje na riziko zvýšenej spotreby. Zatiaľ čo v Európe sa každoročne 
odhalia menšie výrobné miesta, našli sa aj rozsiahle laboratóriá a veľké množstvá 
metamfetamínu sa prekladajú cez Európsku úniu na iné trhy. Tieto zmeny súvisia so 
spoluprácou medzi európskymi a mexickými zločineckými skupinami. Vzhľadom 
na potenciál ďalších dodávok drog v rámci Európy viesť k zvýšenému užívaniu a 
zdravotné riziká, ktoré sú s ním spojené, je potrebné dôkladné monitorovanie vývoja. 
 
MDMA 

Európa zostáva dôležitým zdrojom výrobkov MDMA, ktoré zásobujú svetový 
trh. Počet laboratórií MDMA, ktoré zlikvidovali orgány presadzovania práva v 
Európskej únii, naďalej rastie. Popri zvýšení priemerného obsahu MDMA v 
tabletách a čistoty prášku sa odhaľujú aj výrobky obsahujúce nebezpečné hladiny 
MDMA, čo predstavuje riziko pre užívateľov a spochybňuje existujúce reakcie na 
prevenciu a znižovanie škôd. Predbežné údaje za rok 2020 však naznačujú možné 
zníženie užívania počas období zákazu vychádzania. 
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LSD, DMT, HUBY, KETAMÍN A GHB 
LSD, DMT, halucinogénne huby, ketamín a GHB (vrátane jeho prekurzora 

GBL) sú v Európe dostupné, ale tieto látky nie sú dostatočne monitorované, čo 
obmedzuje naše chápanie ich užívania a vplyvu na verejné zdravie. Existujú 
náznaky, že záujem o niektoré z týchto látok môže rásť a že v prípade niektorých z 
nich môže dôjsť k zvýšeniu dostupnosti v Európe. Existujú najmä obavy v súvislosti 
s možnými rizikami spojenými s chronickými poškodeniami (napr. v súvislosti s 
ketamínom) a rizikami spojenými s intenzívnejšími spôsobmi užívania v určitých 
špecifických prostrediach a kontextoch, ako je napríklad užívanie GHB na scéne 
„chemsex“. Narastá potreba väčších investícií do monitorovania na podporu rozvoja 
znižovania škôd a iných zásahov zodpovedajúcich prostrediam a kontextom, v 
ktorých sa tieto drogy užívajú. 
 
HEROÍN A OSTATNÉ OPIOIDY 

Vzhľadom na veľké množstvá heroínu zachytené v Európe v rokoch 2018 a 
2019 narastajú obavy z toho, aký vplyv môže mať zvyšujúca sa ponuka na mieru 
užívania. Podobne ako v roku 2018 boli v roku 2019 odhalené veľké jednotlivé 
zásielky v prístavoch v európskych krajinách vrátane Belgicka, Holandska a 
Slovinska, čo odráža diverzifikáciu obchodovania s heroínom mimo pozemných 
trás. Vstup do liečby a iné ukazovatele v Európe naznačujú, že osoby užívajúce 
heroín sú starnúcou a zmenšujúcou sa skupinou. Zvýšený dohľad je však potrebný 
na odhalenie akýchkoľvek zmien v užívaní drogy, ktorá je naďalej spojená s veľkým 
podielom chorobnosti a úmrtí spojených s užívaním drog v Európe. 
 
Spôsoby užívania  

Hoci injekčné užívanie drog v Európe za posledné desaťročie klesá, zostáva 
hlavnou príčinou škôd súvisiacich s drogami. Medzi jednotlivými krajinami existujú 
značné rozdiely, a to pokiaľ ide o úroveň injekčného užívania drog, ako aj o injekčné 
postupy a užívané látky. Hoci sú primárne spojené s užívaním heroínu, injekčne sa 
podávajú aj iné drogy vrátane amfetamínov, kokaínu, syntetických katinónov, 
substitučných liekov na liečbu závislosti od opioidov a iných drog. Keďže 
vysokorizikové postupy užívania drog sú stále závažným problémom, poskytovanie 
účinnej liečby a včasné odhalenie zmien v látkach dostupných na trhu s drogami 
zostávajú kľúčovými otázkami protidrogovej politiky na zacielenie zdrojov. 

U osôb, ktoré injekčne užívajú drogy, existuje vyššie riziko nákazy 
infekciami, ako je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) a vírus hepatitídy 
C (HCV) prostredníctvom materiálu na spoločné užívanie drog. Európska únia a jej 
členské štáty podporujú ciele udržateľného rozvoja do roku 2030 s cieľom ukončiť 
epidémiu HIV/AIDS a bojovať proti vírusovej hepatitíde. Zlepšený prístup k 
integrovanému testovaniu a liečbe HIV, HBV a HCV v rámci služieb znižovania 
škôd a protidrogovej liečby je dôležitou súčasťou plnenia zrýchlených záväzkov v 
oblasti HIV/AIDS a cieľov v súvislosti s kontinuitou starostlivosti týkajúcej sa HCV, 
ktoré podporujú ciele do roku 2030, a zostáva výzvou v rámci Európy. 
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3. Drogové trestné činy v slovenskej legislatíve 
Trestnoprávne možnosti postihu primárnej drogovej kriminality (§ 171 - § 173 

TZ) na Slovensku dlhodobo vynikali a aj vynikajú z pomedzi členských štátov EÚ. 
Vynikali a aj vynikajú svojim represívnym charakterom a rigoróznosťou, kedy sa 
drogové trestné činy v zmysle § 172 TZ v kvalifikovaných skutkových podstatách 
postihovali (a aj postihujú) prísnejšie ako niektoré trestné činy proti životu (Zabitie 
podľa § 147 ods. 1 a 2 TZ; Usmrtenie § 148 ods. 1  a TZ), či niektoré trestné činy 
proti ľudskej dôstojnosti (Znásilnenie podľa § 199 ods. 1 a 2 TZ; sexuálne násilie 
podľa § 200 ods. 1 a 2 TZ), kedy hlavne horné hranice trestných sadzieb sú pri 
drogových trestných činoch vyššie (v niektorých prípadoch a dolné hranice).  

Konzumácia návykových látok a osobitne ich prechovávanie pre vlastnú 
spotrebu, postihované pôvodne ustanovením §171 ods. 1 a 2 TZ, umožňovalo 
postihovať trestom odňatia slobody (až na tri roky podľa ods. 1; až na 5 rokov podľa 
ods. 2) prechovávanie omamnej, psychotropnej alebo návykovej látky, jedu alebo 
prekurzora pre vlastnú spotrebu. A to aj napriek tomu, že v zásade ide o osoby 
závislé, pričom drogová závislosť je správanie charakterizované stratou kontroly 
jedinca nad užívaním drog. Závislé osoby možno chcú prestať užívať drogy, ale je to 
pre ne ťažké.  Súčasný vývoj neurobiológie nám umožňuje lepšie pochopiť tento 
proces. Tento vývoj okrem toho teraz poskytuje pevný vedecký základ pre chápanie 
drogovej závislosti ako psychickej poruchy, ktorá sa zvyčajne klasifikuje ako 
chronické a vracajúce sa ochorenie mozgu.10  

Hoci vedecky sa o drogovej závislosti uvažuje ako o ochorení mozgu, ako 
o psychickej poruche (ochorení) a  hoci je na vedeckom základe preukázané, že 
závislé osoby majú aj záujem vymaniť sa z drogovej závislosti, no uvedený proces 
je náročný, dosiaľ nie je v praxi zaužívané na prípade prechovávania návykových 
látok závislými osobami pre vlastnú spotrebu aplikovanie poľahčujúcej okolnosti 
v zmysle § 36 písm. c.) TZ spáchal trestný čin v spojitosti s negatívnymi dôsledkami 
svojej choroby. A to aj napriek tomu, že preukázateľne vedecky je drogová závislosť 
ochorením mozgu, má povahu psychickej choroby, ochorenia, kedy jednotlivec hoci 
na počiatku možno sám môže byť zodpovedný za to, že siaha po návykovej látky, 
s nastupujúcim procesom závislosti nie je schopným spravidla sám sa z drogovej 
závislosti vymaniť. Aj napriek uvedeným, európsky zdokumentovaným 
skutočnostiam, v aplikačnej praxi dosiaľ súdy odmietajú priznať drogovej závislosti 
status ochorenia, choroby s odvolávaním sa, že je slobodným rozhodnutím páchateľa 
siahať po omamnej a návykovej látke. Hoci v niektorých prípadoch je to nepochybný 
fakt, v mnohých prípadoch dochádza k páchaniu trestnej činnosti práve v súvislosti 
s drogovou závislosťou (aj s odkazom na skupiny drogových trestných činov, ktoré 
pod drogovú kriminalitu zaraďuje Európske monitorovacie centrum), k uplatneniu 
tejto poľahčujúcej okolnosti v zmysle § 36 písm. c.) TZ v praxi u nás nedochádza. 

Navyše, ďalej je možné rozvádzať úvahu o tom, či je vôbec možné uvažovať 
o naplnení všetkých podmienok subjektu skutkovej podstaty trestného činu, keďže 
v dôsledku ochorenia mozgu (t.j. psychickej alebo duševnej poruchy) nie je osoba 

 
10  Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, dostupné na 

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/546/TDAD09001SKC_WEB_161405.p
df 
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schopná v čase spáchania skutku ovládať svoje konanie. Hoci aj vie, že jej konanie 
je protiprávne, v dôsledku nastupujúcej alebo pokračujúcej, či rozvinutej drogovej 
závislosti nie je spôsobilá a schopná svoje konanie už ovládať. Uvedené úvahy 
smerujú až k vylúčeniu trestnej zodpovednosti.  

Možno povedať, že ani rigoróznosť postihu drogových trestných činov 
v zmysle § 171 TZ alebo § 172 TZ dlhodobo na Slovensku nebol faktorom, ktorý by 
pôsobil v smere nápravy, nebol to prvok, ktorý by pôsobil prevýchovne a ktorý by 
skutočne odrádzal od páchania drogových trestných činov, od užívania návykových 
látok. Tento efekt, ktorý možno zákonodarca pri rekodifikácii trestného práva 
predpokladal, vonkoncom však prísne postihy drogových trestných činov k tomuto 
efektu neviedli. 

Trestné právo by sa malo odvodzovať aj od materiálnych prameňov práva, 
kedy konkrétne spoločenské potreby, spoločenské podmienky a poznatky 
z aplikačnej praxe by mali byť premietané zákonodarcom do trestnoprávnej 
legislatívy. Dlhodobo sa však o úpravách v postihu drogovej kriminality len 
hovorilo, až v minulom roku a počas tohto roka sa pristúpilo aj k reálnym zmenám 
v postihu drogových trestných činov.  

Čo určite treba povedať je, že protidrogová politika na Slovensku predstavuje 
dlhodobo neriešiteľný začarovaný kruh. Opatrenia zamerané na pokles ponuky 
spravidla majú za dôsledok len nárast cien jednotlivých druhov návykových látok 
a neriešia dopyt po nich. Na druhej strane, opatrenia zamerané na obmedzovanie 
dopytu, neriešia šírku škály ponuky, spôsobujú pokles cien jednotlivých druhov 
návykových látok a ich ľahšiu dostupnosť, nakoľko je potrebné ich odbytovať 
konečným užívateľom. Cielené systematické opatrenia zamerané na obe skupiny 
(predajcov aj konzumentov) sa dosiaľ ukazovali ako málo účinné, nakoľko drogová 
kriminalita má sústavne stabilné a veľmi významné miesto z pomedzi všetkých 
registrovaných trestných činov, či už primárne alebo sekundárne (ako doplnok iných 
trestných činov). A v konečnom dôsledku je to nelegálny obchod s návykovými 
látkami, ktorý je jedným z najvýnosnejších obchodov na svete. 

Celkom zámerne v úvode tohto článku uvádzame, že drogovou kriminalitou 
v širšom zmysle slova sa zaoberajú vedené disciplíny ako je adiktológia, toxikológia, 
sociológia, kriminológia a v oblasti možností postihu aj trestné právo.  

Zmeny postihu drogových trestných činov na Slovensku, by totiž mali 
vychádzať a odvodzovať sa od záverov konkrétnych štúdií zameraných na: 

- poznávanie drogovej klímy a mikroklímy na Slovensku a v Česku 
- rozšírenosť jednotlivých druhov zneužívaných návykových látok (reagovať 

by mali hlavne na dominantný druh zneužívanej látky),  
- stupeň a mieru postupujúcej drogovej závislosti, ktorú v snahe 

objektivizovať postih drogových trestných činov naša legislatívy 
nezohľadňuje, čím potláča absolútne požiadavku na vhodnú 
individualizáciu postihu drogových trestných činov 

- potreby konkrétnych konzumentov prechovávajúcich návykové látky u nás. 
Hoci sa ukazuje, že v Európe patrí marihuana k najzneužívanejším 

návykovým látkam, nepochybne aj pre liečebným účinkom THC, CBD a CBG, 
český objav pervitínu, jeho sústavná dostupnosť (cenová aj množstevná, nezávislá 
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od poveternostných podmienok, nízke náklady na výrobu, zisk z predaja) spôsobuje, 
že dominantným druhom návykovej látky na Slovensku je nepochybne pervitín.  

Pokiaľ ide o využívanie liečebných účinkov produktov z rastlín z rodu 
konope, v súvislosti s liečebnými účinkami, tieto požiadavky a potreby resp. 
preferenciu (zmierňovanie migrén, riešenie atopických ekzémov, riešenie nespavostí 
a pod.) dnes umožňujú v plnej miere riešiť voľne dostupné výrobky obsahujúce 
nepsychoaktívny podiel THC v podobe CBD a CBG. Ešte v novembri 2020 Súdny 
dvor EÚ vydal komuniké odkazujúce na rozsudok vo veci C-663/18 B S a C A, 
v zmysle ktorého členský štát nemôže zakázať uvádzanie na trh kanabidiolu (CBD) 
legálne vyrobeného v inom členskom štáte, ak je extrahovaný z rastliny Cannabis 
sativa ako celku, a nielen z jej samotných vlákien a semien Tento zákaz však možno 
odôvodniť cieľom ochrany verejného zdravia, nesmie však ísť nad rámec toho, čo je 
nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľ. 

Pokiaľ však ide o samotnú marihuanu a výrobky z nej, ktoré obsahujú 
psychoaktívnu látku THC, na slovenskom i českom drogovom trhu je jej pomerne 
nedostatok. Uvedené je spôsobené viacerými faktormi: najmä požiadavkami na 
existenciu priestorov na pestovanie, umelého osvetlenia a celkovo vhodnej 
mikroklímy.,,Sezóna“ v prípade marihuany, ktorej nie je dostatok na našom 
drogovom trhu a teda je lákavým obchodným artiklom, nakoľko pri nej existuje 
predpoklad rýchleho odbytu, je od februára – marca do októbra s výnimkou letných 
mesiacov, kedy náklady spojené s umelým osvetlením spôsobujú nadmerné 
predraženie. V dôsledku uvedenej skutočnosti sa počas letných mesiacov neoplatí 
pestovanie marihuany pod umelým osvetlením, ktoré spôsobuje zvyšovanie 
nákladov na jej predaj a minimalizáciu výnosov, čo sa premieta do nezáujmu 
pestovania a predaja v určitých mesiacoch v roku.  

S účinnosťou od 01.05.2022 došlo k zmene trestnoprávnej úpravy – trestných 
činov, ktoré umožňujú postihovať primárnu drogovú kriminalitu. Len ťažko možno 
odhadovať, o aké štúdie a vedecko-výskumné závery sa motívy zmeny legislatívy 
opiera.  

S účinnosťou od 01.05.2022 dochádza v Slovenskej republike k zmene 
v postihu drogových protiprávnych konaní tak, že sa mení koncepcia aj systematika 
primárnej drogovej kriminality obsiahnutej v § 171 TZ a nasl. Pôvodné znenie 
ustanovenia § 171 TZ obsahovalo dve skutkové podstaty: (1) prechovávanie pre 
vlastnú spotrebu v malom rozsahu (do trojnásobku bežnej dávky) a (2) 
prechovávanie pre vlastnú spotrebu vo väčšom rozsahu (do 10 násobku bežnej 
jednorazovej dávky). V prvom prípade sa protiprávne konanie – prechovávanie pre 
vlastnú spotrebu postihovalo trestom odňatia slobody až na 3 roky, v druhom prípade 
prechovávanie pre vlastnú spotrebu vo väčšom rozsahu trestom odňatia slobody na 
1 až 5 rokov. 

Aktuálna trestnoprávna úprava akýmsi spôsobom privileguje prechovávanie 
omamnej látky alebo psychotropnej látky z rastliny rodu konopa pre vlastnú potrebu 
v zmysle § 171 ods. 1 TZ tak, že  ods. uvedené protiprávne konanie postihuje trestom 
odňatia slobody až na rok (bez dolnej  TZ hranice). S odkazom na § 135 ods. 1 TZ 
sa považuje za prechovávanie pre vlastnú spotrebu prechovávanie takejto látky (z 
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rastliny rodu konopa pre vlastnú spotrebu) v trojnásobku obvykle jednorazovej 
dávky na použitie.  

V ustanovení § 171 ods. 2 TZ sa postihuje neoprávnené prechovávanie 
omamnej látky alebo psychotropnej látky z rastliny rodu konopa pre vlastnú potrebu 
vo väčšom rozsahu a to trestom odňatia slobody až na 2 roky. Kvalifikačným 
znakom je väčší rozsah prechovávanej omamnej alebo psychotropnej látky z rastliny 
z roku konopa pre vlastnú spotrebu, čoho dôsledkom dochádza k sprísneniu 
trestnoprávneho postihu.  

Zároveň v rovine teoretickej ide o postih podľa základnej a kvalifikovanej 
skutkovej podstaty trestného činu. S odkazom na § 135 ods. 2 TZ sa prechovávaním 
omamnej látky, psychotropnej látky z rastliny rodu konopa pre vlastnú potrebu vo 
väčšom rozsahu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú 
látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac 
desaťnásobku obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu. 
Zákonodarca úplne opomína pri definícii,,prechovávať pre vlastnú spotrebu“ fakt, 
že aj konzument si musí látku akýmsi spôsobom zadovážiť – kúpiť, vymeniť, 
zameniť, doviezť, previezť, kedy sa trestný postih prechovávania pre vlastnú 
spotrebu v praxi ľahko zamieňa z rôznymi formami nakladania s návykovými 
látkami (dnešné ustanovenie § 172 ods. 4 TZ so sadzou 3 až 10 rokov odňatia 
slobody).  

Je zrejmé, že zákonodarca privilegoval konzumentov omamných 
a psychotropných látok z rastliny rodu konope tým, že v základnej skutkovej 
podstate sa postihuje takéto konanie (najviac v trojnásobku jednorazovej obvyklej 
dávky) trestom odňatia slobody až na 1 rok, v kvalifikovanej skutkovej podstate až 
na 2 roky (v rozsahu najviac desaťnásobnú bežnej jednorazovej dávky). 

Do ustanovenia § 171 TZ sa doplnili nové dva odseky č. 3 a 4, ktoré reagujú 
na užívanie iných návykových látok pre vlastnú spotrebu – v trojnásobku bežnej 
dávky (ods. 3) alebo vo väčšom rozsahu najviac v 10-násobku bežnej dávky. V ods. 
3 pritom ide o postih prechovávania pre vlastnú spotrebu (inej látky ako látky 
z rastliny z roku konope) trestom odňatia slobody až na 3 roky, v ods. 4 ide 
o prechovávanie inej omamnej a návykovej látky ako z rastliny z roku konope vo 
väčšom rozsahu pre vlastnú spotrebu, ktoré sa postihuje trestom odňatia slobody až 
na 5 rokov.  

Je možné všimnúť zaujímavú systematiku – t. j. samotnú konštrukciu skutkovej 
podstaty podľa § 171 TZ v zmysle základná (ods. 1) + kvalifikovaná skutková 
podstata (ods. 2) vo vzťahu k látkam z radu konopa pre vlastnú spotrebu, následne 
základná skutková podstata (ods. 3) a kvalifikovaná skutková podstata (ods. 4) vo 
vzťahu k prechovávaniu iných omamných a návykových látok ako sú látky z rastliny 
rodu konope. 

Ďalej, to čo možno podstatným spôsobom namietať je, že dochádza z akémusi 
privilegovaniu užívania látok z rastliny z roku konope. Hoci je nepochybné, že ako 
prírodná návyková látka nepochybne má rad,,benefitov“ oproti látkam vyrábaným 
polosynteticky alebo priamo synteticky (pervitín, kokaín), no v každom prípade, ak 
úmyslom zákonodarcu bolo privilegovať konzumentov – osoby závislé na návykovej 
látke, rozhodne nie je na mieste rozlišovať medzi konzumentami konkrétne OLPL.  



168 

V podstate do značnej miery závisí od konkrétneho sociálneho prostredia, či 
ide o konzumenta marihuany alebo pervitínu, kokaínu, od prostredia, v ktorom sa 
pohybuje, od jednotlivcov, s ktorými dochádza do kontaktu, od dostupnosti 
konkrétnych druhov návykových látok. To, že ide o konzumenta, je v každom 
prípade dané – konzumentom pre vlastnú spotrebu bude aj konzument marihuany aj 
konzument pervitínu a iných OLPL. V každom prípade pôjde o konzumenta, osobu 
v určitom stupni závislosti, ktorí prechováva pre vlastnú spotrebu a ďalej s touto 
látkou nenakladá. To by mal byť prvok privilegovania v rámci trestného postihu, nie 
druh zneužívanej látky. 

Princíp pomoci osobám, ktoré prechovávajú pre vlastnú spotrebu z dôvodu 
závislosti a potreby návykovej látky, je rovnaký v prípade marihuany aj iných 
OLPL. Len predpokladáme, že zákonodarca nemal v úmysle podporovať pestovanie 
a predaj marihuany (látok z rastliny z roku konope), ale mal v úmysle určitým 
spôsobom privilegovať konzumentov, ktorí prechovávajú pre vlastnú spotrebu 
z dôvodu vlastnej závislosti. Potom musí byť absolútne irelevantné, o akú látku ide 
– vždy pôjde o závislého konzumenta, ktorý ďalej nesprostredkúva látku, ale drží – 
prechováva ju pre seba z dôvodu svojej závislosti.  

Úplne odhliadajúc od druhu zneužívanej látky, na ktorej je konzument závislý 
(lebo to veľmi závisí od sociálneho prostredia), je potrebné reagovať na prípady 
konzumácie a závislostí privilegovaním od iných prípadoch nakladania s OLPL.  

Zákonodarca sa nevedno prečo vydal cestou privilegovania konkrétnych 
druhov návykových látok, ktoré na našom území ani nie sú rozšírené naviac 
a navyše, ak mal v záujem poskytovať pomoc osobám – konzumentom závislým na 
návykových látkach z nich celkom bez úvahy vyčlenil konkrétne skupiny. Takáto 
právna úprava je v značnej miere nedoriešená – nezodpovedá aktuálnemu stavu a ani 
deklarovanému zámeru – pomáhať konzumentom závislým na návykových 
a omamných látkach. 

Okrem naznačenej,,zaujímavej“ systematiky, ďalej akéhosi neopodstatneného 
privilegovania látok z rastliny z roku konope (hoci ani u nás nie je najrozšírenejšia), 
možno naznačiť problémy, ktoré ostali úplne nepovšimnuté, resp. nedoriešené: 

- trestné  sadzby postihu prechovávania pre vlastnú spotrebu pri iných 
druhoch látok ako z rastlín z rodu konope 

- určenie jednorazovej bežnej dávky 
Ad a.) Ak ide o postih prechovávania pre vlastnú spotrebu, okrem vyňatia 

a privilegovania užívania látok pochádzajúcich z rastliny z rodu konopa, trestné 
sadzby prechovávania pre vlastnú spotrebu ostali úplne rovnaké (až na 3 roky, až na 
5 rokov trest odňatia slobody). Neopodstatnene dochádza k privilegovaniu závislosti 
na látkach z rastliny z rodu konopa tak, že ich prechovávanie pre vlastnú spotrebu sa 
postihuje trestom odňatia slobody až na1 alebo až na 2 roky. Podstatná ma byť črta, 
že ide o konzumenta pre vlastnú spotrebu, nie to, na akej látke je závislý, nakoľko 
toto je silne závislé od sociálneho prostredia, o finančných možností, od dostupnosti. 
Ak je cieľom zmien legislatívy poskytovať väčšiu ochranu konzumentom – závislým 
osobám, tak táto novela neurobila nič iné ako to, že sprivilegovala závislosť na 
látkach z rodu z rastliny konopa. Iných konzumácií a závislostí, prechovávaní pre 
vlastnú spotrebu sa nedotkla trestnými sadzbami nijako. 
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Ad b.) Dosiaľ je značným problémom to, že konzumácia pre vlastnú spotrebu 
spôsobuje postupom času závislosť, závislosť sa prejavuje zvyšujúcimi sa 
požiadavkami na množstvo jednorazovej dávky na dosiahnutie účinku bežnej 
jednorazovej dávky. Inak povedané, prvokonzument má podstatne nižšiu 
jednorazovú dávku ako osoba po rokoch závislosti, kedy na dosiahnutie účinku 
jednorazovej dávky potrebuje užiť podstatne väčšie množstvo látky – sústavne ide 
o konzumenta pre vlastnú spotrebu, kvôli vlastnej závislosti, hoci by aj prechovával 
látku v rozsahu 12 – 14 – 16 dávok. Takéto konanie bude kvalifikované podľa § 172 
TZ, teda podstatne prísnejšie a povaha ochrany konzumentov závislých jedincov sa 
v tejto legislatíve znova stráca.  

Je vedecky podporený fakt, že postupujúca závislosť zvyšuje množstvo 
obsiahnuté v jednorazovej dávke na dosiahnutie jednorazového účinku. Je 
zarážajúce, že je to štát, ktorý nedokázal prostredníctvom svojich orgánov odhaliť 
závislosť na návykovej látke, jej niekoľkoročné prechovávanie pre vlastnú spotrebu 
a konzumáciu, má následne na to záujem na prísnejšom postihu páchateľa, ktorý je 
v pokročilo štádiu závislosti. Na uvedené problémy právna úprava nijako nereaguje, 
opomína potrebu riešenia konzumentov v pokročilom štádiu závislosti, neaplikuje 
princípy pozitívnej diskriminácie tam, kde by to bolo potrebné. Otázka množstva 
obvyklej jednorazovej dávky ostáva sústavne otázna a nedochádza ani 
k zohľadneniu stupňa závislostí u konzumentov, ktorí prechovávajú pre vlastnú 
spotrebu.  

Nesystémovosť právnej úpravy týkajúcu sa štruktúry skutkovej podstaty je 
ďalej vidieť aj pri ustanovení § 172 TZ, kde sa znova strieda systém základnej 
skutkovej podstaty  - prechovávanie látky z rastliny z rodu konopa už nie pre vlastnú 
spotrebu (ods. 1), kvalifikovanej skutkovej podstaty (ods. 2; ak už bol páchateľ 
odsúdený za taký čin), základnej skutkovej podstaty (ods. 3; neoprávnené 
prechovávanie inej látky ako z rastliny z rodu konope, nie však už pre vlastnú 
spotrebu), kvalifikovanej skutkovej podstaty (ods. 4 vo vzťahu ku konkrétnym 
formám nakladania s omamnými a návykovými látkami) a ďalších kvalifikovaných 
skutkových podstát (ods. 5, 6 7 a 8 TZ). 

Prechovávanie (počas akejkoľvek doby) látku z rastliny rodu konopa 
v rozsahu nad väčší rozsah (viac ako 10násobok bežnej dávky) potrestá sa odňatím 
slobody na tri roky až sedem rokov. Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov 
sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a už bol za taký čin odsúdený. 
Znova dochádza k akémusi privilegovaniu prechovávania látok z rastlín z rodu 
konopa aj vo väčšom rozsahu ako 10násobok bežnej obvyklej jednorazovej dávky. 
Tu sa síce postih zmierňuje (pôvodne 3 až 10 rokov v ods. 1; v ods. 2 postih trestom 
odňatia slobody na 10 až 15 rokov), pri iných látkach ostáva viac menej rovnaký. 

Kto neoprávnene prechováva po akúkoľvek dobu inú omamnú látku alebo 
psychotropnú látku jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až 
desať rokov, kedy sa má na mysli prechovávanie inej látky v rozsahu nad 10násobok 
bežnej obvyklej jednorazovej dávky. Tu k nejakej zmene v postihu nedošlo, aj pred 
tým išlo o postih trestom odňatia slobody vo výmere od 3 rokov do 10 rokov. Trestný 
postih tu ostal nezmenený v porovnaní s pôvodnou úpravou.  
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Neoprávnené nakladanie v podobe výroby, dovozu, vývozu, prevozu, 
prepravy (dá prepraviť), kúpa, predaj, výmena, zadovažovanie omamnej látky, 
psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora alebo kto takú činnosť sprostredkuje, 
potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov. Trestný postih aj v tomto 
prípade zostal trestný postih nezmenený.  

Predošlé odsúdenie za činy v ods. 3 alebo 4 zakladajú postih trestom odňatia 
slobody na 10 – 15 rokov tak, ako tomu bolo podľa pôvodnej úpravy. Postihy vo 
zvyšných kvalifikovaných skutkových podstatách ostávajú rovnako prísnej, až do 
sadzby 20 – 25 alebo na doživotie. 

Reálne, okrem privilegovania látok z rastliny z roku konopa, k žiadnej 
podstatnejšej zmene v postihu drogových trestných činov (primárnej drogovej 
kriminality) nedošlo okrem zneprehľadnenia systematiky ustanovení § 171 TZ a § 
172 TZ.  

Zámer zmierniť trestnoprávne postihy za drogové trestné činy sa úplne minul 
účinku, nakoľko bez racionálnej úvahy privileguje konkrétne skupiny užívateľov, 
konzumentov závislých na návykových látkach oproti iným, rovnako závislým 
osobám či konzumentom. 

Nadväzne na novú úpravu postihu prechovávania omamných 
a psychotropných látok z rastlín z rodu konopa pre vlastnú spotrebu (§ 171 ods. 1 
a 2 TZ) sa do všeobecnej časti Trestného zákona začlenilo nové ustanovenie § 40a 
umožňujúce podmienečne upustiť od potrestania páchateľa v týchto prípadoch. Ide 
o fakultatívnu možnosť z pohľadu súdu (môže), kde podmienkou je obligatórne 
uloženie ochranného opatrenia ochranného liečenia za podmienok uvedených v § 73 
TZ. Súd páchateľovi určuje skúšobnú dobu v trvaní až na 2 roky s tým, že ak 
páchateľ dodrží podmienky ochranného liečenia, súd vyslovuje osvedčenie 
v skúšobnej dobe. Ak by tak súd neurobil súd do roka od uplynutia skúšobnej doby 
bez zavinenia páchateľa, potom sa uplatní zákonná fikcia osvedčenia. Ak súd 
vysloví, že páchateľ sa osvedčil, alebo ak sa uplatní zákonná fikcia osvedčenia, na 
páchateľa sa hľadí ako by potrestaný ani nikdy nebol.  

Pre uloženie ochranného liečenia páchateľovi trestných činov podľa § 171 
ods. 1 a 2 TZ sa vyžaduje súhlas páchateľa. 

Zákonodarca týmto spôsobom umožňuje uprednostňovať osobitný 
medicínsky režim v podobe ochranného liečenia u páchateľov, ktorí sú závislí 
konzumenti a omamné látky z rastlín z roku konope prechovávajú pre vlastnú 
potrebu z tohto dôvodu. Pri páchateľovi, ktorý by si uložením tohto ochranného 
liečenia nesúhlasil, takýto postup nie je možný. Nepochybne tento postup má zmysle 
v prípade osôb, ktoré sú drogovo závislé a u ktorých ochranné liečenie má dosiahnuť 
sledovaný cieľ, má pomôcť vyliečiť sa a zaradiť do bežnej spoločnosti. Pri osobách, 
ktoré nedajú súhlas s aplikáciou tohto ustanovenia, aj v prípadoch, kedy ochranné 
liečenie je vzhľadom na absenciu závislosti neúčelne, je aplikácia takejto možnosti 
celom nezmyslená a logicky v takýchto prípadoch by sa aplikovať ani nemala. 
Problémom je aj to, že ani v tomto prípade neprichádza možnosť podmienečného 
upustenia pri absolvovaní ochranného liečenia pri páchateľoch, ktorí sú 
konzumentmi a sú závislí na iných omamných a psychotropných látkach. 
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Záver 
Dlhodobo možno o právnej úprave postihu drogových trestných činov 

v Slovenskej republike uvažovať ako o jednej z najprísnejších. Rovnako tak 
dlhodobo možno uvažovať o postihu primárnej drogovej kriminality, ktorý nevedie 
k dosahovaniu svojho účelu. Ani nadmerne a skutočne neprimerane prísne trestné 
postihy nevedú vzhľadom na stav a rozmach drogovej kriminality k napĺňaniu 
svojho cieľa t. j. páchateľov neodrádzajú od páchania drogových trestných činov.  

Taktiež dlhodobo sa u nás objavujú diskusie k témam o dekriminalizácii či 
depenalizácii vybraných druhov (hlavne mäkkých) drog. Navrhovaná novelizácia 
Trestného zákona počítala s rozsiahlejšou zmenou systematiky aj postihu primárnej 
drogovej kriminality a obsahovala aj návody na kvantifikáciu jednotlivých druhov 
omamných a návykových látok. Do ustanovení Trestného zákona bola s účinnosťou 
od 1.05.2022 zakomponovaná novelizácia, ktorá predstavuje minimálny a možno 
polemizovať či aj systémový a správny krok týkajúci sa zmeny v postihu vybraných 
trestných činov spadajúcich pod drogovú kriminalitu. Možno povedať, že dosiaľ nie 
sú dostupné konkrétne štúdie či podklady, od ktorých sa zakomponované zmeny 
odvíjali. Hoci výstupy Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové 
závislosti skutočne poukazujú na to, že v Európe patrí marihuana k najrozšírenejším 
druhom omamných a psychotropných látok, drogová scéna na Slovensku je o niečo 
odlišnejšia a k dominantným druhom, aj keď s významnou a vysokou konkurenciou 
marihuany, patrí pervitín – metamfetamín. Je to najmä z dôvodu jeho cenovej 
dostupnosti a dostupnosti sústavne počas roka vzhľadom na syntetickú formu 
výroby.  

Navrhovaná novelizácia Trestného zákona počítala s rozsiahlejšou zmenou 
systematiky aj postihu primárnej drogovej kriminality a obsahovala aj návody na 
kvantifikáciu jednorazových dávok pri jednotlivých druhov omamných 
a návykových látok.  
Do ustanovení Trestného zákona bola s účinnosťou od 01.05.2022 zakomponovaná 
novelizácia, ktorá predstavuje len minimálny a veľmi možno polemizovať, či 
systémový krok v podobe zmeny postihu prechovávania len niektorých omamných 
a psychotropných látok pre vlastnú  spotrebu.  

V praxi je veľmi problematické uplatniť poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 
písm. c.) TZ, hoci je vedecky podložený fakt, že drogová závislosť predstavuje 
ochorenie mozgu, psychickú poruchu, kedy by aj závislý konzument nechcel 
prechovávať a konzumovať návykovú látku, ale nevie svoje konanie ovplyvniť, 
nakoľko je riadené závislosťou. Tieto úvahy smerujú až k polemike o možnej 
trestnej zodpovednosti resp. nezodpovednosti pre nedostatok ovládacej schopnosti 
pri závislej osobe v čase spáchania skutku.  

Aktuálna trestnoprávna úprava akýmsi spôsobom privileguje prechovávanie 
omamnej látky alebo psychotropnej látky z rastliny rodu konopa pre vlastnú potrebu 
v zmysle § 171 ods. 1 TZ tak, že  ods. uvedené protiprávne konanie postihuje trestom 
odňatia slobody až na rok (bez dolnej TZ hranice). S odkazom na § 135 ods. 1 TZ sa 
považuje za prechovávanie pre vlastnú spotrebu prechovávanie takejto látky (z 
rastliny rodu konopa pre vlastnú spotrebu) v trojnásobku obvykle jednorazovej 
dávky na použitie. V ustanovení § 171 ods. 2 TZ sa postihuje neoprávnené 
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prechovávanie omamnej látky alebo psychotropnej látky z rastliny rodu konopa pre 
vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu a to trestom odňatia slobody až na 2 roky. 
Kvalifikačným znakom je väčší rozsah prechovávanej omamnej alebo psychotropnej 
látky z rastliny z roku konopa pre vlastnú spotrebu, čoho dôsledkom dochádza 
k sprísneniu trestnoprávneho postihu.  

Je zrejmé, že zákonodarca privilegoval konzumentov omamných 
a psychotropných látok z rastliny rodu konope tým, že v základnej skutkovej 
podstate sa postihuje takéto konanie (najviac v trojnásobku jednorazovej obvyklej 
dávky) trestom odňatia slobody až na 1 rok. V prípade iných druhov však postih ostal 
nezmenený, hoci rovnako ide aj osoby závislé, konzumujúce, prechovávajúce 
návykovú látku pre vlastnú spotrebu z dôvodu potreby užívania. Ak teda ak 
úmyslom zákonodarcu bolo privilegovať konzumentov – osoby závislé na návykovej 
látke, rozhodne nie je na mieste rozlišovať medzi konzumentami konkrétne OLPL. 
V podstate do značnej miery závisí od konkrétneho sociálneho prostredia, či ide 
o konzumenta marihuany alebo pervitínu, kokaínu, od prostredia, v ktorom sa 
pohybuje, od jednotlivcov, s ktorými dochádza do kontaktu, od dostupnosti 
konkrétnych druhov návykových látok. To, že ide o konzumenta, je v každom 
prípade dané – konzumentom pre vlastnú spotrebu bude aj konzument marihuany aj 
konzument pervitínu a iných OLPL. V každom prípade pôjde o konzumenta, osobu 
v určitom stupni závislosti, ktorí prechováva pre vlastnú spotrebu a ďalej s touto 
látkou nenakladá. To by mal byť prvok privilegovania v rámci trestného postihu, nie 
druh zneužívanej látky. To, čo naďalej ostáva nedoriešené, je akýsi objektívny 
pohľad na užívané množstva a absencia vymedzenia – kvantifikácie bežnej /obvyklej 
jednorazovej dávky, ktorá sa pri prvokonzumentovi a závislej osobe značne líši 
a determinuje pritom trestnoprávny postih. Nesystémové sa javí aj ustanovenie § 40a 
TZ, ktoré znova privileguje len niektorých konzumentov a závislé osoby 
prechovávajúce pre vlastnú spotrebu, čo nepovažujeme správne a čo pôsobí 
diskriminačne voči rovnako tak užívateľom, závislým osobám, ktoré však 
prechovávajú a užívajú iné druhy návykových látok, nakoľko ich mali dostupnejšie 
vo svojom sociálnom prostredí, vo svojom okolí. Všetky tieto naznačené skutočnosti 
by mali byť smerom do budúcna návodom pre vypracovanie konkrétnych štúdií 
a analýz, od ktorých by sa mali následne odvíjať systémové zmeny trestnoprávnej 
legislatívy a také zmeny, ktoré aplikačná prax potrebuje, nie len kozmetické 
a nelogické zmeny v postihu, ktoré sa nedotknú prevažnej časti konzumentov, osôb, 
ktoré užívajú a prechovávajú návykové látky pre vlastnú spotrebu.  
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UPLATŇOVANIE PRINCÍPU KONTRADIKTÓRNOSTI A PRVKOV 
PRIVATIZÁCIE TRESTNÉHO KONANIA VO FRANCÚZSKEJ 

REPUBLIKE 
 

APPLICATION OF THE ADVERSARIAL PRINCIPLE AND THE 
ELEMENTS OF PRIVATIZATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF 

THE FRENCH REPUBLIC 
 

Ondrej Laciak, Lucia Vasilik 
 
Abstrakt 
V príspevku autori analyzujú vybrané aspekty trestného konania Francúzskej 
republiky  s akcentom na kontradiktórnosť a prvky privatizácie trestného konania. 
Prvá časť predstavuje úvod do systému trestného konania a organizácie trestných 
súdov Francúzskej republiky. Cieľom druhej časti príspevku je vyhodnotiť mieru a 
podobu kontradiktórnosti v trestnom konaní Francúzskej republiky. K predkladanej 
problematike autori pristupujú analýzou relevantných ustanovení francúzskeho 
Code de procédure pénale, z ktorého abstrahujú špecifické aspekty kontradiktórnosti 
v podobe práva na informácie a práva vyjadriť sa. Tretia časť príspevku sa zaoberá 
inštitútom súkromnej obžaloby a odklonmi vo francúzskom trestnom konaní, ako 
prvkami privatizácie francúzskeho trestného konania. V závere autori na základe 
zistených poznatkov reflektujú možnosti využitia inštitútu súkromnej obžaloby 
v slovenskom trestnom konaní de lege ferenda a upozorňujú na pozitíva i negatíva, 
ktoré jej prípadné zavedenie prináša.   
Kľúčové slová: kontradiktórnosť, audiatur et altera pars, privatizácia trestného 
konania, súkromná obžaloba, trestné konanie Francúzskej republiky. 
 
Abstract 
In the article, the authors analyze selected aspects of the criminal proceedings of the 
French Republic – the adversarial principle and the elements of privatization of the 
French criminal proceedings. The first chapter is an introduction to the system of 
criminal justice and organization of the criminal courts of the French Republic. The 
aim of the second chapter is to evaluate the degree of adversariality in the criminal 
proceedings of the French Republic. The authors approach the presented issue 
through analysis of relevant provisions of the French Criminal Procedure Code, 
Code de procédure pénale, from which they abstract specific demonstrations of the 
adversarial principle, or “audiatur et altera pars”, in the form of the right to 
information and the right to be heard. The third chapter of the article deals with the 
concept of private prosecution and diversions in French criminal proceedings, as 
elements of the privatization of French criminal proceedings. In conclusion, based 
on the findings, the authors, reflect on the possibilities of using the institute of private 
prosecution in Slovak criminal proceedings de lege ferenda and draw attention to 
the positives and negatives its’ possible introduction brings.    
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Úvod  

Trestné konanie Francúzskej republiky je podľa úvodných ustanovení Code 
de procédure pénale (ďalej len „francúzsky Trestný poriadok“ alebo „CPP“)1 
kontradiktórnym konaním. Vyznačuje sa viacerými inštitútmi, ktoré môžeme 
označiť na jednej strane za progresívne, na strane druhej si doposiaľ zachováva 
niektoré tradičné prvky inkvizičného procesu, napr. inštitút vyšetrovacieho sudcu. 
Francúzsko si „svojich“ vyšetrovacích sudcov prísne stráži, napriek početným 
pokusom o obmedzenie ich právomocí. Sudca v trestnom konaní Francúzska má 
v každom jeho štádiu neochvejné postavenie, čo v nemalej miere určuje mieru 
kontradiktórnosti celého trestného konania. O Francúzsku môžeme hovoriť ako 
o exemplárnom predstaviteľovi zmiešaného,  kontinentálneho systému trestného 
konania, ktorý sa vyvinul posilnením adverzárnych a kontradiktórnych prvkov 
pôvodne inkvizičného konania, založeného na vyčerpávajúcom, tajnom vyšetrovaní 
s minimálnou možnosťou zasahovania obvineného do priebehu vyšetrovania. Sudca 
v pôvodnom inkvizičnom procese mohol o obžalobe rozhodnúť prakticky na 
podklade spisového materiálu z predsúdneho štádia. V nasledujúcom texte sa 
zameriame na analýzu vplyvu inštitútu vyšetrovacieho sudcu na mieru 
kontradiktórnosti vo francúzskom predsúdnom konaní a taktiež na uplatňovanie 
princípu kontradiktórnosti v konaní pred súdom. Pri identifikácii prvkov 
kontradiktórnosti budeme vychádzať z  ponímania kontradiktórnosti najmä ako 
subjektívneho práva účastníka, prejavujúceho sa v práve na informácie (právo na 
oboznámenie sa so všetkými dokumentami, stanoviskami, dôkazmi s cieľom 
ovplyvniť rozhodnutie súdu) a práve vyjadriť sa (ktoré obsahovo zahŕňa aj právo 
predkladať dokumenty, stanoviská a dôkazy na podporu svojich tvrdení a právo 
klásť otázky vypočúvaným osobám a vyjadriť sa k nim).2 

Napriek určitému lipnutiu na tradíciách francúzske trestné kódexy neobišli 
viaceré reformné novely, ktorými boli v súlade s vývojovými trendmi v oblasti 
trestného práva hmotného a procesného zavedené moderné inštitúty, ako 
alternatívne tresty, zjednodušené a odformalizované formy trestného konania 
v podobe odklonov od hlavného pojednávania, či súkromná obžaloba. Poškodeným 
vo francúzskom trestnom konaní sú garantované široké procesné oprávnenia. 
Môžeme konštatovať, že viaceré z týchto inštitútov sú prejavmi myšlienok 
restoratívnej justície a zároveň reagujú na aktuálne problémy aplikačnej praxe, 
akými sú preťaženosť justičných orgánov a nárast nových protispoločenských 
konaní, ktoré je potrebné postihovať normami trestného práva, čo ide ruke v ruke s 
technologickým pokrokom a spoločenským vývojom. V tomto kontexte sa 
v právnych poriadkoch kontinentálneho právneho systému začína experimentovať 

 
1  Dostupné na internete: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071154/. [cit. 

30.1.2022]. 
2  Bližšie pozri: Olej, J. – Kolcunová, M. – Kolcun, J.: Kontradiktórnosť v trestnom konaní. 

Bratislava: C. H. Beck, 2014, s. 33. 
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s tradičnými konceptami trestného práva a základnými ideami, na ktorých je 
budované, akými sú zásada legality a oficiality. Výsledkom týchto snáh je prelínanie 
inštitútov súkromného a verejného práva. Tento proces „privatizácie“ trestného 
práva sa vo svojej trestnoprocesnej podobe pretavil do francúzskeho trestného 
konania v podobe odklonov a inštitútu súkromnej obžaloby, ktorý doposiaľ 
v Slovenskej republike nebol zavedený. Cieľom tohto príspevku je prispieť do 
odbornej diskusie o spôsoboch privatizácie trestného konania, obohatiť ju 
o poznatky z trestného konania Francúzskej republiky, najmä s poukazom na inštitút 
súkromnej obžaloby a následne vyhodnotiť pozitíva, ale aj úskalia, ktoré by mohli 
zavedením tohto inštitútu do trestného konania Slovenskej republiky, vyvstať. 
 
1. Systém trestného konania a sústava trestných súdov vo Francúzskej 
republike  

Francúzke trestné konanie, podobne ako trestné konanie ďalších štátov 
kontinentálnej Európy, vychádza z inkvizičného procesu, ktorého ťažisko spočívalo 
v predsúdnom konaní. Postupným preberaním prvkov adverzárneho typu konania 
a pod vplyvom rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len 
ESĽP), sa inkvizičný systému trestného práva transformoval do hybridného, 
kontinentálneho modelu. Tento vychádza primárne z písaného práva a je dopĺňaný 
rozhodovacou činnosťou najvyšších súdov, ústavného súdu a pre oblasť Dohovoru3 
aj z judikatúrou ESĽP. Ťažisko dokazovania spočíva v konaní pred súdom, v rámci 
ktorého sa naplno rozvíja princíp kontradiktórnosti. 

Špecifikom francúzskeho trestného konania je silná pozícia vyšetrovacieho 
sudcu (juge d'instruction) v predsúdnom konaní, čím si ponecháva prvky 
inkvizičného procesu v podobe ingerencie orgánu súdnej moci do vyšetrovacieho 
procesu. Pre porovnanie so Slovenskou republikou, sudca pre prípravné konanie 
v zmysle slovenského Trestného poriadku v postupe pred začatím trestného stíhania 
a v prípravnom konaní rozhoduje najmä o zásahoch do základných práv a slobôd. 
Vyšetrovací sudca v zmysle francúzskeho Trestného poriadkumá dvojaké 
postavenie. Prináležia mu právomoci v oblasti vyšetrovania a vykonávania úkonov 
trestného konania a zároveň právomoci vynášať súdne rozhodnutia, čo vyvoláva 
opodstatnené pochybnosti o tom, do akej miery môže vyšetrovací a súdny orgán 
v jednom konať nestranne. Navyše, vo francúzskom trestnom systéme neexistuje 
jasné rozdelenie úloh medzi prokurátorom, vyšetrovacím sudcom a policajtom.4 
Tieto otázky vzbudzujú o inštitúte vyšetrovacieho sudcu určitú kontroverziu.  

Na druhej strane, množstvo prípadov, ktoré vyšetruje vyšetrovací sudca je 
veľmi nízke. V roku 2020 tvorili trestné veci postúpené prokuratúrou 
vyšetrovaciemu sudcovi 2,98% všetkých trestných vecí stíhaných prokuratúrou 
(v rokoch 2019 a 2018 to bolo taktiež menej než 3%).5 Prokurátor alebo príslušný 
policajt v predsúdnom konaní spravidla koná v rámci zrýchleného procesu zvaného 

 
3  Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd z 4.11.1950. 
4  Cape, E. et al.: Effective Criminal Defence in Europe. Antwerp – Oxford – Portland: Intersentia, 

2010, s. 204. 
5  Štatistické ročenky spravodlivosti Francúzskej republiky za roky 2018, 2019 a 2020. Dostupné na 

internete: http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/references-statistiques-justice-
12837/references-statistiques-justice-34256.html. [cit. 30.1.2022]. 
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GAV (Garde à Vue), v ktorom je podozrivá osoba (mis en cause) najprv zadržaná 
a obmedzená na osobnej slobode.6 Prokurátor si zachováva diskrečnú právomoc 
v zmysle, že na to, aby mohol vyšetrovací sudca začať konať, musí mu byť vec 
postúpená prokurátorom (resp. na žiadosť poškodeného) do časovo náročnejšieho 
procesu zvaného instruction. Spravidla sa postúpenie veci vyšetrovaciemu sudcovi 
týka závažných zločinov (crimes).7 Osoba obvinená vyšetrovacím sudcom sa nazýva 
mis en examen a má širší okruh práv, ako podozrivý v GAV procedúre (mis en 
cause). Vzhľadom na procesnú náročnosť a nedostatok zdrojov na vykonanie 
konania pred vyšetrujúcim sudcom v niektorých oblastiach dochádza 
k systematickému podhodnocovaniu závažnosti trestných činov za účelom obídenia 
pôsobnosti vyšetrovacieho sudcu.8  

Ak je vec postúpená vyšetrovaciemu sudcovi, prináležia mu rozsiahle 
právomoci, napr.: riadiť a vykonať vyšetrovanie, vypočúvať obvineného, svedkov, 
znalcov, vykonať konfrontáciu, vydávať príkazy na vykonanie zaisťovacích úkonov 
a pod. S účinnosťou k 1.1.2001 stratil vyšetrovací sudca právomoc nariadiť 
zadržanie podozrivej osoby a rozhodovať o väzba v predsúdnom konaní. Táto 
právomoc v dôsledku posilňovania zásady prezumpcie neviny prešla do rúk 
novovzniknutého juge des libertés et de la detention (sudca pre základné slobody 
a väzbu). Na konci vyšetrovania vyšetrovací sudca alebo prokurátor rozhodne, či má 
dostatok dôkazov na to, aby postavil obvineného pred súd alebo vydá tzv. non-lieu 
(„no case“) a trestné stíhanie zastaví. 

V štádiu konania pred súdom o najmenej závažných trestných činoch 
(contravention) koná a rozhoduje tzv. tribunal de police, za spáchanie ktorých môže 
uložiť len peňažný trest (aj trestným rozkazom). O stredne závažných trestných 
činoch (délits) koná a rozhoduje tzv. tribunal correctionnel, za spáchanie ktorých 
môže uložiť trest odňatia slobody od 2 mesiacov do 10 rokov.9 O najzávažnejších 
zločinoch (crimes), za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody na viac ako 10 rokov 
až doživotie, koná a rozhoduje tzv. Cour d’Assise, Porotný súd, ktorý je jediným 
porotným súdom v rámci súdneho systému Francúzska. Zasadá v 3-člennom senáte 
zloženom z profesionálnych sudcov a 6 porotcov z radu občanov (9 v odvolacom 
konaní). Najvyššou inštanciou v súdnom systéme je Kasačný súd, Cour de cassation, 
ktorý koná a rozhoduje, okrem iného, o mimoriadnych opravných prostriedkoch 
proti rozhodnutiam súdov v trestnom konaní. Má právomoc preskúmavať právne 
a procesné otázky, o skutkových otázkach nerozhoduje. V prípade zistenia porušenia 
hmotnoprávnych alebo procesnoprávnych ustanovení napadnuté rozhodnutie zruší 

 
6  § 803-3 CPP. 
7  Francúzsky Trestný zákon, Code Pénal, rozoznáva v čl. 111-1 podľa závažnosti 3 druhy trestných 

činov: crimes, délits a contraventions. Bližšie pozri: https://www-legifrance-gouv-
fr.translate.goog/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/2022-02-
10/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=op,sc. [cit. 30.1.2022].  

8  Cape, E. et al.: Effective Criminal Defence in Europe. Antwerp – Oxford – Portland: Intersentia, 
2010, s. 209-210. 

9  Bližšie pozri: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N263. [cit. 30.1.2022]. 
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a vec vráti na opätovné prejednanie. Rozhoduje v 3 až 5-členných senátoch 
a v pléne.10 

Novým prvkom v sústave súdov Francúzska sú tzv. trestné súdy (cours 
criminelles), ktoré boli zriadené ako experiment v rámci reformy justície 2018-2022 
zákonom č. 222/2019 z 23.3. 2019.11 Od septembra 2019 konajú a rozhodujú (bez 
poroty) o zločinoch, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody od 15-20 rokov. 
Trestné súdy musia prípad postúpiť Porotnému súdu v prípade zločinu, za ktorý 
možno uložiť trest odňatia slobody na 30 rokov (napr. znásilnenie s následkom 
smrti) alebo doživotie. Trestné súdy boli zriadené s cieľom odbremeniť Porotný súd 
od veľkého náporu obžalôb. Ďalším dôvodom je aj stúpajúca kritika porotného 
rozhodovania. Z výskumov totiž vyplýva ovplyvniteľnosť porotcov médiami najmä 
v ostro sledovaných kauzách, kedy majú porotcovia tendenciu rozhodovať prísnejšie 
deň po odvysielaní informácií o prípade v televíznych správach. 12 
 
2. Kontradiktórnosť v trestnom konaní Francúzskej republiky 

Kontradiktórnosť konania je vo Francúzsku jednou zo základných zásad 
trestného konania a jej význam môžeme vyvodiť už z prvej vety úvodného 
ustanovenia CPP, podľa ktorého: „Trestné konanie musí byť spravodlivé 
a kontradiktórne, a musí zachovávať rovnováhu práv strán.“13 Judikatúra 
francúzskych súdov spravidla rešpektuje výklad kontradiktórnosti vo svetle 
ustanovení čl. 6 ods. 1 a 3 písm. a), c) Dohovoru14 a s ním súvisiacej judikatúry 
ESĽP.15 

V nasledujúcej podkapitole sa zameriame na prvky kontradiktórnosti 
predsúdnom konaní a stručný priebeh dvoch základných procedúr, GAV 
a instruction, bez rozoberania alternatívnych a zjednodušených postupov podľa 
CPP. 
 
2.1 Prvky kontradiktórnosti v predsúdnom konaní 

Právo na informácie sa v prvom rade prejavuje v práve byť podrobne 
oboznámený s povahou a dôvodom obvinenia. V zrýchlenej procedúre procedúre 
GAV po umiestnení podozrivého do cely predbežného zadržania (ďalej len CPZ), má 
podozrivý (mis en cause) v zmysle § 63-1 CPP právo byť bezodkladne informovaný 
(v prípade potreby aj písomne) v jazyku, ktorému rozumie, o dátume a mieste 
spáchanie skutku, z ktorého je podozrivý a jeho právnej kvalifikácii, ako aj 
o dôvodoch zadržania.  Ďalej v zmysle uvedené ustanovenia má právo čo najskôr 

 
10  Bližše pozri: https://www.courdecassation.fr/la-cour/les-procedures-devant-la-cour-de-cassation. 

[cit. 30.1.2022]. 
11  Dostupné na internete: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042779859/. 

[cit. 30.1.2022]. 
12  Bližšie pozri: https://www.ipp.eu/actualites/impact-medias-sur-decisions-de-justice-note-22/. [cit. 

30.1.2022]. 
13  CPP. Dostupné na internete: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071154/. 

[cit. 30.1.2022]. 
14  Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Dostupné na internete: 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_slk.pdf. [cit. 30.1.2022]. 
15  Pozri napr.: Unterpertinger v Rakúsko a Al-Khawaja a Tahery v. Spojené kráľovstvo. 
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(najneskôr však do doby možného predĺženia predbežného zadržania) nahliadnuť 
sám alebo prostredníctvom svojho advokáta do policajnej správy o umiestnení 
do CPZ a právach s tým spojených, do prípadnej lekárskej správy podozrivého, ktorý 
bol na svoju žiadosť vyšetrený lekárom k zdravotnej spôsobilosti byť väzobne 
stíhaný a i. Z uvedených dokumentov si môže advokát robiť poznámky, nemôže 
však ešte v tomto štádiu vyhotovovať kópie. Podľa § 63-1 CPP má podozrivý 
právo vyjadriť sa k dôvodom zadržania a možnému predĺženiu lehoty zadržania. Má 
právo byť vypočutý, odpovedať na otázky, robiť vyhlásenia, právo 
nevypovedať16 a takisto napr. právo informovať o svojom zadržaní príbuzného, 
zamestnávateľa, konzulárny úrad domovského štátu, právo na tlmočníka, právo na 
právnu pomoc zvoleného alebo ad hoc ustanoveného  advokáta (obhajcu) od 
začiatku predbežného zadržania a právo komunikovať s ním bez prítomnosti iných 
osôb po dobu 30 minút, na žiadosť aj opakovane.  

Na predbežnom prejednaní alebo konfrontácii vykonávanej spravidla 
policajtom, ktorá nasleduje po zadržaní osoby v procedúre GAV, má podozrivý 
právo na účasť advokáta na týchto úkonoch, ktoré môže byť z dôležitých dôvodov, 
týkajúcich sa ochrany dôkazov, života, slobody a fyzickej integrity osôb, dočasne 
obmedzené na žiadosť policajta prokurátorom alebo väzobným sudcom (le juge des 
libertés et de la detention).17 Na konci  predbežného prejednania a konfrontácie smie 
advokát klásť vypočúvaným osobám otázky, ktoré však môže policajt 
odmietnuť, ak by mohli ohroziť riadny priebeh vyšetrovania. O odmietnutí otázky 
urobí policajt, resp. zapisovateľ záznam do zápisnice. Advokát môže k uvedeným 
úkonom vyhotoviť písomné pripomienky a vyjadrenia, ktoré môže zaslať 
prokurátorovi. Maximálna lehota zadržania pri závažných zločinoch je 96 hodín.  

Po ukončení GAV môže prokurátor rozhodnúť nasledujúcimi spôsobmi: a) 
odmietnuť vec (classement, napr. pre nedostatok dôkazov), b) so súhlasom 
podozrivého a poškodeného nariadiť a vykonať trestnú mediáciu (médiation pénale), 
c) okamžite predvolať podozrivého pred súd (comparution immédiate), čo je 
zrýchlený postup, ktorý umožňuje prokurátorovi postaviť osobu pred súd ihneď po 
zadržaní, ak usúdi, že má na takýto postup zabezpečený dostatok dôkazov. Obvinený 
musí s týmto postupom súhlasiť; d) postúpiť vec na ďalšie vyšetrovanie (instruction) 
vyšetrovaciemu sudcovi, ktorý podozrivému vznesie obvinenie a stáva sa z neho mis 
en examen.18 

V konaní pred vyšetrovacím sudcom (procedúra instruction) vyšetrovací 
sudca najprv vypočuje podozrivého k prejednávanej veci a poskytne mu možnosť 
vyjadriť sa.19 Ak je tu vyššia miera pravdepodobnosti, že osoba uvedený skutok 
spáchala a ide o trestný čin, vyšetrovací sudca podozrivému vznesie obvinenie 
a stáva sa z neho tzv. mis en examen. V zmysle § 80-2 CPP má obvinený pred prvým 
predvolaním pred vyšetrovacieho sudcu právo byť informovaný o povahe a dôvode 

 
16  Pozn. Právo nevypovedať v tomto štádiu GAV bolo zakotvené až k 1.6.2011, dovtedy podozrivý 

nemal právo nevypovedať. 
17  § 63-4-2 CPP. 
18  Hodgson, J.: French criminal justice. A comparative account of the investigation and prosecution 

of crime in France. Oxford: Hart Publishing, 2005, s. 236. In: Cape, E. et al.: Effective Criminal 
Defence in Europe. Antwerp – Oxford – Portland: Intersentia, 2010, s. 209. 

19  § 80-1 CPP. 
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obvinenia vrátane právnej kvalifikácie a o možnosti zvoliť si, resp. požiadať 
o ustanovenie obhajcu. Zároveň má, na rozdiel od podozrivého mis en cause, prístup 
k spisu, do ktorého môže za podmienok určených zákonom20 nahliadať a 
vyhotovovať kópie sám alebo prostredníctvom svojho advokáta. Taktiež má právo 
navrhovať a predkladať dôkazy. 

V konaní pred vyšetrovacím sudcom má sudca aktívne a dominantné 
postavenie. Môže zabezpečiť dôkazy a informácie, ktoré napomôžu odhaleniu 
pravdy, nariadiť znalecké dokazovanie, vypočúvať svedkov samostatne, 
v prítomnosti strán alebo vykonať konfrontáciu. Strany môže vypočuť len 
v prítomnosti svojich obhajcov, pokiaľ sa tohto práva výslovne nevzdajú. Na žiadosť 
prokurátora vyšetrovací sudca musí v zmysle § 119 CPP umožniť prokurátorovi 
účasť na výsluchoch a konfrontáciách. Výsluchy a konfrontácie riadi vyšetrovací 
sudca, ktorý sa vypočúvaných osôb môže pýtať otázky a zároveň podľa § 120 CPP 
umožní stranám klásť otázky a podávať námietky. Určuje poradie vykonávania 
úkonov vyšetrovania a môže zamietnuť otázky strán položené vypočúvaným 
osobám, ak by mohli narušiť priebeh výsluchu a dôstojnosť osôb. Námietky 
a pripomienky strán sa zaznamenajú do spisu. Kontradiktórnosť v podobe práva 
na vyjadrenie a kladenie otázok vypočúvaným osobám je síce zachovaná, no so 
silným právom ingerencie vyšetrovacieho sudcu do priebehu výsluchov, ktoré 
primárne vedie on. 

Ak v závere vyšetrovania vyšetrovací sudca dospeje k záveru, že ide o trestný 
čin a existuje dostatok dôkazov odôvodňujúcich postavenie obvineného pred súd, 
príkazom vec postúpi príslušnému súdu a vyšetrovací spis doručí súdu 
prostredníctvom prokurátora. V prípade crimes  nariadi podanie obžaloby na 
Porotný súd.21 
 
2.2 Prvky kontradiktórnosti v konaní pred súdom 

V konaní pred súdom platia vo francúzskom trestnom konaní špecifiká 
podmienené druhom súdu, ktorý vo veci koná. V tejto podkapitole sa zameriame 
najmä na prvky kontradiktórnosti v konaní pred Porotným súdom, ktorý koná 
a rozhoduje o najzávažnejších trestných činoch. V konaní pred porotným súdom 
musí mať obžalovaný povinne obhajcu.  

Právo na informácie je vyjadrené najmä v § 281 CPP, podľa ktorého sú 
prokurátor a civilná strana (spravidla poškodený, z ktorého podnetu sa trestné 
konanie vedie) povinní doručiť obžalovanému a jeho právnemu zástupcovi najmenej 
mesiac pred začatím hlavného pojednávania zoznam svedkov a znalcov, ktorých 
plánujú vypočuť na hlavnom pojednávaní. Prokurátor je zas na základe žiadosti strán 
povinný predvolať svedkov, ktorých mená mu oznámili najmenej mesiac a 10 dní 
pred začatím konania, pričom tento zoznam nemôže obsahovať viac ako 5 mien. Ak 
obvinený bez svojho zavinenia nebol riadne informovaný o tom, že naňho bola 
podaná obžaloba, o svojom postavení strany konania alebo o vznesení obvinenia, 
môže najneskôr 3 mesiace pred jeho prvým vystúpením pred Porotným súdom 

 
20  § 114 CPP. 
21  Okrem toho existuje rad iných postupov a rozhodnutí v osobitných spôsoboch konania podľa § 177- 

§ 180-3 CPP. 
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namietať vady v informačnom postupe.22 Obžalovaný a poškodený majú právo na 
bezplatné vydanie (prvej) kópie dokumentov zo súdneho spisu.23  

Vykonávanie dôkazov je pred porotným súdom je upravené v § 323-346 CPP. 
Dominantné postavenie sudcu, resp. predsedu senátu je príznačné aj pre túto fázu 
konania. Predseda senátu otvára hlavné pojednávanie, prednáša hlavné body 
obžaloby, uvádza dôkazy, ktoré svedčia v prospech aj neprospech obžalovaného a 
číta právnu kvalifikáciu skutkov, ktoré sú predmetom obžaloby. Po náležitom 
poučení obžalovaného o jeho právach24 predseda senátu vypočuje obžalovaného. 
Tu sa začína uplatňovať právo obžalovaného vyjadriť sa. Predseda senátu môže 
vykonať akékoľvek úkony a opatrenia, ktoré považuje za užitočné pre odhalenie 
pravdy a môže vypočuť ktorúkoľvek osobu.2526Členovia poroty môžu klásť 
obžalovanému a svedkom otázky prostredníctvom predsedu senátu. Prokurátor 
a advokáti strán (obhajca obžalovaného a právny zástupca poškodeného) smú 
klásť vypočúvaným otázky po tom, čo o to požiadajú predsedu senátu. 
Prokurátor aj strany môžu namietať vypočutie svedka, ktorého meno im nebolo 
vopred oznámené. Ak to predseda senátu považuje za dôležité, môže aj takýchto 
svedkov informatívne vypočuť, nie však pod prísahou. Po vypočutí svedka mu môže 
predseda senátu klásť doplňujúce otázky, rovnakú možnosť má aj prokurátor 
a strany konania po požiadaní alebo prostredníctvom predsedu senátu.27 Zároveň 
v zmysle § 341 CPP umožní obžalovanému, aby sa k výpovediam svedkov vyjadril 
a aby nahliadol do predložených dôkazov. Po skončení dokazovania na hlavnom 
pojednávaní je vypočutý žalobca (vo francúzskom trestnom konaní môže byť 
žalobcom aj súkromná osoba, viď výklad v ďalšej časti príspevku) a jeho zástupca, 
ktorý prednesie svoje požiadavky a uplatní nároky, k čomu sa môže obžalovaný 
a obhajca vyjadriť, na čo smie opäť reagovať žalobca a prokurátor. Posledné slovo 
má vždy obžalovaný (resp. jeho obhajca).28 Následne sa pristúpi k hlasovaniu 
poroty a vyneseniu rozsudku.  

Čítanie zápisnice o výpovedi svedka v predsúdnom konaní je možné zo 
závažných dôvodov aj v prípade, ak ho obžalovaný nemal možnosť v ktoromkoľvek 
štádiu trestného konania vypočuť. Aj v zmysle ustálenej judikatúry ESĽP však nie 
je možné, aby šlo o jediný alebo rozhodujúci dôkaz, na ktorom súd postaví svoje 
rozhodnutie o vine.29 
 
3. Privatizácia trestného konania vo Francúzskej republike 

Privatizáciu trestného konania môžeme charakterizovať ako proces 
zoslabovania tradičného monopolného postavenia štátu pri riešení deliktov 
dosahujúcich intenzitu trestného činu, v prospech procesných strán – najmä 
obvineného a poškodeného. V priebehu posledných storočí si štát postupne úplne 

 
22  § 269-1 CPP. 
23  § 279 CPP. 
24  § 328 CPP. 
25  § 310 CPP.  
26  Z tohto ustanovenia existujú výnimky, napr. osoby uvedené v § 335. 
27  Pozri § 332 a § 312 CPP. 
28  § 346 CPP. 
29  Pozri napr.: Rozhodnutie ESĽP Unterpertinger v. Rakúsko z 24.11.1986. 
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prisvojil monopol stíhať trestné činy. Jednotlivé osoby sa vzdali práva vykonávať 
spravodlivosť samostatne a preniesli toto svoje oprávnenie na štát, ktorý následne 
vytvoril špecializovaný orgán verejného žalobcu, prokurátora, či štátneho zástupcu 
a zákonom mu v zásade stanovil povinnosť stíhať všetky trestné činy, čím dal 
najavo, že monopol v stíhaní trestných činov znamená nielen právo stíhať, ale aj 
povinnosť stíhať. Uvedená myšlienka bola zároveň dôvodom neexistencie 
súkromnej a subsidiárnej žaloby.30  Pod privatizáciou konania teda rozumieme 
zavádzanie „súkromnoprávnych“ prvkov to značne formalizovaného, 
verejnoprávneho konania, akým je trestné konanie. Prostredníctvom týchto prvkov 
sa stiera striktná bariéra medzi „verejným“ a „súkromným“, a to za účelom 
nachádzania čo možno najefektívnejšieho spôsobu reakcie na medziľudský konflikt 
a protiprávny stav vyvolaný spáchaním trestného činu. Privatizácia trestného 
konania má mnoho spoločného s myšlienkami restoratívnej justície, ktoré pramenia 
zo snáh prinavrátiť riešenie konfliktu stranám, ktoré sú ním priamo dotknuté. 
Privatizácia trestného konania, ak je budovaná na správnom a kriminologickým 
výskumom podporenom hodnotovom základe, môže byť jedným z nástrojov 
realizácie myšlienok restoratívnej justície.  

Dôvody zavádzania súkromnoprávnych prvkov do trestného konania však 
nepramenia len z myšlienok restoratívnej justície, majú aj svoj číro pragmatický 
rozmer. Tak napríklad, v podmienkach Slovenskej republiky môžeme konštatovať, 
že trestná politika má dlhodobú tendenciu ku kriminalizácii, čo sa prejavuje 
v nepomernom počte novoprijatých skutkových podstát (47 od rekodifikácie 
Trestného zákona v r. 2005 k 1.6.2022) v porovnaní so zrušenými skutkovými 
podstatami.31 Štáty, pre ktoré je charakteristický trend zvyšovania kriminalizácie 
protispoločenských konaní, majú problém s včasnou reakciou na páchanie 
závažnejšej trestnej činnosti, najmä kvôli vyťaženosti orgánov činných v trestnom 
konaní a súdov. Oneskorená reakcia pritom ohrozuje naplnenie účelu trestného 
konania, znižuje výchovný účinok trestného konania na páchateľov a samotnú 
možnosť ich usvedčenia a u poškodených a verejnosti vedie k oslabeniu dôvery 
v riadne fungovanie trestnej justície a vymožiteľnosť spravodlivosti. Podľa 
Šramela,32 vysoká úroveň kriminalizácie v súčinnosti s uplatňovaním zásady 
oficiality a legality, na ktorých je postavený kontinentálny proces, vedie k vzniku 
povinnosti štátu reagovať na všetky spáchané trestné činy, čo má za následok 
spomalené trestnoprávne reakcie príslušných orgánov na páchanú trestnú činnosť. 
To zároveň umožňuje páchateľom dokonca závažných trestných činov vyhnúť sa 

 
30  Bližšie pozri: Gřivna, T. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Karolinum, 2006, 122 s.  
31  Bližšie pozri výskum JUDr. L. Turaya, PhD., podľa ktorého v časovom období od r. 2005-2019 

bolo prijatých 42 nových skutkových podstát a vypustené boli iba 3, publikovaný v: Strémy, T. - 
Balogh, T. - Turay, L. Trestná politika v Slovenskej republike. Minulosť, súčasnosť, budúcnosť. 
Bratislava: C. H. Beck, 2020, s. 32-34. V následnom období boli prijaté ďalšie úplne nové skutkové 
podstaty: § 372a - Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík (zákonom č. 474/2019 
Z. z.), § 305c - Organizovanie zápasov zvierat (zákonom č. 288/2020 Z. z.), § 326a - Ohýbanie 
práva a § 336c, § 336d - Prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody (zákonom č. 312/2020 Z.z.), § 
360b - Nebezpečné elektronické obťažovanie (zákonom č. 236/2021 Z. z.). V tomto výpočte 
neuvádzame zmeny a doplnenia vykonané v existujúcich skutkových podstatách. 

32  Bližšie pozri Šramel, B.: Privatizácia trestného konania: cui bono?. Bulletin slovenskej advokácie, 
19, 2013, č. 6, s. 32. 
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adekvátnemu postihu za spáchaný delikt a ďalej ohrozovať spoločnosť. Súdy sú 
zahlcované množstvom prípadov, ktorými sa z dôvodu početnosti nie sú schopné 
riadne zaoberať a primeranej časovej lehote rozhodnúť. 

Podľa zásady legality, vyjadrenej v § 2 ods. 5 slovenského Trestného 
poriadku,33 prokurátor zastupuje v trestnom konaní štát, chráni jeho záujmy a je 
povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvie. Nie je pritom rozhodujúce, 
či sa o nich dozvedel z vlastnej činnosti, na podnet iných orgánov, či z trestných 
oznámení fyzických a právnických osôb. Takéto podnety je prokurátor zo zákona 
povinný prijímať a začať vo veci konať v súlade s Trestným poriadkom. Podstatou 
zásady legality teda je limitácia slobodnej úvahy, resp. svojvôle prokurátora pri 
rozhodovaní, či určitú osobu a trestný čin bude stíhať. Ak skutok napĺňa formálne 
znaky trestného činu, nedôjde k uplatneniu materiálneho korektívu a na vec sa 
zároveň nevzťahuje niektorá zo zákonom prípustných výnimiek zo zásady legality 
(napr. dôvody neprípustnosti trestného stíhania podľa § 9 TP),  prokurátor začne 
trestné stíhanie. Prirodzenou predĺženou rukou zásady legality je zásada oficiality, 
vyjadrená v § 2 ods. 6 Trestného poriadku,34 ktorá ukladá orgánom činným v 
trestnom konaní a súdom, aby konali z úradnej povinnosti, a teda nečakali na návrhy 
a podnety strán. Ide o typickú zásadu, ktorá odlišuje trestné konanie od civilného 
konania. Keď raz bolo podané trestné oznámenie, resp. iný podnet na začatie 
trestného stíhania, iniciátor takéhoto konania nemá oprávnenie, až na obmedzené 
výnimky,35 vziať svoje podanie späť a tým docieliť zastavenie trestného stíhania, 
nakoľko keď raz orgány začali preverovať skutok, ktorý vykazuje znaky trestného 
činu, musia postupovať z úradnej povinnosti, a to bez ohľadu na prípadné petície 
alebo žiadosti, ktoré do plnenia ich povinností zasahujú. Zásady oficiality a legality 
sú všeobecným pravidlom, na ktorom je budované začatie trestného konania a ktoré 
sú zároveň príznačné pre trestné konanie väčšiny štátov kontinentálnej Európy, na 
rozdiel od angloamerickej právnej kultúry, kde sa uplatňuje v širšej miere zásada 
oportunity.  

Vo svetle narastajúcej kriminalizácie spoločenských konaní a striktného 
uplatňovania zásady legality a oficiality, sa javí ako jedno z možných riešení 
neúmernej záťaže orgánov činných v trestnom konaní a súdov zavádzanie 
súkromnoprávnych prvkov, ktoré majú svoj základ v zásade oportunity. Súhrnne ich 
môžeme nazývať ako trestnoprocesné prejavy privatizácie trestného konania, ktoré 
sa v krajinách kontinentálnej právnej kultúry prejavili v podobe rôznorodých 
inštitútov. Spoločným menovateľom privatizácie trestného konania v krajinách 

 
33  § 2 ods. 5 Trestného poriadku: „Prokurátor v trestnom konaní zastupuje štát. Ak tento zákon, 

medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná 
zmluva“) alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná, 
neustanovuje inak, prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel.“ 

34  § 2 ods. 6 Trestného poriadku: „Ak tento zákon neustanovuje inak, orgány činné v trestnom konaní 
a súdy konajú z úradnej povinnosti. Väzobné veci sú povinné vybavovať prednostne a urýchlene. 
Na obsah petícií zasahujúcich do plnenia týchto povinností orgány činné v trestnom konaní ani súd 
neprihliadajú.“ 

35  Napr. Súhlas poškodeného podľa § 211 a nasl. TP, dôvody neprípustnosti trestného stíhania podľa 
§ 9 TP, fakultatívne zastavenie trestného stíhania podľa § 215 ods. 2 a 3 TP, dočasné odloženie 
vznesenia obvinenia podľa § 205 TP a pod. 
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kontinentálnej Európy je však skutočnosť, že vo všetkých týchto krajinách možno 
prejavy privatizácie charakterizovať stále ako výnimky z uplatňovania tradičných 
zásad oficiality a legality,36 maximálne možno uvažovať o vývojovom trende, ktorý 
z týchto pôvodne protikladných zásad robí zásady komplementárne. Toto badáme aj 
vo francúzskom trestnom konaní, v ktorom je posilnená zásada oportunity pri začatí 
trestného konania prokurátorom. Zásada oportunity je vyjadrená v § 40-1 CPP a dáva 
prokurátorovi možnosť rozhodnúť sa, či v konkrétnom prípade, v ktorom existuje 
konkrétny podozrivý a nič nebráni podaniu verejnej obžaloby, začne štandardné 
trestné stíhanie, niektorý z alternatívnych spôsobov konania (viď nižšie) alebo 
prípad uzavrie bez podniknutia ďalších krokov. 

Viaceré prejavy privatizácie trestného konania sú už pevne zakotvené 
v slovenskom trestnom konaní. Ako príklady môžeme uviesť inštitút súhlasu 
poškodeného, upravený v § 211- § 212 Trestného poriadku, odklony v trestnom 
konaní (zmier, podmienečné zastavenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie 
trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, dohoda o vine a treste, trestný 
rozkaz). Tieto inštitúty majú svoje francúzske „náprotivky“:  

 Trestná mediácia37 (Médiation pénale) – vykoná sa na návrh prokurátora 
so súhlasom oboch strán pri menej závažných trestných činoch (napr. 
urážky, rušenie nočného kľudu, zanedbanie povinnej výživy, poškodenie 
majetku atď.). Po úspešnej mediácii prokurátor zastaví trestné stíhanie. 

 Trestné vyrovnanie38(Composition pénale) – len v prípade, ak je obvinená 
FO za jeden alebo viacero trestných činov klasifikovaných maximálne ako 
délits, za ktoré hrozí trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby neprevyšujúcou 5 rokov alebo peňažný trest (napr. domáce násilie, 
vyhrážky, telefonické obťažovanie, jednoduchá krádež, dopravné delikty, 
poplašné správy, podvod, opustenie rodiny a i.). Trestné vyrovnanie je 
možné vykonať len dovtedy kým nezačalo konanie pred súdom (hoci aj 
na podklade súkromnej obžaloby). Sankcie, ktoré možno v tomto konaní 
uložiť: peňažný trest; povinná práca do 60 hodín v období 
nepresahujúcom 60 dní; povinná stáž alebo školenie v zdravotníckej, 
sociálnej alebo profesijnej organizácii v trvaní max. 3 mesiace v období, 
ktoré nesmie presiahnuť 18 mesiacov; pozastavenie platnosti 
poľovníckeho oprávnenia alebo vodičského oprávnenia max. na 6 
mesiacov, zákaz pobytu, zákaz styku s poškodeným, ochranné liečenie 
a dohľad a i. Trestné vyrovnanie podlieha schváleniu súdu v prípade, ak 
bol uložený peňažný trest  nižší ako 3000 Eur alebo pri uložení povinnosti 
vrátiť vec, ktorej hodnota nepresahuje uvedenú sumu. Ak sa vyrovnanie 
týka len náhrady spôsobenej škody, je schválenie súdom nutné. 

 Trestný rozkaz39 (Ordonnance pénale) – zjednodušený postup trestného 
konania, ktorý možno uplatniť len pri taxatívne uvedených trestných 

 
36  Šramel, B.: Privatizácia trestného konania: cui bono?. Bulletin slovenskej advokácie, 19, 2013, č. 

6, s. 33. 
37  § 41-1 CPP. 
38  § 41-2 a nasl. CPP. 
39  § 495 a nasl. CPP. 
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činoch v § 398-1 CPP (napr. krádež, podvod, sprenevera, poškodenie veci, 
vyhrážanie a zastrašovanie, sexuálna exhibícia,  týranie zvierat a i. 
s výnimkou útokov na osobnú integritu). Tento postup nemožno uplatniť 
u mladistvých, ak ide o jednočinný súbeh s trestným činom, pre ktorý nie 
je možné vydať trestný rozkaz alebo ak poškodený už podal súkromnú 
žalobu. Trestný rozkaz môže sudca vydať v skutkovo a právne 
jednoduchých veciach, pri ktorých je možné rozhodnúť na podklade spisu 
a pri ktorých sa ukladá peňažný trest vo výške neprevyšujúcej 5000 Eur. 
Okrem toho je možné uložiť povinnosť vykonať verejnoprospešné práce 
v stanovenom rozsahu (20-120 h.), pozastavenie platnosti vodičského 
oprávnenia až na 5 rokov, odňatie poľovníckeho oprávnenia až na 5 rokov, 
povinnú účasť na školení a i. Uloženie trestu odňatia slobody trestným 
rozkazom nie je prípustné. Prokurátor môže proti trestnému rozkazu 
podať odpor do 10 dní od jeho doručenia, obvinený v lehote 45 dní. 

 Konanie o dohode o vine a treste40(Comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité [CRPC]) – konanie o dohode o vine a treste 
začína v prípravnom konaní a dohoda o vine a treste podlieha schváleniu 
súdu, ktorý ju musí schváliť ako celok. Tento zjednodušený postup 
konania je možné využiť pri trestných činoch výlučne stredného stupňa 
závažnosti (délits), s výnimkou trestných činov, ktorými bola spôsobená 
smrť, trestných činov, za ktoré je možné uložiť trest odňatia slobody 
s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 5 rokov, tlačových 
trestných činov (napr. urážka, ohováranie), politických trestných činov 
(napr. účasť na nepovolenej demonštrácii), pričom účasť poškodeného na 
dohodovacom konaní nie je nevyhnutná. Obvinený musí byť plnoletý a 
musí byť zároveň zastúpený advokátom, t.j. musí mať obhajcu. 
V dohodovacom konaní musí v plnom rozsahu priznať spáchanie skutku 
a uznať vinu, v opačnom prípade súd dohodu neschváli a  uplatní sa 
štandardný postup. Dohodou o vine a treste je možné uložiť peňažný trest 
alebo trest odňatia slobody neprevyšujúci 3 roky s možnosťou 
podmienečného odkladu. Popri týchto trestoch môžu byť obvinenému 
uložené aj iné druhy trestov a opatrení (odňatie vodičského oprávnenia 
a pod.). Prokurátor taktiež môže navrhnúť uloženie trestu, ktorým sa ruší 
odklad výkonu trestu uložený obvinenému v inej trestnej veci. Sudca 
môže dohodu o vine a treste schváliť v plnom rozsahu alebo odmietnuť 
v plnom rozsahu, nemôže ju dopĺňať ani meniť. Prejednanie dohody na 
verejnom zasadnutí a rozhodnutie o nej musí prebehnúť v ten istý deň. Ak 
sa dohodovacie konania zúčastnil aj poškodený, ktorý si uplatnil nárok na 
náhradu škody, sudca rozhodne aj o tomto nároku (inak poškodeného 
odkáže na civilný proces). Ak sudca schváli dohodu o vine a treste, má 
povahu odsudzujúceho rozsudku a je okamžite vykonateľná. 
Zaujímavosťou je, že proti rozhodnutiu súdu o schválení dohody o vine 
a treste môže podať odvolanie v lehote 10 dní od doručenia prokurátor aj 

 
40  § 495-7 a nasl. CPP. 
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obvinený. V prípade podania odvolania obvineným sa uplatňuje zásada 
zákazu reformatio in peius (čo neplatí, ak odvolanie podá prokurátor). 

Trestné konanie Francúzskej republiky pozná inštitút súkromnej, resp. 
subsidiárnej obžaloby, ktorý sa nazýva Citation directe a jeho úpravu nájdeme v § 
551 a nasl CPP. Ide o druh obžaloby, ktorú môže podať jednak prokurátor a jednak 
civilná strana, najčastejšie poškodený. Poškodený sa takto môže obrátiť priamo na 
súd bez toho, aby prebehlo predsúdne konanie a teda polícia41, tradične pod 
dohľadom prokurátora alebo vyšetrovacieho sudcu, v tomto prípade nevykonáva 
vyšetrovanie. Poškodený sa v konaní citation directe oslovuje jednoducho ako 
civilná strana (partie civile) a môže byť fyzickou alebo právnickou osobou. Pre 
konanie o súkromnej obžalobe je nevyhnutné splniť niekoľko podmienok: 

 Ide o trestný čin, proti ktorému možno podať súkromnú 
obžalobu:  najmenej závažné trestné činy – contraventions (napr. 
ohováranie, nedbanlivostné ublíženie na zdraví), alebo stredne závažné 
trestné činy – délits (krádež, diskriminácia, hrubé násilie). Najzávažnejšie 
trestné činy – crimes (napr. znásilnenie, vražda, terorizmus), sú vylúčené 
z citation directe. 

 Žalobca (civilná strana) má k dispozícii dostatok dôkazov, na podklade 
ktorých je možné vyniesť rozhodnutie. 

Pri citation directe, na rozdiel od právnych úprav súkromných obžalôb mnohých 
iných štátov (napr. Nemecko, Maďarsko a i.) nie sú taxatívne vymenované trestné 
činy pre ktoré je možné podať súkromnú obžalobu. Určujúce je, o aký druh trestného 
činu ide podľa závažnosti. Na základe toho sa následne posudzuje príslušnosť súdu, 
ktorý má o súkromnej žalobe konať a rozhodnúť. Pri contraventions to bude tribunal 
de police a pri délits tribunal correctionnel, ktoré rozhodujú prostredníctvom 
samosudcu alebo trojčlenného senátu. Miestna príslušnosť súdu je určená podľa 
miesta spáchania činu alebo miesta bydliska podozrivej osoby. 

Prvým krokom je podanie súkromnej obžaloby („citácie“) v súčinnosti 
s úradnou osobou, ktorá má predpísanú formu a musí obsahovať:   

 meno, priezvisko, bydlisko a povolanie žalobcu,42 
 podrobný popis skutku, 
 označenie trestného činu, o ktorý v skutku ide (právnou klasifikáciou 

skutku súd nie je viazaný), 
 totožnosť podozrivej fyzickej osoby, identifikačné údaje podozrivej 

právnickej osoby, 
 

41  Vo Francúzsku sú dve, navzájom nezávislé a organizačne oddelené zložky polície, ako orgán činný 
v trestnom konaní, oprávnené vykonávať vyšetrovanie v trestných (aj administratívnych) veciach: 
Police Nationale, teda Národná polícia a Gendarmerie Nationale, teda Národná žandarméria 
(žandárske zbory). Príslušníci Národnej žandarmérie sú súčasťou ozbrojených síl. Pri výkone 
vyšetrovania spadajú pod právomoc Ministerstva vnútra, pri plnení vojenských úloh spadajú pod 
Ministerstvo obrany. Národná polícia organizačne spadá pod Ministerstvo vnútra. Hlavný rozdiel 
týchto dvoch zložiek polície pri vyšetrovaní trestných činov spočíva v ich územnej pôsobnosti. 
Národná polícia pôsobí prevažne vo veľkých mestách, Národná žandarméria vo vidieckych 
oblastiach, na predmestiach a v menších obciach. 

42  Ak si poškodený neželá, aby bola jeho adresa sprístupnená žalovanému, môže využiť tzv. zvolené 
bydlisko na doručovanie (korešpondenčná adresa – napr. adresa právneho zástupcu alebo tretej 
osoby s ich súhlasom). 
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 údaje o škode, ktorá mala byť trestným činom spôsobená za účelom 
posúdenia nároku na náhradu škody (morálna a/alebo materiálna a/alebo 
telesná), 

 doklady preukazujúce spôsobenú škodu: faktúry, lekárske potvrdenia..., 
 totožnosť svedkov, 
 označenie zvoleného právneho zástupcu, 
 potvrdenie o príjme alebo daňové priznanie FO, daňové priznanie PO, 
 pevnú výšku trov konania, ktoré bude musieť žalovaný zaplatiť v prípade 

odsúdenia, 
 dôkazy preukazujúce vinu obžalovaného bez potreby dodatočného 

vyšetrovania (fotografie, screenshoty atď.), 
 potrebné poučenia (o trestnej zodpovednosti za uvedenie vedome 

nepravdivých údajov, o následkoch nedostavenia sa na predvolanie súdu, 
o práve odoprieť výpoveď, a.i.) 

 označenie súdu, miesto, čas a dátum podania žaloby. 
Predvolanie na konanie o súkromnej obžalobe musí byť obžalovanému 

doručené prostredníctvom súdneho úradníka v lehote najmenej 10 dní pred 
pojednávaním, ak majú obe strany bydlisko v kontinentálnom Francúzsku, 
v ostatných prípadoch (napr. žalovaný žije v inom členskom štáte EÚ) minimálne 1 
mesiac a 10 dní pred pojednávaním alebo 2 mesiace a 10 dní (ak má obžalovaný 
bydlisko mimo EÚ). Ihneď po vydaní citation môžu dotknuté strany nazerať do spisu 
a obžalovaný, resp. jeho obhajca si môže vyžiadať kópiu spisu (prvá kópia sa vydáva 
bezodplatne). Strany konania môžu písomne požiadať súd o vykonanie dôkazu na 
pojednávaní. Žalobca sa môže v konaní nechať zastupovať právnym zástupcom – 
advokátom. Tento postup je veľmi odporúčaný, keďže v prípade, ak bude 
obžalovaný oslobodený, je možné žalobcovi v zmysle § 392-1 CPP uložiť pokutu do 
15 000 EUR. Po otvorení pojednávania súd vyzve prokurátora na vyjadrenie 
k prejednávanej veci. Prokurátor sa zúčastňuje pojednávania o  citation direct aj 
v prípade, že ju podala civilná osoba. Obžalovaný však môže byť odsúdený aj keď 
prokurátor žiadal jeho oslobodenie. Ak súd dospeje k záveru, že v skutku ide 
o najzávažnejší druh trestného činu (crimes), pre ktorý súkromná žaloba nie je 
možná alebo ak k odsúdeniu obžalovaného nie je dostatok dôkazov, vec postúpi 
vyšetrovaciemu sudcovi (juge d'instruction), ktorý vykoná klasické vyšetrovanie, 
teda vec sa prejedná mimo citation direct. Proti rozhodnutiu súdu je možné podať 
opravný prostriedok – odvolanie. Obžalovaný a prokurátor sa môžu odvolať proti 
ktorémukoľvek výroku rozhodnutia. Civilný žalobca sa však môže odvolať len proti 
výroku o náhrade škody.  
 
Záver 

Francúzsky Trestný poriadok  deklaruje ako jednu zo základných zásad 
trestného konania jeho kontradiktórnosť.  Isté prvky kontradiktórnosti môžeme 
badať už od začiatku predsúdneho konania, avšak kontradiktórnosť je v predsúdnom 
aj  súdnom konaní poznačená tradične dominantným postavením sudcu. 
V predsúdnom konaní môže vyšetrovací sudca v procedúre instruction vykonať celé 
vyšetrovanie a v rámci neho vykonáva dôkazy na základe návrhu strán alebo 
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z vlastného podnetu. Pritom ich môže vykonať samostatne alebo za účasti strán. 
Úlohou vyšetrovacieho sudcu je čo najviac sa priblížiť k objektívnej pravde, teda či 
a ako sa stal skutok, či je trestným činom a či vykonané dôkazy odôvodňujú 
postavenie obvineného pred súd, čoho výsledkom je pomerne náročné, zdĺhavé 
a detailné vyšetrovanie. Pre splnenie tejto úlohy nie je obmedzovaný návrhmi strán 
na vykonanie dôkazov. Adverzárny prvok je tu obmedzený a takisto možnosť 
kontradiktórneho výsluchu je spravidla daná rozhodnutím vyšetrovacieho sudcu. 
Účasť na výsluchu svedka v predsúdnom konaní je sudca povinný umožniť len 
prokurátorovi. Vyšetrovací sudca uplatňuje svoju autoritu aj pri vedení výsluchov. 
Strany vypočúvajú svedkov spravidla až po vyšetrovacom sudcovi a ten môže ich 
otázky zamietnuť. Vyšetrovanie vo francúzskom trestnom konaní (mimo skrátených 
procedúr) je rozsiahle najmä v predsúdnej fáze, ktorej výsledkom je často detailný 
vyšetrovací spis, ktorý sám o sebe predstavuje dobrý podklad na rozhodnutie súdu 
v súdnom konaní.43 Vo francúzskom predsúdnom konaní, vzhľadom na uvedené 
nerovnovážne postavenie a finančné podhodnotenie ustanovených obhajcov, ktorí 
vykonávajú obhajobu vo väčšine trestných vecí, možno badať menej aktívnu 
obhajobu. 44 V rámci procedúry GAV pred policajtom alebo prokurátorom je 
kontradiktórnosť obmedzená v ešte väčšej miere. Obvinený má obmedzený prístup 
k informáciám v podobe možnosti nahliadnutia do spisu (len prostredníctvom 
obhajcu v obmedzených časoch s možnosťou policajta odmietnuť nahliadnutie do 
spisu). Na konci výsluchov pri predbežnom prejednaní v procedúre GAV má 
možnosť klásť vypočúvaným otázky len obhajca zadržaného obvineného. Dôkazy je 
nutné už v tomto štádiu zabezpečovať zákonným spôsobom. Právo na informácie 
o povahe a dôvodoch obvinenia a poučenie o právach je v súčasnosti relatívne pevne 
ukotvené, hoci Francúzsko len pomaly začiatkom 21. storočia začalo rozširovať 
okruh práv podozrivých a obvinených, najmä v procedúre GAV. Obvinený vo 
Francúzsku sa s dôkazmi oboznamuje v predsúdnom konaní prostredníctvom 
nazerania do spisu a podmienenou účasťou na úkonoch vyšetrovania. V konaní pred 
súdom sa rozvíja kontradiktórnosť v širšej miere. Spôsob vypočúvania svedkov je 
poznačený inkvizičným typom konania – celé dokazovanie riadi súd, ktorý vypočúva 
svedkov a následne sa strany môžu pýtať svedkov otázky, s povolením alebo 
prostredníctvom sudcu. Právo vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, rovnako aj právo 
navrhovať dôkazy je však zachované.  

Privatizácia trestného konania je pojem, ktorým označujeme zavádzanie 
prvkov typických pre súkromnoprávne odvetvia do verejného práva, čím sa posilňuje 
aktivita obvineného a poškodeného v trestnom konaní. V príspevku sme sa zamerali 
na prejavy privatizácie vo francúzskom trestnom konaní vo forme tzv. odklonov 
a inštitútu súkromnej, resp. subsidiárnej obžaloby, nazývanej citation directe, ktorá 
je v rôznych podobách súčasťou právnych poriadkov viacerých štátov EÚ (napr. 
Nemecko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Španielsko a i.). V kontexte zvyšujúcich sa 
tendencií zavádzania inštitútu súkromnej obžaloby v okolitých štátoch sa aj 

 
43  Blackstock, J. et al.: Inside Police Custody. An Empirical Account of Suspects‘ Rights in Four 

Jurisdictions. Antwerp – Oxford – Portland: Intersentia, 2014, s. 86-87. 
44  Bližšie pozi: Cape, E. et al.: Effective Criminal Defence in Europe. Antwerp – Oxford – Portland: 

Intersentia, 2010, s. 235-238.  
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v Slovenskej republike čoraz častejšie otvára táto téma pri diskusiách o právnej 
úprave de lege ferenda. Možnosť zavedenia súkromnej obžaloby podľa vzoru 
nemeckej právnej úpravy, napokon, spomína aj Programové vyhlásenie vlády 
Slovenskej republiky na obdobie rokov  2021-2024.45Pri zvažovaní zavádzania 
nových inštitútov do právneho poriadku Slovenskej republiky, hoci sa javia v tej-
ktorej krajine, ktorá nám má ísť inšpiráciou, za viac-menej úspešné, je potrebné 
postupovať opatrne a zdržanlivo, a dôkladne vyhodnotiť všetky aspekty spojené 
s takým zásadným zásahom do zásady legality, ako je súkromná obžaloba. Do úvahy 
treba brať historické, spoločensko-politické a kultúrne pomery, v ktorých sa 
slovenské trestné konanie vyvíjalo a taktiež stav a možnosti našej trestnej justície. 
Autori príspevku a priori nevylučujú možnosť úspešného zavedenia súkromnej 
obžaloby, ide však o problematiku, ktorá obsahovo presahuje možnosti tohto 
príspevku a vyžaduje si širšie odborné posúdenie viacerých otáznych bodov – či 
pristúpiť k explicitnému stanoveniu trestných činov, pre ktoré možno podať 
súkromnú obžalobu alebo sa uberať po vzore francúzskej právnej úpravy a nastaviť 
kritérium aplikovateľnosti podľa závažnosti trestného činu. Ďalej je potrebné zvážiť, 
kto a za akých podmienok bude aktívne legitimovaný na podanie súkromnej 
obžaloby, resp. či pôjde o oprávnenie súkromnej osoby existujúce paralelne 
popri oprávnení prokurátora stíhať trestný čin v zmysle zásady legality alebo 
o subsidiárnu obžalobu, pri ktorej bude prokurátor najskôr hodnotiť mieru verejného 
záujmu na trestnom stíhaní osoby a až ak sa rozhodne nestíhať daný trestný čin pre 
nedostatok verejného záujmu, bude môcť oprávnená osoba podať súkromnú 
obžalobu. Ďalším často spomínaným argumentom pre zavedenie súkromnej 
obžaloby je odbremenenie orgánov činných v trestnom konaní od povinnosti 
vyšetrovať bagateľné trestné činy, ktoré majú skôr súkromnoprávny charakter. 
Protiargumentom k tomu ale môže byť, či súkromná obžaloba, naopak, neúmerne 
nevyťaží súdy, na ktoré sa budú obracať poškodení, pri ktorých prokurátor odmietol 
stíhať trestný čin pre nedostatok verejného záujmu na trestnom stíhaní. V konečnom 
dôsledku sa vecou musí najprv zaoberať prokurátor, ktorý hodnotí (pravdepodobne 
na základe poškodeným predložených alebo orgánmi činnými v trestnom konaní 
získaných dôkazov), či začne trestné stíhanie alebo nie a následne aj súd, ktorému 
súkromná obžaloba napadne, ak prokurátor trestné stíhanie nezačne. Rozporuplné je 
už samotné vyhodnocovania miery verejného záujmu na trestnom stíhaní 
v konkrétnom prípade, ktoré nesie riziko subjektivizmu a môže naštrbiť princíp 
právnej istoty, keď sa podobné prípady budú posudzovať odlišne. Niektoré štáty, ako 
napríklad Francúzsko, s nadmerným zaťažovaním súdov súkromnými obžalobami 
bojujú možnosťou uloženia pokuty až do výšky 15 000 EUR v prípade, ak bude 
obžalovaný súdom oslobodený a súd skonštatuje, že šlo o súkromnú obžalobu 
podanú v „zlej viere“ alebo so „zlým úmyslom“. Na druhej strane môže takáto 
pokuta odradiť časť poškodených od podania obžaloby zo strachu, že konanie môže 
dopadnúť v ich neprospech. Tým sa podkopáva samotný účel inštitútu súkromnej 
obžaloby a môže sa z neho stať nástroj solventnejších žalobcov, ktorí si pokutu môžu 

 
45  Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov  2021-2024, s. 11. Dostupné 

na internete: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=494677 [cit. 
12.06.2022]. 
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dovoliť „risknúť“. S týmito všetkými (a ďalšími) aspektami sa bude musieť 
zákonodarca vysporiadať, aby nedošlo k zavedeniu nedotiahnutého inštitútu, ktorý 
sa v prax nebude využívať alebo nespôsobí zamýšľané odľahčenie orgánov činných 
v trestnom konaní a súdov. Tiež by stála za úvahu možnosť rozšírenia a 
prepracovania inštitútu súhlasu poškodeného, ktorý už je na Slovensku nejakú dobu 
zaužívaný a nepredstavuje tak značný zásah do zásady legality, ako súkromná 
obžaloba, na iné trestné činy prevažne súkromnoprávneho charakteru. Všetky tieto 
pozitíva aj negatíva si zasluhujú odbornú diskusiu a triezvu úvahu pred tým, ako sa 
zákonodarca pustí do radikálnych zmien v trestnom konaní. 
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HODNOTOVÉ VÝCHODISKÁ RÍMSKEHO VEREJNÉHO PRÁVA 
 

VALUE BASIS OF ROMAN PUBLIC LAW 
 

Vladimír Vrana 
 
Abstrakt 
Rímske právo má v dejinnom kontexte na európskom kontinente nepochybne 
mimoriadne postavenie. Moderné právo sa svojimi právnymi inštitútmi, 
pochádzajúcimi zo súkromného a verejného rímskeho práva, rozvíja 
v kontinentálnom systéme práva už viac ako dve a pol tisícročia. Verejné právo 
dominantne tvorili v antickom Ríme predovšetkým ústavné, administratívne a trestné 
právo. Predložený príspevok mapuje a analyzuje bazálne právno-filozofické 
hodnotové princípy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili smerovanie a rozvoj 
rímskeho verejného práva. Rímske právo vytvorené právnikmi a politikmi je 
považované za monument, z ktorého čerpá právna kultúra kontinentálnej Európy.   
Kľúčové slová: rímske verejné právo, trestné právo, ústavné právo, štát, princípy 
 
Abstract: 
Roman law has in historical context on the Europeant continent beyond reasonable 
extraordinary emplacement. Modern law with your legal institutes, which originated 
from private and public roman law, developed in continental system of law more 
than two and half millennium. Public law predominantly consist in ancient Rome 
first and foremost in constitutional, administrative and criminal law. Posed 
contribution maps and analysed basic law-philosophical value principles, which 
fundamental arrangement induce movement and development of roman public law. 
Roman law created by lawyers and politicians is regarded for monument from which 
derive legal culture of continental Europe. 
Keywords: roman public law, criminal law, constitutional law, state, principles 
 

Vo všeobecnosti sa zvykne v právnej filozofii uvádzať, že právne princípy 
sprevádzané nenormatívnymi axiologickými systémami možno pozorovať už 
v raných vývojových štádiách obyčajového, zvykového práva. Samotná logická 
formulácia právnych princípov a zásad je však viazaná na dosiahnutie určitej 
kvalitatívnej úrovne právneho myslenia v spoločnosti. To sa stalo každodennou 
súčasťou života rímskych, predovšetkým klasických právnikov, ktorí pri riešení 
konkrétnych prípadov každodenného života dokázali vytvoriť všeobecné právne 
myšlienky, následne ich identifikovať a precízne formulovať ich obsah1. Uvedenú 
tendenciu už skonštatoval aj neskoroklasický právnik Ulpián: „Zaslúžene nás 
(právnikov) každý označuje za jeho (práva) kňazov, pretože si vážime slušnosť a 
verejne sa hlásime ku znalosti dobrého a spravodlivého, oddeľujeme slušné od 
neslušného, odlišujeme dovolené od nedovoleného, túžime viesť ľudí k dobru nielen 
prostredníctvom strachu pred trestom, ale aj prostredníctvom povzbudenia odmenou, 

 
1  K tomu pozri aj: HONORÉ, T.: Emperors and Lawyers, London 1981, s.19 a nasl. 



193 

zaoberáme sa, ak sa nemýlim, skutočnou a nie predstieranou filozofiou“. Právna 
filozofia i širšie právne myslenie sa opakovane venujú spravodlivosti, čím zdanlivo 
obchádzajú účelovú racionalitu, vlastnú právnickej profesii, ktorá v sofistikovanejšej 
podobe preniká nevyhnutne aj do právnej vedy. Téma spravodlivosti spája právnu 
filozofiu s ostatnou sociálnou filozofiou a patrí k tým nemnohým, kde právna 
filozofia nielen využíva pramene sociálnej filozofie, ale ponúka i vlastné úvahy 
a riešenia. Rímskoprávna spravodlivosť bola „pevná a nemenná vôľa dať každému 
jeho právo“, sa na prvý pohľad týka rozdeľovania subjektívnych práv, a nie dobier 
alebo bremien. Ide však o citát z právneho textu, kde sa spája dnes už asi 
nedosiahnuteľným spôsobom pozitívne právo s právnou teóriou. Subjektívne právo, 
čiže právna možnosť (dovolenie) niečoho, je s nezanedbateľným zjednodušením 
prenesením dobier do práva – rovnako, ako je subjektívna povinnosť prenesením 
bremien do práva. Preto i predmetná Ulpiánova formulácia je koniec-koncov o 
dobrách a pri veľmi rozširujúcom výklade aj o zodpovednostných bremenách. 
Zároveň prostredníctvom vôle zdôrazňuje spojenie spravodlivosti so subjektom, s 
tým, kto je relatívne spravodlivý. Význam definovania a poznania právnych 
princípov a zásad začal v európskom právnom priestore naberať na dôležitosti 
s novovekými snahami o vybudovanie jednotného všeobecného právneho systému, 
vychádzajúc pritom z osvietenského racionalizmu, postaveného a opierajúceho sa 
predovšetkým o teóriu kreovanú členmi prirodzeno-právnej školy. Nijaký právny 
poriadok však neupravuje úplne všetky spoločenské vzťahy, ktoré v konkrétnej 
spoločnosti existujú. Neexistuje zákonodarca, ktorý by bol schopný predvídať, čo sa 
stane v budúcnosti. Žiadne úvahy de lege ferenda, nech sú akokoľvek prepracované, 
nemôžu postihnúť všetky situácie, ktoré nastanú. Ako to už v rímskom práve 
sformuloval aj neskoroklasický právnik Iuventius Celsus: „Právo sa neustanovuje 
preto, čo by sa raz v nejakom prípade mohlo stať“2. Podobné tvrdenie predniesol aj 
Theophrastus z Erezu, keď povedal: „Toho, čo sa stane raz alebo dvakrát, si 
zákonodarca nevšíma“. Rímske právo má v celkovom kontexte dejín vývoja 
európskeho kontinentálneho systému práva bezpochyby mimoriadne postavenie. 
V tejto súvislosti postačí iba pripomenúť, že celý rad právnych inštitútov, ktoré sa 
stali pevnou súčasťou jednotlivých európskych kódexov súkromného práva3, 
nielenže svojou právnickou, bazálnou konštrukciou vychádza z rímskeho práva, ale 
často krát v nich nachádzame aj identické formulácie so znením rímsko-právnych 
textov. Podobne, drvivá väčšina všeobecných častí kodifikácii4 občianskeho práva 
majú rímsko-právny charakter, aj keď nie sú priamo rímske. Právne zásady 
a princípy, ktoré sú v týchto kódexoch obsiahnuté neboli bezprostredne vytvorené 
rímskymi právnikmi, ale definitívnu podobu im dala škola nemeckej pandektistiky 
v priebehu 19. storočia – v širšom rámci historicko-právnej školy. Navyše, rímske 
právo platilo kontinuálne na území jedného štátu celé dve tisícročia. Nepretržitá 
existencia rímskeho práva tak ponúka vedecké skúmanie vývoja jednotlivých 
právnych inštitútov v takmer laboratórnych podmienkach. História nijakého 

 
2  Cels. D.1,1,4: „Ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur“. 
3  Francúzskeho Code civil (1804), rakúskeho ABGB (1811), nemeckého BGB (1900), švajčiarskeho 

ZGB (1907) a ďalších.   
4  Matematickým slovníkom by sme mohli povedať v tomto prípade: „to, čo je pred zátvorkou“.  
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právneho poriadku podobnú možnosť nielenže neponúka, ale je zároveň vysoko 
pravdepodobné, že ani v budúcnosti neponúkne. Toto však nie je jediná zvláštnosť, 
ktorá sa spája s rímskym právom. Na prvý pohľad by sa zdalo, že niektoré rímsko-
právne inštitúty už dnes právnikovi „nemajú čo povedať“, že sú až príliš spojené 
s konkrétnymi historickými okolnosťami svojho vzniku a dobou, v ktorej existovali 
a boli aplikované a z tohto dôvodu sa jedná skôr o nejaké archeologické artefakty 
ako o právne inštitúty oslovujúce bazálnym spôsobom aj dnešných juristov. Avšak 
bez pochopenia východísk, koreňov, neskorších právnych úprav by sme „kĺzali“ iba 
po povrchu javov – videli by sme ako vyzerajú, ale nie ako fungujú a prečo vlastne 
existujú, či presnejšie existovali práve v tejto podobe. Význam rímskeho práva pre 
moderné právo je úplne zreteľný v tom, že činnosť klasických rímskych právnikov 
predstavuje hodnotovú pokladnicu jednotlivých vysoko sofistikovaných, 
prepracovaných právnych inštitútov a vo svojom celku zároveň rovnako tiež temer 
nedoceniteľný súhrn ich praktických skúseností s inkorporovaním cudzích inštitútov 
do masy rímskeho (verejného) práva5. Treba si uvedomiť, že to boli práve 
praktizujúci rímski právnici, ktorí sa museli vyrovnať s nesmierne ťažkou úlohou – 
vytvárania právneho poriadku, ktorý by bol funkčný v podmienkach veľmi 
rôznorodej rímskej ríše. Jednalo sa o impérium, štátny útvar, ktorý zahŕňal skoro 
celý vtedajší známy svet a existovali v ňom oblasti navzájom diametrálne odlišné 
nie len z aspektu etnického, hospodárskeho alebo kultúrneho, ale aj z pohľadu práva. 
Rím totiž v zásade ponechával v platnosti miestne, lokálne právo a „zasahoval“ iba 
vtedy, kde sa jednalo priamo o bytostné záujmy Ríma, napríklad v daňovej oblasti. 
Problém bol navyše komplikovaný existenciou a aplikáciou princípu personality 
práva6. Bolo však nevyhnutné vytvoriť aspoň všeobecný právny rámec, v ktorom by 
sa pohybovali a ktorého pravidlami by sa riadili obyvatelia pochádzajúci z rôznych 
končín impéria v tých prípadoch, kedy by prišli do „kontaktu“ s univerzálnym 
rímskym právom, rovnako tak v situáciách, kedy sa „stretli“ úpravy dvoch cudzích 
práv. V konkrétnostiach sa išlo nie len o problém tzv. provinčného práva, ale 
rovnako tak aj o úradnú činnosť cudzineckého prétora7. Rimania sa pritom striktne 
nepridržiavali svojho národného práva za každú cenu, ale akceptovali aj cudzie 
právne úpravy – ak to bolo efektívnejšie. Generácie rímskych úradníkov a právnikov 
týmto spôsobom postupne, systematicky vytvárali sui generis, akési nadnárodné 
rímske právo. Ich praktické skúsenosti, sa tak stali nedeliteľnou súčasťou dedičstva 
rímskeho práva. O úzkom prepojení politiky s jednotlivými právnymi inštitútmi 
verejného práva niet žiadnych pochýb. Jedným z veľkých vkladov rímskeho 
verejného práva je aj možnosť, pri bližšom pohľade na jeho vývoj, skúmať postupný 
vývin mechanizmov a zákonitosti jeho fungovania8. Často sa nejedná o princípy, 
ktoré boli úplne poplatné dobe, v ktorej reálnych historických podmienkach sa 
objavili a existovali, ale ide o javy skutočne, objektívne nadčasové, s ktorými sa 
v rôznych modifikáciách stretávame nie iba v neskoršom právnom vývoji, ale tiež aj 

 
5  HONORÉ, T.: Emperors and Lawyers, London 1981, s.98 a nasl.  
6  KUNKEL, W.: An Introduction to Roman Legal and Constitutional History, Oxford 1966, s.65 

a nasl.  
7  K tomu pozri aj: BAUMANN, R.A.: Crime and Punishment in Ancient Rome, London-New York 

1996, s.98 a nasl.  
8  ROBINSON, O.F.: The Criminal Law of Ancient Rome, Baltimore-London 1995, s.76.  



195 

v súčasnosti. Okrem toho bližší pohľad na túto problematiku v rámci rímskeho práva 
svojím obsahom zodpovedá na niektoré aktuálne právne problémy alebo 
prinajmenšom môže naznačovať ich riešenie. Politický systém antickej rímskej 
republiky ponúka celý rad podnetov k zamysleniu. Jedným z nich, ale nie jediným, 
sú úvahy nad systémom, na ktorého základe fungoval vtedajší mechanizmus štátnej 
moci. Pri detailnejšom skúmaní tohto fenoménu je treba mať na pamäti vždy 
niekoľko podstatných skutočností. Úplne bazálnou otázkou je v týchto súvislostiach 
princíp moci a zodpovednosti, ktorý sa premietal predovšetkým do problematiky 
rímskej republikánskej ústavy. Čo ale pod týmto pojmom treba rozumieť a existoval 
vôbec? Čo teda do vlastne do rímskeho ústavného práva patrí? Istým špecifikom 
rímskeho právneho poriadku je, že v ňom nemožno viesť presnú deliacu čiaru medzi 
ústavným a správnym právom. Správa rímskeho štátneho mechanizmu bola tak úzko 
prepojená s republikánskou ústavou, že tieto dve oblasti ani nemožno oddeliť. Preto 
sú tiež tradične pod výklady o rímskej ústave zahrňované aj ďalšie okruhy patriace 
do sféry ius publicum – ako je právo správne, administratívne alebo finančné právo. 
V tejto súvislosti treba podotknúť, že v pravom slova zmysle nemožno hovoriť 
o rímskej ústave – Rimania totiž nikdy nevypracovali nijaký „základný“ zákon či 
aspoň ucelený, kodifikovaný súbor noriem takejto povahy. Tým samozrejme 
nechceme povedať, že by neboli prijímané jednotlivé zákony, ktoré by túto 
problematiku upravovali – a nebolo ich vôbec málo.9 Rímska „ústava“ mala tak 
charakter nepísanej normy, opierajúcej sa bazálne o právne zvyklosti, z ktorých 
vychádzala aj právna regulácia vzťahov medzi jednotlivými najvyššími štátnymi 
orgánmi. Ústavno-administratívny systém rímskeho republikánskeho štátu bol 
založený na vyváženom pôsobení troch prvkov, pričom každý z nich zároveň 
reprezentoval tiež určitý typ moci. Aristokratický prvok zosobňoval senát, 
pozostávajúci z 300 zástupcov rímskej nobility10, ktorý bol nositeľom a ochrancom 
konzervatívnych, tradičných rímskych politických či náboženských hodnôt. Ľudové 
zhromaždenie zosobňovali demokratický princíp, výrazom ktorého bolo relatívne 
proporcionálne zastúpenie všetkých rímskych občanov na rozhodovaní o všetkých 
dôležitých otázkach SPQR11. A konečne magistráti12, pri ktorých sa uplatňoval 
princíp kolegiality, predstavovali monarchistický prvok v sústave štátnych orgánov, 
kvázi, svojimi kompetenciami, pokračovatelia rímskych kráľov13. S uvedenou 

 
9  Najstaršie boli leges Valeriae, prijaté počas 5. stor. pr.Kr., pri kreovaní republikánskej formy vlády, 

na ktoré postupne nadväzovali parciálne právne normy vytvárajúce základnú štátno-mocenskú 
štruktúru najvyšších magistratúr – riadnych aj mimoriadnych - cez revolučnú legislatívu bratov 
Gracchovcov (na zač. 2. stor.pred Kr.), platnosť ktorej ukončil súbor zákonodarných opatrení 
L.C.Sullu (označovaný niekedy ako tzv. Sullova ústava) až po komplexnú úpravu verejného 
a súkromného práva uskutočnenú G.I.Caesarom a jeho adoptívnym synom, cisárom Augustom. 
Osobitný význam z hľadiska rímskeho trestného práva mala lex Calpurnia de repetundis, ktorá 
zriaďovala (r.149 pred Kr.) vôbec prvý stály porotný súd (quaestio perpetuae).     

10  Pôvodne rodovej, neskôr úradníckej.   
11  KUNKEL, W.: An Introduction to Roman Legal and Constitutional History, Oxford 1966, s.122 

a nasl.  
12  Magistrati populi Romani.   
13  Pri vzniku republikánskej formy vlády, r.509 pred Kr., sa v zásade všetky dovtedajšie právomoci 

kráľa, preniesli na novovytvorený úrad konzulov. Neskôr dochádza k postupnému „okliešťovaniu“ 
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charakteristikou štruktúry rímskeho štátu úzko súvisí a na ňu logicky nadväzuje 
vyriešenie otázky deľby moci, čím dochádza vlastne ku konkretizácii princípu moci 
a zodpovednosti. S každým udelením oprávnenia, právomoci by mala 
korešpondovať rovnako aj zodpovednosť špecifického štátneho orgánu, ktorému 
patrí ex lege konkrétna moc. Je to nevyhnutným predpokladom, sine qua non, pre 
riadny, bezproblémový chod štátneho mechanizmu, ktorý má byť demokratický, ale 
rovnako tak aj funkčný. Pokiaľ sa v súčasnej dobe príkladuje princípom deľby moci, 
drvivá väčšina právnych teoretikov má na mysli systém vytvorený filozofmi: 
Francúzom Ch.Montesquieom14 a Angličanom D.Lockeom. Rozdelenie štátnej moci 
na zákonodarnú, výkonnú a súdnu poznal aj staroveký Rím – hoci s istými 
špecifikami. V systéme deľby moci počas obdobia republikánskeho Ríma 
absentovala súdna moc ako nezávislá moc majúca predovšetkým zabezpečovať 
rovnosť občanov pred zákonom, inými slovami právnu istotu obyvateľstva. To však 
v žiadnom prípade neznamená, že by uvedený dôležitý aspekt bol v rámci 
republikánskej ústavy opomenutý, ale práve naopak. Súdna právomoc, či už 
v civilných alebo trestných veciach, totiž nebol vyhradená nejakému štátnemu 
orgánu, ale vykonávali ju samotní občania. V prípade rozsudkov v trestných kauzách 
bolo pôvodne príslušná celá dospelá mužská populácia. Pokiaľ magistrát rozhodol, 
že by rímsky občan mal byť potrestaný smrťou, vysokou pokutou alebo telesným 
trestom, mohol sa obrátiť na centuriátne ľudové zhromaždenie15, ktoré o výkone 
uloženého trestu definitívne rozhodovalo hlasovaním16. Princíp moci 
a zodpovednosti sa prelína celým odvetvím ústavného a administratívneho rímskeho 
práva. Prvý princíp vymedzoval súhrn právomocí, ktoré nie len vymedzovali úlohy 
každého magistráta, ale rovnako tak aj jeho postavenie v hierarchickom usporiadaní 
republikánskych úradníkov. Nejednalo sa o „neprekročiteľné“ hranice medzi nimi, 
pretože v niektorých prípadoch sa ich právomoci mohli prekrývať17. Zložitejšia 
situácia nastane pri objasnení druhého princípu – otázky zodpovednosti, čo je pre 
pochopenie podstaty mechanizmu rímskeho štátu úplne zásadné. Zodpovednosť totiž 
musíme chápať v ďaleko širšom význame ako je tomu v dnešnom modernom práve. 
Nemožno pod ňou chápať a zahrňovať iba zodpovednosť v zmysle ústavnom alebo 
všeobecne právnom, pretože skôr ako o zodpovednosti by sme hovoriť o rôznych 
obmedzeniach, ktoré magistrátov rôznym spôsobom a intenzitou limitovali – 
napríklad prostredníctvom ius intercessionis18, ius provocationis, nota censoria19. 

 
ich právomocí – čo súviselo predovšetkým s postupným zriaďovaním ďalších magistratúr - úradu 
cenzora, mestského a cudzineckého prétora, kvestora.    

14  MONTESQUIEU, Ch.: O duchu zákonů, Praha 2003.  
15  Označované v tejto súvislosti aj ako comitatus maximus.  
16  Jednalo sa o uplatnenie jedného zo základných práv rímskych občanov – ius provocationis.  
17  Z formálneho hľadiska rozdelenie právomocí medzi magistrátmi označoval latinský termín 

provincia – pod ktorým sa až sekundárne rozumelo Rímom dobyté územie mimo Itálie. Prvotne 
uvedený termín označoval odvetvie, právomoc, ktorú príslušnému magistrátovi priznával zákon, 
v ktorej samostatne (výlučne) kompetenčne pôsobil. K tomu porov. BARTOŠEK, M.: 
Encyklopedie římského práva, Praha 1981, s.185.     

18  V podstate išlo o uplatnenia si veta „spolukolegu“ v tom istom úrade, vychádzajúceho v zásade 
z princípu kolegiality, v praxi však dochádzalo často krát k jeho politickému zneužívaniu.  

19  Cenzorské pokarhanie, ktoré mohlo v závažnejších prípadoch znamenať aj vylúčenie osoby 
senátorského stavu zo senátu.  
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V tejto súvislosti môžeme hovoriť aj o systéme tzv. bŕzd, ktorý bol založený na 
interakciách medzi základnými štátnymi orgánmi štátu. Realizácia a uplatňovanie 
trestnej súdnej právomoci bola neoddeliteľne spätá so vznikom komicionálneho 
procesu. Prislúchala síce magistrátom cum imperio – tí ju však nevykonávali sami, 
ale bežne ich zastupovali quaestores seu duumviri perduellionis. V praxi bola 
vykonávaná iba do vzniku stálych porotných súdov20, ktoré v tejto oblasti v podstate 
prevzali na seba funkciu ľudových zhromaždení. Navyše, ju na tribútnom 
plebejskom zhromaždení rovnako vykonávali tribúni ľudu a v niektorých 
výnimočných prípadoch prislúchala edilom, ktorých úlohou bolo, okrem iného, 
spravovať mesto Rím21 a práve v tejto súvislosti tu vznikla nevyhnutnosť súdne 
stíhať páchateľov menej závažných trestných činov – napríklad úžery. Ius 
intercessionis patrilo medzi základné stavebné kamene rímskeho právneho poriadku, 
malo byť a tiež bolo spoľahlivou zárukou, že nijaký z rímskych magistrátov na seba 
jednak nestrhne neústavným spôsobom moc v štáte, rovnako ako, že nezneužije, 
použijúc slova moderného práva, právomoc verejného činiteľa. Vo svojej podstate 
právo malo prohibitórny22 charakter, bolo teda založené na potencionálnej možnosti 
zakázať úradný výkon jedného magistráta druhým. Základné pravidlá boli pritom 
úplne triviálne. Uvedené oprávnenie mali všetci magistráti rovnakého postavenia 
voči sebe navzájom. Fungovalo však nielen horizontálne, ale tiež vertikálnym 
smerom dolu – vyšší republikánsky magistrát si mohol uplatniť ius intercessionis 
voči rozhodnutiu právomocne nižšieho úradníka. Jedinú výnimku23 predstavovali 
plebejskí tribúni, ktorí „z titulu svojej funkcie“ neboli obmedzení horeuvedenou 
zásadou, ale naopak, mohli zakročiť voči nariadeniu ktoréhokoľvek magistráta. Išlo 
výlučne o zákaz, preto ho bolo možné uplatniť iba do toho času, než bolo napadnuté 
rozhodnutie aj vykonané, dokončené a v tomto zmysle ho nemožno považovať za 
akýsi druh odvolania voči rozhodnutiu sui generis. Zároveň je potrebné pripomenúť, 
že bolo zaužívaným zvykom nezakročovať proti rozhodnutiam, ktoré boli 
promulgované po porade s konzíliom magistráta. Zodpovedalo to úplne charakteru 
uvedeného práva, ktorého hlavným cieľom bolo zamedziť svojvôli jednotlivých 
úradníkov. Cieľom týchto zákrokov boli v princípe individuálne právne akty. Vo 
výnimočných prípadoch sa však jednalo o akúsi všeobecnú intercesiu, kedy 
magistrát generálne zakazoval akékoľvek konanie, ktoré by zmarilo alebo obmedzilo 
dosiahnutie určitého cieľa. Uvedené iustitia, ako boli technicky označované, boli 
vydávané vo výnimočných prípadoch – ako napríklad v prípade vojnového 
nebezpečenstva, vykonania dôležitých náboženských úkonov alebo odvrátenia 
hladomoru. Ďalšou otázkou, ktorú si môžeme položiť v súvislosti s týmto 
obmedzením je, či predmetný zásah magistráta bol obmedzený ešte ďalším 
spôsobom. S tým súvisí rozdelenie kompetencií magistrátov na tzv. úradovanie 

 
20  T.j. do prijatia lex Calpurnia z r.149 pred Kr.  
21  A s tým spojená aj úloha edilov zabezpečiť zásobovanie hlavného mesta obilím (predovšetkým 

z Egypta).  
22  Zakazujúci charakter.  
23  Vďaka svojmu extraordinárnemu postaveniu v rámci hierarchie rímskych republikánskych 

magistrátov z historických dôvodov siahajúcich až ku secesii plebejcov v Ríme v 5. stor. pred Kr.  
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domi24a militiae25. Odpoveď na otázku je síce kladná, ale nejednalo sa o zásadné 
obmedzenie ani nepochopiteľné. Ius intercessionis totiž bolo možné použiť proti 
všetkým nariadeniam, ktoré nemali vojenský charakter – nech už boli vydané 
kdekoľvek. K uplatneniu tohto práva bola však potrebná fyzická prítomnosť 
intercedujúceho úradníka a aj z tohto dôvodu bola použiteľnosť intercesie mimo 
mesta Rím málo praktická. Pokiaľ sa v rímskych prameňoch hovorí o tomto 
oprávnení a obmedzení rímskych magistrátov, v súvislosti s ním sa používajú dva 
právnické termíny: vetare et intercedere. Často sa používajú alternatívne a o ich 
pojmovej nevyhranenosti svedčí aj to, že v zásade je termín vetare označením pre 
úradný zákrok vykonaný z vlastnej iniciatívy magistráta a intercedere sa používa 
v tých prípadoch, keď je toto právo aplikované na podnet zainteresovanej osoby, ale 
rovnako tak aj na základe rozhodnutia samotného magistráta26. Rovnako tak pre 
zásahy plebejských tribúnov boli použiteľné obe označenia. Jednoznačne sa dá ale 
konštatovať, že termín intercedere bol výrazom naznačujúcim kolegialitu rímskych 
magistrátov a používal sa predovšetkým vtedy, ak došlo k zásahu v horizontálnej 
rovine. Právna zodpovednosť, veľmi často v podobe trestnej zodpovednosti, za 
konanie vykonané v súvislosti s výkonom úradnej funkcie bolo nedeliteľnou 
súčasťou princípu moci a zodpovednosti. Veľmi zreteľne sa prejavovalo práve pri 
skúmaní štátneho zriadenia republikánskeho Ríma a trestná zodpovednosť tvorila 
jeden zo základných pilierov, na ktorých bolo vybudované rímske republikánske 
zriadenie. Zároveň princíp moci a zodpovednosti, skonkretizovaný v uvedenej 
podobe, nepochybne spolu s ďalšími relevantnými faktormi dopomohol k jej dlhému 
trvaniu, ale rovnako tak aj nebývalému rozmachu rímskeho impéria. Skutkové 
podstaty, ktoré tvorili základ trestných činov, ktorých sa dopustili rímski štátni 
úradníci, sme mohli rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvú z nich tvorili trestné 
činy27 politického charakteru a druhú majetkovej povahy. Neboli to však všetko 
trestné činy úplne špeciálne, ktorých by sa mohol dopustiť iba výlučne rímsky štátny 
úradník, ale v niektorých prípadoch ich mohol rovnako spáchať aj radový rímsky 
občan. Konanie, ktoré bolo úplne špeciálne, ale zároveň netvorilo zvláštnu, osobitú 
kategóriu skutkovej podstaty trestného činu, ktoré by nieslo špecifické označenie, 
bolo zneužitie koercičných právomocí28. Niekedy nebolo potrebné ani to, pretože 
pokiaľ magistrát prekročil svoje právomoci, ktoré mu poskytovalo ius coercendi, 
dopúšťal sa všeobecného trestného činu násilia (vis) alebo vraždy (homicidium seu 
parricidium). Presadzovanie trestnej zodpovednosti neoprávneného nakladania so 
štátnymi prostriedkami sa dialo pozvoľným vývojom. Zo začiatku za spôsob 
nakladania zo zverenými (verejnými) finančnými prostriedkami rímski magistráti 
zodpovední neboli a existovala tu iba ak ich morálna zodpovednosť. V niektorých 
prípadoch dokonca  neexistovala ani povinnosť predložiť vyúčtovanie nakladania 

 
24  Teda v samotnom meste Rím alebo maximálne do 1 míle od tzv. pomoeria.  
25   Územie jednej míle od Ríma.  
26  ROBINSON, O.F.: The Criminal Law of Ancient Rome, Baltimore-London 1995, s.137 a nasl.  
27  Crimina publica.  
28  V tých prípadoch, keď rímsky magistrát pri ukladaní trestu rímskemu občanovi, porušil úmyselne 

jeho bazálne práva vyplývajúce z trestného práva. Typickým príkladom je kontroverzný úradný 
postup „Otca vlasti“ – M.T.Ciceóna voči účastníkom Catilinovho sprisahania z pozície rímskeho 
konzula, ktorý bol adresátom vydaného senatusconsultum ultimum.   
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s verejnými prostriedkami. Z vyššie uvedenej praxe sa ale postupom doby predsa len 
vyvinul osobitný trestný čin - crimen peculatus29 et crimen ambitus30. Jedným z 
„časovo“ posledných prijatých právnych úprav týkajúcich sa trestnej zodpovednosti 
magistrátov, ktorého sa dopúšťali pri správe rímskych provincií, bolo zavedenie 
skutkovej podstaty trestného činu crimen reputundarum – vydierania provinčného 
obyvateľstva rímskym štátnym aparátom. Zatiaľ čo predchádzajúce trestné činy 
mohli za určitých okolností spáchať aj radoví rímski občania, tohto trestného činu sa 
mohli dopustiť iba úradníci zamestnaní v správe provincií. Celkovo bolo prijatých 
desať repetundárnych zákonov, pričom sankcie, ktoré boli uložené odsúdeným 
bývalým magistrátom, sa postupne sprísňovali31. Vždy sa zvykne konštatovať, že 
právo je minimom morálky. Rímski magistráti boli za svoje konania zodpovední 
nielen právne, ale aj morálne32. Tento typ zodpovednosti nepochybne pociťovali 
pred sebou, pred členmi svojej rodiny, rodu, známymi, priateľmi a celou 
spoločnosťou. Princíp moci a zodpovednosti našiel teda svoj odraz aj v tejto svojej 
špecifickej podobe. Jedným zo špecifických prípadov uvedenej väzby medzi 
morálkou a právnou zodpovednosťou na ktorom môžeme najjednoduchšie 
demonštrovať vzájomné korelácie, je oblasť ius honorum. Išlo o okolnosti, 
za ktorých mohol rímsky občan realizovať svoje pasívne volebné právo, ktoré okrem 
ius provocationis et ius sacrorum bolo jedným z jeho základných verejných práv. 
Nemenej dôležitým princípom kreovania rímskeho práva bola aequitas, ktorá bola 
výrazným tvorčím činiteľom a „hýbateľom“ rímskeho práva, hodnotové základy 
ktorej si rímski právnici „požičali“ z rímskej stoickej filozofie a kedy predovšetkým 
mestský a cudzinecký prétor začali pri jednotlivom posudzovaní konkrétnych 
prípadov skúmať, či aplikácia ustanovení civilného práva je v danom prípade 
v súlade s hodnotovým princípom slušnosti a spravodlivosti. Jej naplnenie spočívalo 
v hľadaní nových ciest, ktoré nielen odstraňovali prílišnú tvrdosť archaického práva, 
ale tým ho zároveň doplňovali. Ďalší problém, ktorý nebol neznámy ani rímskemu 
právu bol spojený s (možnou) retroaktivitou a svojou podstatou zasahoval do 
súkromného aj verejného – trestného práva. Mohlo by sa pritom zdať, že ignorovanie 
kľúčového princípu nullum crimen sine lege bola natoľko závažnou skutočnosťou, 
že pri jej nedodržiavaní nemohlo trestné právo riadne fungovať33. Napriek tejto 
skutočnosti zákaz retroaktivity v trestnom práve neplatil. Na prvý pohľad by bolo 
logickým zdôvodnením vysvetlenie, že rímski právnici sa verejnému právu 
„nevenovali“ do takej miery ako súkromnému právu. Považovali ho totiž za príliš 
úzko naviazané na politiku. V tom však problém uplatňovania retroaktivity 
v trestnom práve nespočíval34. Bol to opäť ten istý najvyšší mravný, morálny princíp, 
podopretý politickými „ohľadmi“, ktorý právnikov viedol k tomu, že stíhali konania 

 
29  Pod čím sa rozumelo odcudzenie, sprenevera štátneho, verejného majetku (predovšetkým peňazí). 

Pre obohatenie bolo možné trestne postihovať aj dedičov úradníka.   
30  Išlo o trestný čin volebného podplácania.  
31  Najkomplexnejšia právna úprava bola z dielne G.I.Caesara.  
32  Najčastejšie sa za prototyp spravodlivého rímskeho úradníka zvykne uvádzať legendárna postava 

Marca Porcia Catóna, nazývaného aj Censorius.   
33  ROBINSON, O.F.: The Criminal Law of Ancient Rome, Baltimore-London 1995, s.178 a nasl.  
34  Porov. aj: BAUMANN, R.A.: Crime and Punishment in Ancient Rome, London-New York 1996, 

s.154 a nasl.   
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osôb, ktoré v dobe spáchania neboli ešte trestnými. Problém retroaktivity v trestnom 
práve sa do istej miery zužoval na inštitút tzv. mimoriadnych trestných porôt – 
quaestiones extra ordinem, t.j. kde spôsob vyšetrovania a stíhania trestného činu 
nezodpovedal bežnému procesnému postupu. Fikcia spätnej účinnosti právnej 
normy v dobe, keď ešte neexistovala sa v praxi nestretla s bezvýhradným súhlasom. 
Rimania však v zásade v retroaktivite nevideli nič chybného ani nepatričného. 
Nielen povoľovanie žalôb a procesných námietok ad hoc, ale aj stanovenie spätnej 
trestnosti vychádzalo navyše z chápania rímskej spravodlivosti. Aequitas, tak 
prétorská ako aj trestná bola totiž nie iba motívom, ale jej presadenie aj cieľom, ku 
ktorému rímske právo smerovalo. O tom bolo aj Cicerónovo konštatovanie 
„summum ius, summa iniuria“. Dodržiavanie práva, inými slovami sústavy noriem 
sankcionovaných štátom, je založené na určitom stupni obáv subjektov, na ktoré sa 
vzťahuje. Jedná sa o strach z toho, čo sa stane pokiaľ sa subjekty budú správať 
v rozpore so stanovenými pravidlami. Tak tomu nielen je a bude, ale aj bolo. Metus 
je jedným z najdôležitejších motivačných činiteľov, ktoré právo používa35. Záleží 
iba na tom, ako je tento strach intenzívny, pociťovaný a akým spôsobom sa 
prejavuje. Mimoriadne významným prvkom výrazne ovplyvňujúcim život antickej 
spoločnosti bol vždy v týchto súvislostiach ohľad na bonos mores a presadzovanie 
spravodlivosti, ktoré boli neoddeliteľne spojené a previazané36.                                                      
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VPLYV HODNÔT TRESTNÉHO ZÁKONA, OBSIAHNUTÝCH 
V ZÁSADÁCH UKLADANIA TRESTOV, NA ADMINISTRATÍVNE 

TRESTANIE  
 

INFLUENCE OF CRIMINAL CODE, VALUES CONTAINED IN THE 
PRINCIPLES OF IMPOSITION ON PUNISHMENTS, FOR IMPOSITION 

ON ADMINISTRATIVE PUNISHMENTS 
 

Tibor Seman 
 
Abstrakt  
Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok okrem iného zakotvuje súdne 
konanie o žalobách vo veciach správneho trestania. Odkazuje aj na dodržanie zásad 
ukladania trestov podľa Trestného zákona, ktoré je potrebné použiť aj na ukladanie 
sankcií v rámci správneho trestania. Toto odkazujúce ustanovenie právnej normy má 
zásadný vplyv na konanie o administratívnych sankciách. Zvláštnosťou je, že 
Správny súdny poriadok ako civilný súdno-procesný predpis odkazuje na použitie 
konkretizovaných ustanovení trestnoprávnych predpisov v sankčných správnych 
konaniach v oblasti verejnej správy. Príspevok rieši potenciálny aj reálny dopad 
zákonnej požiadavky, podľa ktorej trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol 
zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby. V kontexte 
správneho trestania to znamená požiadavku, aby sankcia postihla iba páchateľa a 
mala čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby, a to pri ukladaní 
administratívnej sankcie v administratívnom trestaní administratívnych deliktov. 
Autor uzatvára, že pri doslovnom výklade analyzovanej trestnoprávnej zásady by 
vždy musela byť páchateľovi správneho deliktu uložená najnižšia možná výmera 
sankcie, čo však, ad absurdum, môže spôsobovať evidentný rozpor s požiadavkou 
individuálnej aj generálnej prevencie protiprávneho konania.  
Kľúčové slová: Administratívne trestanie, páchateľ, zásady ukladania trestov 
 
Abstract   
Act no. 162/2015 Coll. The Code of Administrative Procedure lays down, inter alia, 
judicial proceedings in administrative punishment actions. It also refers to 
compliance with the principles of sentencing under the Criminal Code, which must 
also be used to impose sanctions in the context of administrative punishment. This 
referring provision has a fundamental effect on the procedure for administrative 
sanctions. The peculiarity is that the Administrative Procedure Code, as a civil court 
procedure regulation, refers to the use of specified provisions of criminal law in 
sanction administrative proceedings in the field of public administration. The 
contribution addresses the potential and real impact of the legal requirement that 
the punishment should only punish the offender, so as to ensure the least possible 
impact on his family and those close to him. In the context of administrative 
punishment, this means that the sanction affects only the offender and has the least 
possible impact on his family and those close to him, when imposing an 
administrative sanction in the administrative punishment of administrative offenses. 
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The author concludes that in a literal interpretation of the analyzed criminal law 
principle, the perpetrator of an administrative offense would always have to be 
imposed the lowest possible amount of sanction, which, however, may cause 
absurdly a clear conflict with the requirement of individual and general prevention 
of wrongdoing. 
Keywords: Administrative punishment, perpetrator. principles of sentencing 

 
Úvod  

Sankčné konanie vo verejnej správe, inými slovami prejednávanie 
administratívnych deliktov, sa z procesného hľadiska už dlhodobo vyznačuje 
citeľnou absenciou špecifických procesných pravidiel, typických pre tento druh 
administratívneho konania. Jediným zákonom, aspoň v akom – takom prijateľnom 
rozsahu zahrnujúcom pravidlá príznačné pre sankčné konanie, je zákon 
o priestupkoch, ktorý vo svojej tretej časti s názvom „konanie o priestupkoch“ 
upravuje niektoré špecifiká tohto sankčného konania, a to aj v spojení so 
subsidiárnym1 využitím všeobecného predpisu o správnom konaní.2 Sankčné 
konania o ostatných správnych deliktoch sa zásadne riadia iba všeobecným 
predpisom o správnom konaní. Vzhľadom na prílišnú univerzálnosť správneho 
poriadku, ktorý sa vzťahuje na tisícky rôznorodých individuálno-rozhodovacích 
procesov, je pochopiteľné, že tento zákon nemá žiadne samostatné ustanovenia 
špecifické pre postihovanie správnych deliktov. Tu možno spomenúť napríklad 
zásadu zákazu zmeny k horšiemu, postihovanie súbehu správnych deliktov, 
vymedzenie špecifických práv, patriacich iba subjektu, voči ktorému smeruje 
sankčné konanie, a mnohé iné. Medzery sa už tradične riešili a riešia analogickým 
využitím relevantných ustanovení zákona o priestupkoch, no aj analógiou 
s trestnoprávnymi predpismi. Veľa medzier pomáhala riešiť judikatúra správneho 
súdnictva. Zásadná zmena nastala účinnosťou zákona č. 162/2015 Z.z. Správny 
súdny poriadok. Tento zákon patrí do sústavy troch súdnoprocesných predpisov,3 
ktoré nahradili po vyše päťdesiatročnom používaní Občiansky súdny poriadok.  

Správny súdny poriadok, súc rozsahom právny predpis rozsiahlejší ako 
Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok, upravuje aj súdne 
konanie o žalobách vo veciach správneho trestania. Ide nielen o ustanovenia, 
upravujúce konanie správneho súdu o tomto type žaloby, ale aj o ustanovenia, ktoré 
svojim normatívnym príkazom usmerňujú aj orgány verejnej správy, prejednávajúce 
správne delikty, a to odkazom na použitie trestnoprávnych zásad.  

V príspevku sa budeme bližšie venovať odkazu na zásadu z Trestného zákona, 
ktorá sa má použiť pri ukladaní sankcie a podľa ktorej trest má postihovať iba 
páchateľa, tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke 

 
1  V § 51 zákona č. 372/1992 Zb. a o priestupkoch, v znení neskorších predpisov, je obsiahnuté 

pravidlo, že ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o 
priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní. Nasleduje odkaz pod čiaru, smerujúci na 
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

2  Všeobecným predpisom o správnom konaní je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov. 

3  Ide o zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný 
mimosporový poriadok a zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.  
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osoby. Závažnosť tohto normatívneho príkazu, ktorý neumožňuje správnemu orgánu 
vybočiť z jeho medzí, totiž môže viesť k záveru, že každá sankcia by sa mala uložiť 
zásadne v minimálnej výške, pokiaľ páchateľ má rodinu alebo jemu blízke osoby, 
ktoré by mohli byť uložením sankcie dotknuté.  

Príspevok je upriamený na výklad pojmov rodina páchateľa a páchateľovi 
blízke osoby, na analýzu a potvrdenie alebo vyvrátenie hypotézy o povinnosti 
orgánu verejnej správy vždy uložiť „nulovú“ sankciu páchateľovi, ak má rodinu 
alebo blízke osoby, a napokon na cezhraničné účinky rozhodnutia o uložení 
sankcie,4 pri ktorej sa prihliadalo na zásadu minimalizácie vplyvu sankcie na rodinu 
a blízke osoby páchateľa.  
 
1. Povinné použitie trestnoprávnych zásad v administratívnom sankčnom 
konaní 
1.1 Záväznosť Správneho súdneho poriadku pre orgány verejnej správy  

Je pozoruhodné, že odkaz Správneho súdneho poriadku na použitie 
trestnoprávnych zásad (hmotnoprávnych aj procesných) nie je formulovaný 
spôsobom primeraného použitia trestnoprávnych zásad, ale imperatívom „zásady, 
ktoré sa majú použiť“ a z neho vyplývajúcej bezvýnimočnej povinnosti správnych 
orgánov rešpektovať tento príkaz.5 Tam, kde zákonodarca uvažuje o primeranom 
použití určitých ustanovení právnych predpisov, uvádza to v právnej norme 
expressis verbis.6  

Pre civilné súdne konanie je typické, že súd je viazaný rozsahom a dôvodmi 
žaloby. V konaní o žalobách vo veciach správneho trestania, upravenom 
v ustanoveniach § 194 až § 198 Správneho súdneho poriadku, tento princíp obsahuje 
výnimku, ktorú správne súdy musia povinne aplikovať. Ide o to, že správny súd nie 
je vo veciach správneho trestania viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, ak ide o 
dodržanie zásad ukladania trestov podľa Trestného zákona, ktoré je potrebné použiť 
aj na ukladanie sankcií v rámci správneho trestania.7  

Osobitnú pozornosť je nutné venovať výrazu „potrebné použiť“ a jeho 
výkladu. Správny súdny poriadok neupravuje, že „je potrebné primerane použiť“ 
zásady ukladania trestov podľa Trestného zákona na ukladanie sankcií v rámci 
správneho trestania. Z uvedeného vyplýva, že použitie zásad ukladania trestov podľa 
Trestného zákona je povinné pre správny orgán, ktorý ukladá sankcie v rámci 
správneho trestania. Správny súd nie je vo veciach správneho trestania viazaný 

 
4  Autor spracoval IV. časť príspevku v rámci riešenia výskumného projektu s názvom 

„Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie“ 
podporeného grantom Vedeckej grantovej agentúry pod č. 1/0187/22.  

5  K správnemu trestaniu vo verejnej správe a jeho vzťahu k trestnému právu pozri napr. SEMAN, T. 
Verejná správa v správnom súdnictve. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. 
ISBN 978-80-8152-424-0, s. 55- 65.  

6  Napr. prvá veta ustanovenia § 59 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, v znení 
neskorších predpisov, upravujúceho vylúčenie iných osôb, znie: „Na vylúčenie súdneho úradníka, 
iných zamestnancov súdu, znalca, prekladateľa, alebo tlmočníka sa primerane použijú ustanovenia 
o vylúčení sudcov.“ Takisto, § 60a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov, znie: „Ustanovenia prvej až tretej časti sa primerane vzťahujú aj na 
konanie o odvolaní.“ 

7  Porovnaj ustanovenie § 195 písm. d) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.  
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rozsahom a dôvodmi žaloby aj z iných, taxatívne vypočítaných, dôvodov, ktoré však 
pre rozsiahlosť pozornosti, ktorá by im mohla byť venovaná, nie sú momentálnym 
predmetom príspevku.8 Odkaz na použitie Trestného zákona smeruje k tým 
ustanoveniam Trestného zákona, ktoré sú obsiahnuté v § 34 s názvom Zásady 
ukladania trestov. Jednou zo zásad ukladania trestov je zásada, podľa ktorej trest má 
postihovať iba páchateľa, tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu 
a jemu blízke osoby. 9 V Trestnom zákone sú však upravené aj ďalšie zásady, na 
ktoré musí súd pri ukladaní trestov prihliadať, avšak pre užšiu zameranosť príspevku 
iba spomenieme ich existenciu bez podrobnejšej analýzy.10 
 
  

 
8  Podľa § 195 písm. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok, v znení neskorších predpisov, 

“Správny súd nie je vo veciach správneho trestania viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, ak a) 
zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci 
alebo skutkový stav, ktorý vzal orgán verejnej správy za základ napadnutého rozhodnutia alebo 
opatrenia, je v rozpore s administratívnymi spismi alebo v nich nemá oporu, b) ide o skúmanie 
otázky zániku zodpovednosti za priestupok, uplynutia prekluzívnej lehoty alebo premlčacej lehoty, 
v ktorej bolo možné vyvodiť zodpovednosť za iný správny delikt alebo za iné podobné protiprávne 
konanie, c) ide o základné zásady trestného konania podľa Trestného poriadku, ktoré je potrebné 
použiť na správne trestanie, d) ide o dodržanie zásad ukladania trestov podľa Trestného zákona, 
ktoré je potrebné použiť aj na ukladanie sankcií v rámci správneho trestania, e) ide o skúmanie, či 
uložený druh sankcie a jej výška nevybočili z rozsahu správnej úvahy orgánu verejnej správy.“ 

9  Porovnaj ustanovenie § 34 odsek 3 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v znení neskorších 
predpisov.  

10  V § 34 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov, s nadpisom „Zásady 
ukladania trestov“ sú v jeho jednotlivých odsekoch záväzne zakotvené nasledujúce zásady: „(1) 
Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej 
trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne 
iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa 
spoločnosťou. (2) Páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to 
ustanovené v tomto zákone, pričom tento zákon v osobitnej časti ustanovuje len trestné sadzby trestu 
odňatia slobody. (3) Trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv 
na jeho rodinu a jemu blízke osoby. (4) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne 
najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, 
poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Súd pri 
určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadne aj na to, že páchateľ trestného činu získal trestným 
činom majetkový prospech; ak tomu nebránia majetkové alebo osobné pomery páchateľa alebo to 
nebude na ujmu náhrady škody, uloží mu s prihliadnutím na výšku tohto majetkového prospechu 
popri inom treste aj niektorý trest, ktorým ho postihne na majetku, pokiaľ mu takýto trest za splnenia 
podmienok podľa odseku 6 neuloží ako samostatný. (5) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery 
súd prihliadne a) u spolupáchateľov aj na to, akou mierou konanie každého z nich prispelo k 
spáchaniu trestného činu, b) u organizátora, objednávateľa, návodcu a pomocníka aj na význam a 
povahu ich účasti na spáchanom trestnom čine, c) pri príprave na zločin a pri pokuse trestného 
činu aj na to, do akej miery sa konanie páchateľa priblížilo k dokonaniu trestného činu, ako aj na 
okolnosti a na dôvody, pre ktoré k dokonaniu trestného činu nedošlo. (6) Tresty uvedené v § 
32 možno uložiť samostatne alebo možno uložiť viac týchto trestov popri sebe. Za trestný čin, 
ktorého horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti zákona 
prevyšuje päť rokov, musí súd uložiť trest odňatia slobody, ak tento zákon neustanovuje inak. (7) 
Popri sebe nemožno uložiť trest a) odňatia slobody a domáceho väzenia, b) odňatia slobody a 
povinnej práce, c) peňažný a prepadnutia majetku, d) prepadnutia veci a prepadnutia majetku, e) 
zákazu pobytu a vyhostenia. (8) zrušený od 1.8.2019.“ 
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1.2 Účel administratívnej sankcie v konjunkcii dvoch trestnoprávnych zásad 
Ustanovenie § 34 odsek 3 Trestného zákona, podľa ktorého trest má 

postihovať iba páchateľa, tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu 
a jemu blízke osoby, je potrebné vnímať v spojení aj s prvým odsekom toho istého 
paragrafu, podľa ktorého trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom 
tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho 
výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania 
trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. 

Tu ide o vlastne o dva ciele sledované zákonodarcom, a to cieľ prevychovať 
páchateľa a tým chrániť aj celú spoločnosť, no zároveň trestom postihnúť iba 
páchateľa s minimalizáciou vplyvu trestu na páchateľovu rodinu a jemu blízke 
osoby.  

Je zaujímavé, že konjunkciou vyššie citovaných zásad je možné indukovať 
výhodu páchateľa s rodinou a blízkymi osobami oproti páchateľovi, ktorý rodinu či 
blízke osoby nemá, keďže tu niet komu ďalšiemu „ublížiť“ trestom uloženým 
páchateľovi.  

V administratívnom trestaní sa však majú aplikovať aj ďalšie zásady 
ukladania trestov, takže príslušný orgán bude povinný prihliadnuť, okrem iného, aj 
na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, na osobu páchateľa, 
jeho pomery a možnosť jeho nápravy.11  
 
2. Rodina páchateľa a jemu blízke osoby  
2.1 Dôležitosť definovania pojmov pred ich aplikáciou 

Dikcia právnej normy obsiahnutej v ustanovení § 34 ods.3 Trestného zákona 
zahrnuje dva výrazy, ktoré sú vzájomne oddelené. Ide o výraz, ktorý sa týka 
páchateľa, a to „jeho rodina“ a výraz „jemu blízke osoby.“ Tieto výrazy sú súčasťou 
hypotézy predmetnej právnej normy, preto z dôvodu ich bezchybnej aplikácie si 
zasluhujú náležitý výklad.  

Na základe gramatického, systematického a logického výkladu je možné 
konštatovať, že výraz „rodina páchateľa“ a výraz „páchateľovi blízke osoby“ nie sú 
totožné. Ide o výrazy oddelené zlučovacou spojkou „a“ a to znamená, že sa sleduje 
čo najmenší vplyv na osoby, ktoré patria do kategórie „páchateľovej rodiny“ a čo 
najmenší vplyv na osoby, ktoré patria do kategórie „blízkych osôb páchateľa.“ 
Zároveň nie je vylúčené, že niektoré obsahové prvky oboch výrazov môžu byť 
súčasne obsiahnuté v jednom i druhom výraze. Teda, je reálne, že: 
a) rodina (respektíve člen rodiny) páchateľa je zároveň jemu blízkou osobou, 
b) rodina (respektíve člen rodiny) páchateľa nie je zároveň jemu blízkou osobou, 
alebo, pokiaľ zmeníme (obrátime) poradie zisťovania prieniku blízkej osoby 
páchateľa s rodinou páchateľa (porovnaním dôjdeme k rovnakému výsledku ako je 
uvedené pod písmenami a, b): 
c) blízka osoba páchateľa je zároveň jeho rodinou, respektíve členom jeho rodiny 
(ako pod a),  

 
11  Porovnaj ustanovenie § 34 odsek 4 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, v znení neskorších 

predpisov.  
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d) blízka osoba páchateľa nie je zároveň jeho rodinou, respektíve členom jeho rodiny 
(ako pod b). 

Z hľadiska formálnej logiky je evidentné, že na aplikáciu uvedenej normy 
postačuje identifikovanie jedinej (respektíve najmenej jednej) osoby, ktorá patrí do 
kategórie „rodina páchateľa“ alebo do kategórie „páchateľovi blízke osoby,“ 
prípadne patrí súčasne do oboch týchto kategórií.  

Z dôvodu povinnosti orgánu verejnej moci, aplikujúceho citovanú zásadu 
ukladania trestov obligatórne v správnom trestaní, je absolútne nevyhnutná 
formulácia definície výrazu „rodina páchateľa“ a formulácia definície výrazu 
„páchateľovi blízke osoby.“  

V oblasti správneho práva, konkrétne vo sfére správneho konania, výraz 
„rodina“ nie je definovaný. Zároveň však treba poznamenať, že predpisy správneho 
práva, ako najširšieho odvetvia práva, zahrnujúce aj oblasť sociálnych vecí a rodiny, 
priamo či nepriamo s výrazom „rodina“ súvisia. Ide napríklad o starostlivosť o člena 
domácnosti, takisto označenie orgánu verejnej správy, ktorým je úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny.  

Podobne, výraz „rodina“ je obsiahnutý už aj v samotnom názve zákona, 
ktorým je zákon o rodine.12  

Výraz „blízka osoba“ sa nachádza v Zákone o správnom konaní, avšak iba v 
súvislosti s právom svedka odoprieť výpoveď, ak by ňou mohol spôsobiť 
nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe, pričom odkaz pod čiarou 
smeruje na definíciu blízkej osoby v Občianskom zákonníku. 

Ak sa pri aplikácii tu analyzovanej trestnoprávnej zásady má hľadať čo 
najmenší vplyv na rodinu páchateľa, bude správny orgán povinný „rodinu“ pojmovo 
vymedziť. 

Výraz „rodina“ tak nachádzame: 
- v Trestnom zákone  
- v Zákone o rodine 
- v predpisoch správneho práva na úseku práce, sociálnych vecí a rodiny.13  
 
2.2 Pojem rodina v Trestnom zákone 

V aktuálne účinnom Trestnom zákone (č. 300/2005 Z.z.) sa výraz rodina 
vyskytuje deväťkrát. V predchádzajúcom, už zrušenom Trestnom zákone (č. 
140/1961 Zb.) sa výraz „rodina“ vyskytoval sedemkrát. Ani pri jednom výskyte však 
výraz „rodina“ nebol definovaný.  

Rešpektujúc pravidlá systematického výkladu, je nevyhnutné pojem použitý 
v jednom ustanovení právneho predpisu vykladať v súvislosti s tým istým pojmom, 
ak je použitý v danom predpise. Až následne ho porovnať s pojmom v iných 
predpisoch toho istého právneho odvetvia a až finálne, ak je to potrebné, ho porovnať 
s rovnakým výrazom v iných právnych odvetviach.  

V aktuálnom Trestnom zákone (č. 300/2005 Z.z.) je výraz rodina obsiahnutý 
nasledovne: 

 
12  Ide o zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, v znení neskorších predpisov.  
13  Ide napríklad o predpisy v oblasti rodičovského príspevku, predpisy zahrnujúce ošetrovanie člena 

rodiny a mnohé ďalšie.  
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1) Trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na 
jeho rodinu a jemu blízke osoby. (§ 34 ods. 3)  
2) Ochranné opatrenie môže postihnúť osobu iba tak, aby bol zabezpečený čo 
najmenší vplyv na jej rodinu a blízke osoby. (§ 35 ods. 2) 
3) Súd môže uložiť trest zákazu pobytu na jeden rok až päť rokov za úmyselný 
trestný čin, ak to vyžaduje so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a miesto 
spáchania činu ochrana verejného poriadku, rodiny, zdravia, mravnosti alebo 
majetku. (§ 62 ods. 2, prvá veta)  
4) Ak súd odsudzuje mladistvého, môže mu uložiť ochrannú výchovu, ak o výchovu 
mladistvého nie je náležite postarané a tento nedostatok nemožno odstrániť v rodine, 
v ktorej žije. (§ 102 ods. 1 písm. a/) 
5) Ochranná výchova sa vykonáva v osobitných výchovných zariadeniach (ďalej len 
„ochranná ústavná výchova“) alebo sa môže vykonať aj v profesionálnej náhradnej 
rodine (ďalej „ochranná rodinná výchova“); ak to však vyžaduje zdravotný stav 
mladistvého, vykonáva sa prednostne v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. 
(§ 103 ods. 1)  
6) Ak prevýchova mladistvého pokročila do tej miery, že možno očakávať, že aj bez 
obmedzení, ktorým je podrobený vo výchovnom zariadení alebo v určenej rodine, 
bude sa riadne správať, avšak dosiaľ nepominuli všetky okolnosti, pre ktoré bola 
ochranná výchova uložená, môže súd podmienečne upustiť od ochrannej výchovy 
alebo mladistvého podmienečne umiestniť mimo výchovného zariadenia alebo 
náhradnej rodiny. (§ 103 ods. 5, prvý výskyt v prvej vete)  
7) Ak prevýchova mladistvého pokročila do tej miery, že možno očakávať, že aj bez 
obmedzení, ktorým je podrobený vo výchovnom zariadení alebo v určenej 
rodine, bude sa riadne správať, avšak dosiaľ nepominuli všetky okolnosti, pre ktoré 
bola ochranná výchova uložená, môže súd podmienečne upustiť od ochrannej 
výchovy alebo mladistvého podmienečne umiestniť mimo výchovného zariadenia 
alebo náhradnej rodiny. (§ 103 ods. 5, druhý výskyt v prvej vete)  
8) Ak mladistvý nesplní očakávanie, že bez obmedzení, ktorým je podrobený v rámci 
určenej ochrannej výchovy, bude sa riadne správať, súd podmienečné upustenie od 
ochrannej výchovy alebo podmienečné umiestnenie mimo výchovného zariadenia 
alebo určenej rodiny zruší a rozhodne, že sa vo výkone ochrannej výchovy 
pokračuje. (§ 103 ods. 6)  
9) Trestné činy proti rodine a mládeži (názov tretej hlavy druhej časti Trestného 
zákona) 

Výraz rodina sa v Trestnom zákone vyskytuje, avšak bez definície. Ak má byť 
výraz rodina správne aplikovaný, je nevyhnutné hľadať jeho obsah s využitím 
ďalších právnych predpisov.  
 
2.3 Pojem rodina v Zákone o rodine  

Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, v znení neskorších predpisov, obsahuje výraz 
rodina 46 krát. Z obsahu tohto zákona vyplýva, že existujú dva typy rodiny, a to 
rodina založená manželstvom a rodina nezaložená manželstvom. Toto členenie 
je evidentné z textu právnej normy zákona o rodine: „O uspokojovanie potrieb 
rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich 
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schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj 
osobná starostlivosť o deti a domácnosť.“14 

Vzhľadom na skutočnosť, že v právnom poriadku Slovenskej republiky sa 
nachádza zákon, ktorý de facto aj de iure kategorizuje rodinu na dva vyššie 
spomenuté typy, bude nevyhnutné pre všetky orgány, aplikujúce ustanovenie 
Trestného zákona o vplyve sankcie na rodinu páchateľa, zohľadňovať rodinu 
založenú manželstvom a rodinu nezaloženú manželstvom, ako aj členov oboch 
typov týchto rodín.  

V prípade rodiny založenej manželstvom bude jednoduchšie posudzovať jej 
členov, pretože nimi budú jednoznačne manželia a deti. Dokonca (!) členom rodiny 
bude aj ten z manželov, ktorý napríklad trvalo opustil spoločnú domácnosť, no 
z formálneho hľadiska je stále manželom, a teda tvorí rodinu a spĺňa náležitosť 
„rodiny páchateľa“ v zmysle chápania zákona o rodine. Otázny však bude vplyv 
sankcie uloženej páchateľovi na toho manžela, ktorý s ním nežije v spoločnej 
domácnosti, ale napríklad je vyživovaný týmto páchateľom. Praktických prípadov 
takéhoto „spolužitia“ môže byť vskutku veľa, pričom orgán ukladajúci sankciu bude 
povinný v každom jednotlivom prípade nielen hľadať, ale aj presne identifikovať 
(sic!) všetkých členov rodiny a zaoberať sa vplyvom sankcie aj na tieto osoby.15 

V prípade rodín, ktoré nie sú založené manželstvom, za člena rodiny je možné 
považovať osoby, ktoré spolu žijú, a ich deti, ktoré, aby to nebolo také jednoduché, 
môžu byť ich spoločné, ale aj deti, ktoré už majú tieto osoby z iných vzťahov. Keďže 
rodina, založená manželstvom, môže byť tvorená jedným mužom a jednou ženou, 
u rodín nezaložených manželstvom sa zrejme tiež bude kvitovať tak isto iba rodina 
tvorená z jedného muža a jednej ženy. Eventualít, keby napríklad vytvárali 
spolužitie dve ženy, ktoré majú deti zo svojich vzťahov s mužmi, môže existovať 
ozaj dostatok, avšak už nie je také jednoznačné, či pôjde o rodinu v právnom 
zmysle.16  

A napokon, existujú aj rodiny, ktoré boli založené manželstvom, toto 
manželstvo právoplatne zaniklo rozvodom, avšak bývalí manželia naďalej žijú v tej 
istej domácnosti napríklad z dôvodu spoluvlastníctva, prípadne iba z dôvodu súcitu 
bývalej manželky voči bývalému manželovi, ktorý by po opustení spoločného 
obydlia nemal kde bývať, so súčasným zohľadnením faktu, že je otcom detí tejto 
konkrétnej ženy.  

Aby sa tento jednoduchý výraz „rodina“ ešte viac skomplikoval, orgán 
aplikujúci právo sa bude musieť isto nie raz vysporiadať so situáciou aj niekoľkých 
manželstiev, zaniknutých rozvodom, pričom osoba páchateľa môže tvoriť v zásade 
iba jednu rodinu, no nie je vylúčené, že napríklad v rodinnom dome budú žiť spolu 
s páchateľom jeho deti z viacerých manželstiev, ba dokonca súčasná aj bývalá 
manželka. U každej z týchto osôb potom bude potrebné skúmať, v akom vzťahu je 

 
14  Ustanovenie § 19 ods. 1 Zákona o rodine.  
15  Manžel (manželka) patria do kategórie blízkych osôb, a to bez ohľadu na to, či napríklad niektorý 

z nich opustil spoločnú domácnosť. Sú to v takom prípade de facto blízke osoby iba vo formálnom 
zmysle, pretože citovo sú zrejme vzdialené.    

16  Pre úplnosť akademickej dišputy by orgány aplikujúce slovenské právo mali brať do úvahy 
a uznávať aj rodiny, tvorené napríklad cudzincom – mužom, ktorý má viac manželiek, a to v súlade 
s právnymi predpismi štátu, ktorého je občanom.  
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k páchateľovi, teda či napĺňa pojem „jeho rodina“ alebo pojem „jemu blízka osoba“ 
alebo oba tieto pojmy súčasne, čo nielenže nie je vylúčené, ale často je podmienené. 
Na rozšírenie pojmu rodina o všetky manželky páchateľa, teda súčasnú aj minulé, 
ktoré s ním žijú, potom smeruje napríklad aj páchateľov príspevok na výživu 
rozvedeným manželkám, takisto vyživovacia povinnosť voči všetkým deťom, ktoré 
má, a to bez ohľadu na to, či s ním žijú alebo nežijú v spoločnej domácnosti.17  

A napokon, nemožno opomenúť ani takého páchateľa, ktorý je mladistvý 
a žije podľa rozhodnutia súdu v striedavej osobnej starostlivosti rodičov,18 teda 
fakticky môže mať tento mladistvý páchateľ dve rodiny, jednou je rodina 
páchateľovej matky (žijúcej napríklad už aj s ďalším manželom) a druhou je rodina 
páchateľovho otca (žijúceho trebárs tiež už s ďalšou manželkou). Do rodiny 
páchateľa sa takto môžu pričleniť aj deti manželov súčasných páchateľových 
rodičov, ktorí síce nie sú jeho súrodencami, a to ani polorodými, avšak zdieľajú 
napríklad spoločnú izbu, bez ohľadu na to, či majú medzi sebou pozitívny vzťah.    

Nuž, a rodina páchateľa v podobe, aby nešlo o blízku osobu, bude špecifická 
v tom, že definícia blízkej osoby v sebe zahrnuje nielen manžela a deti, ale aj ďalšie 
osoby, vrátane ďalších predkov a ďalších potomkov. Môže byť teda niekto rodinou 
páchateľa bez toho aby bol jemu blízkou osobou? 
 
2.4 Rodina a blízke osoby podľa Zákona o rodine, Občianskeho zákonníka 
a Trestného zákona 

Zákon o rodine však tiež odlišuje pojem rodina od pojmu blízke osoby. 
V tretej vete § 36 ods. 1 je uvedené: „Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa 
a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi 
osobami.“ Za vetou nasleduje odkaz číslo 6 pod čiaru, a to na § 116 Občianskeho 
zákonníka.19 Pritom Občiansky zákonník v § 116 definuje blízku osobu takto: 
„Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v 
pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak 
by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“  

 
17  Nejde iba o hypotetické úvahy, pretože autor príspevku má bezprostrednú vedomosť o mužovi 

štyrikrát ženatom, ktorý mal s manželkami (okrem poslednej) aj deti. Našťastie, pre jeho inak 
celoživotnú bezúhonnosť nebolo nikdy potrebné riešiť trestnoprávne vplyv trestu na jeho, ozaj 
širokú, blízku rodinu. Konkretizácia tohto muža, v súčasnosti už nebohého, nie je z etických a iných 
dôvodov vhodná ani potrebná, dá sa však predpokladať, že nejde o ojedinelý úkaz v ľudskej 
spoločnosti. Úvahy o vplyve jeho štyroch svokier, bývalých a aktuálnych, na zdravotný stav tiež 
nie sú potrebné, dožil sa osemdesiatky. A ešte platónska otázka, ako spravodlivo trestať človeka 
potrestaného existenciou štyroch svokier?  

18  Odseky 1 a 2 § 24 zákona o rodine znejú: „(1) V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov 
maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na 
čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude 
zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške 
výživného. (2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť 
o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej 
starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby 
dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd 
musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.“ 

19  Ide o zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.  
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Trestný zákon má vlastnú definíciu blízkej osoby, ktorá však nie je doslovne 
totožná s definíciou blízkej osoby podľa Občianskeho zákonníka. Trestný zákon v § 
27 definuje blízku osobu jednak všeobecne a tiež na účely taxatívne vymedzených 
trestných činov.  

Teda, v § 127 ods. 4 Trestného zákona je všeobecne definovaná blízka osoba 
takto: „Blízkou osobou sa na účely tohto zákona rozumie príbuzný v priamom 
pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo 
obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, 
ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú.“  

Predovšetkým je rozdielom použitie výrazu príbuzný v priamom pokolení 
(občianskoprávna definícia formuluje ako príbuzný v priamom rade) a definícia 
trestnoprávna navyše zahrnuje výraz osvojenec a osvojiteľ.  

Definícia blízkej osoby, obligatórne viazaná na konkretizované ustanovenia 
trestných činov, je upravená v § 127 ods. 5 Trestného zákona nasledovne: „Blízkou 
osobou sa na účely trestných činov vydierania podľa § 189, znásilnenia podľa § 199 
ods. 2, sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 2, sexuálneho zneužívania podľa § 201 
ods. 2, týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208, nebezpečného vyhrážania 
podľa § 360 ods. 2, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, nebezpečného 
elektronického obťažovania podľa § 360b alebo financovania terorizmu podľa § 
419c ods. 2 rozumie aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa 
a osoba, ktorá je vo vzťahu k nim blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá 
s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti.“ 

Je evidentné, že Trestný zákon tu priamo počíta aj s osobami, akými sú aj 
bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá je vo 
vzťahu k nim blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije 
alebo žila v spoločnej domácnosti. 

Koho teda považovať za blízku osobu, keďže Trestný zákon a Občiansky 
zákonník ich nedefinujú v plnej zhode? Vzhľadom na aplikáciu výrazu „blízka 
osoba“ v trestnoprávnych súvislostiach základných zásad je vhodné prikloniť sa 
k výlučnému použitiu definície „blízkej osoby“ podľa Trestného zákona. Pri 
aplikácii analyzovanej zásady ukladania trestov však pre aplikujúce orgány pojem 
rodina páchateľa v zmysle zákona o rodine ostáva výkladovým rébusom.   
 
2.5 Pojem rodina v ďalších verejnoprávnych predpisoch 

Zastávame názor, že definícia pojmu rodina v Trestnom zákone by určite 
prospela nielen pri aplikácii zásad ukladania trestov, samozrejme, s vplyvom na 
dodržanie zásady, analyzovanej v tomto príspevku, v procese správneho trestania. 
Táto legitímna požiadavka by de lege ferenda bola prospešná o to viac, že v iných 
právnych predpisoch sú obsiahnuté definície pojmov odvodených od pojmu rodina. 
Príkladom je zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý používa výrazy 
„profesionálna náhradná rodina“ a „profesionálny rodič.“ Z § 33 ods. 1 tohto zákona 
vyplýva, že ak je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v domácom prostredí 
zamestnanca zariadenia (ďalej len "profesionálna náhradná rodina"), na zhodnotení 
splnenia podmienok zabezpečenia osobnej starostlivosť o dieťa sa podieľa aj 
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profesionálny náhradný rodič. V tom istom odseku sa nachádza legislatívna skratka 
„náhradná rodinná starostlivosť“ nasledovne: „Ak rodičia nezabezpečujú, alebo 
nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa a nie je možné dieťa zveriť do 
náhradnej osobnej starostlivosti, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately sprostredkuje dieťaťu pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie (ďalej len 
„náhradná rodinná starostlivosť“)“. 

Z citovaných ustanovení možno vyvodiť, že rodina je viazaná na domáce 
prostredie, čo zrejme potom súvisí aj s pojmami domácnosť a spoločná domácnosť, 
tiež používanými v textoch právnych predpisov. Otázne však je, do akej miery bude 
musieť orgán aplikujúci ustanovenie o minimálnom vplyve trestu na páchateľovu 
rodinu podrobiť pojem rodina výkladu, pretože, ako je zreteľné, tento pojem 
v rôznych právnych predpisoch a v rôznych súvislostiach je následne spojený 
s ďalšími pojmami.  

V citovanom zákone potom nachádzame aj popis prostredia, ktoré sa vzťahuje 
na pobyt v profesionálnej náhradnej rodine: „Centrum vykonáva pobytové opatrenie 
súdu v profesionálnej náhradnej rodine, ktorá poskytuje starostlivosť ustanovenému 
počtu detí a mladých dospelých v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom centrom 
alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je profesionálny náhradný rodič 
vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.“20 A kto je 
profesionálny náhradný rodič? V profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje 
starostlivosť o deti a mladých dospelých profesionálny náhradný rodič, ktorým je 
manžel a manželka, ktorí sú zamestnancami centra, alebo fyzická osoba, ktorá je 
zamestnancom centra pre deti a rodiny.21 Centrum pre deti a rodiny, v citovanom 
zákone legislatívne skrátené na "centrum," je, okrem iného, zariadenie zriadené na 
účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné 
prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o 
nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení 
výchovného opatrenia. Toto centrum zriaďuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately ako rozpočtovú organizáciu, avšak centrum môže zriadiť aj obec, 
vyšší územný celok, iná právnická osoba alebo fyzická osoba.22 Tu zákon teda 
rozlišuje rodinu od prirodzeného rodinného prostredia či náhradného rodinného 
prostredia.  

Význam spresnenia používaných pojmov „profesionálna rodina“ a 
„profesionálny rodič“ je zvýraznený aj v dôvodovej správe k zákonu, ktorý 
novelizoval relevantné ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z.23 Aj tieto pojmy môžu 

 
20  Porov. ustanovenie § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.   
21  Porov. ustanovenie § 52 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.   
22  Porov. ustanovenie § 45 ods. 1, 2 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.   
23  Ide o zákon č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V dôvodovej správe k tejto novele je 
uvedené: „V spoločných ustanoveniach k výkonu opatrení pobytovou formou sa navrhuje upraviť 
aj organizačné možnosti fungovania centra. Inšpiráciou sú organizačné súčasti detských domovov 
- profesionálna náhradná rodina (v súvislosti s týmto pojmom sa na účely právnej úpravy spresňuje 
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prispieť k ustáleniu pojmu rodina na účely aplikácie analyzovanej zásady ukladania 
trestov, podľa ktorej trest má mať čo najmenší vplyv na rodinu páchateľa.  
 
2.6 Pojem rodina v súkromnoprávnych predpisoch 

Problematika pojmu rodina (členovia rodiny) a pojmu blízka osoba však 
zasahuje nie iba trestné právo či správne právo. Aj v súkromnom práve sa tieto 
pojmy striktne rozlišujú. Príkladom je riešenie vrátenia daru, ak správanie 
obdarovaného napĺňa znaky hrubého porušenia dobrých mravov. V odbornej spisbe 
je detegovaný problém v absencii definície členov rodiny: „Ďalším nedostatkom je 
označenie skupiny osôb, ktoré sa môžu stať objektom správania obdarovaného 
napĺňajúceho znaky hrubého porušenia dobrých mravov. Podľa platnej právnej 
úpravy môžu byť, okrem darcu, takýmito osobami členovia jeho rodiny, pričom 
zákon nekonkretizuje túto nejasne formulovanú skupinu osôb a právna teória nie je 
v tejto otázke názorovo jednotná. Je otázne, či pojem členovia rodiny možno stotožniť 
s pojmom blízka osoba podľa § 116 OZ, ktorá zahŕňa relatívne široký okruh osôb 
alebo zvoliť skôr reštriktívnejší výklad tohto pojmu, pričom hranice medzi širším a 
užším chápaním nie sú platnou právnou úpravou jednoznačne stanovené, čo dozaista 
neprispieva k právnej istote.“24 

S problémom absencie definície rodina a s tým súvisiaceho pojmu rodinné 
pomery sa stretávame aj v oblasti uzatvárania pracovnoprávnych zmlúv. Napríklad 
existujú odporúčania pre starostov obcí pred uzatvorením pracovnej zmluvy, 
v ktorých sa zvýrazňuje, že „pred uzatvorením pracovnej zmluvy treba rešpektovať 
zákaz kladenia určitých otázok (...) podľa § 1 zákona o výkone práce vo verejnom 
záujme sa na zamestnávanie zamestnancov obcí vzťahuje podporne aj Zákonník 
práce, a preto treba pri vstupnom pracovnom pohovore alebo pri výberovom konaní 
rešpektovať ust. Zákonníka práce o predzmluvných právnych vzťahoch, podľa 
ktorého sa starosta obce nemôže pýtať uchádzača o zamestnanie v obci na 
informácie o: - tehotenstve, - rodinných pomeroch - v prípade pojmu "rodina" 
odporúčam primerane použiť ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v z. n. p. pojednávajúce o "blízkej osobe", podľa ktorého je blízkou osobou napr. aj 
druh alebo družka uchádzača o zamestnanie, preto je právne nesúladné požadovať 
informácie o druhovi alebo družke uchádzača, teda pojem "rodinné pomery" si treba 
vykladať v širokom kontexte (...).“25 

V súvislosti s analyzovanou zásadou ukladania trestov je zrejmé, že pri 
interpretácii pojmu rodina aplikujúce orgány nemusia nechať bez povšimnutia ani 
súkromnoprávne predpisy.   

 
aktuálne používaný pojem profesionálna rodina, profesionálny rodič) a samostatne usporiadaná 
skupina, ku ktorým sa potom viažu ustanovenia o počte detí, personálu, priestorovom usporiadaní 
atď. Dnešné krízové strediská a resocializačné strediská nemajú zákonom určenú organizačnú 
formu, čo neumožňuje resp. sťažuje nadväzujúce úpravy profesijných štandardov, počtu detí, 
dospelých a pod.“ 

24  UKROPEC, A.: Darovacia zmluva de lege ferenda. In: Bulletin Slovenskej advokácie 7-8/2015, s. 
18.  

25  HRTÁNEK L.: Niekoľko odporúčaní pre starostov obcí v súvislosti so zamestnávaním vo verejnom 
záujme. In: Právo pre ROPO a obce v praxi 4/2015.  
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2.7 Súdna judikatúra ako pomoc pri výklade pojmu rodina 
Staršia i novšia judikatúra súdov sa takisto zaoberá pojmami, ktoré spolu 

súvisia. Napríklad aj v otázkach výživného sa Najvyšší súd Slovenskej republiky 
musel vysporiadať s otázkami, ktoré boli vecou právneho výkladu: „Faktické 
odlúčenie ako dôsledok výkonu práce (povolania) mimo obvod bydliska rodiny samo 
osebe nestačí pre záver o tom, že rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú; treba tu 
posúdiť najmä mieru a rozsah osobnej starostlivosti o dieťa, zodpovedajúcej tejto 
okolnosti, spôsob úhrady nákladov na domácnosť a rodinu a celkovú funkčnosť 
rodiny v priebehu tejto životnej situácie rodičov (vzájomné návštevy, trávenie 
osobného voľna, dovoleniek, prázdnin a pod.).“ 26 Súd sa venoval posudzovaniu, či 
šlo alebo nešlo o spolužitie rodičov, a poukázal na to, že “rozhodujúci je obsah 
vzájomných vzťahov rodičov, najmä či spoločne, podľa svojich síl, schopností a 
možností, zabezpečovali výchovu, výživu dieťaťa, ako aj ostatné náklady spojené s 
vedením spoločnej domácnosti a existenciou rodiny.“ 27 Dá sa teda odvodiť 
z argumentácie súdu, čo sa rozumie rodinou?  

Aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach používa výraz 
rodina, avšak bez bližšej definície. „Súčasťou hodnotenia zbytočných prieťahov v 
konaní je aj posudzovanie povahy veci. Z hľadiska povahy veci je pracovnoprávny 
spor mimoriadne citlivej povahy, pretože stav neistoty ohľadom trvania pracovného 
pomeru závažne ovplyvňuje zabezpečovanie životných potrieb účastníka konania a 
jeho rodiny.“ 28 

Ústavný súd Slovenskej republiky v ďalšom náleze uvádza, že „rodina 
spotrebiteľov (manžel a manželka) mala uzavretých 40 - 56 úverových kontraktov.“29 
Je teda rodinou v tomto prípade iba manžel a manželka, alebo sa za rodinu budú 
považovať aj deti, prípadne deti, ktoré už nežijú v spoločnej domácnosti?  

Z citovanej judikatúry, či už všeobecných súdov alebo ústavného súdu 
vyplýva, že výraz rodina vykladali stále v súvislostiach s konkrétnym právnym 
predpisom. Z uvedeného poznatku je možné odvodiť, že aj súd v trestnom konaní 
a tiež administratívny orgán v procese správneho trestania budú musieť urobiť 
vlastný výklad pojmu rodina na účel aplikácie zásady minimalizácie vplyvu trestu 
na rodinu páchateľa.  
 
2.8 Pojem rodina podľa výkladového slovníka 

A napokon, nie však v poslednom rade, vymedzenie obsahu pojmu rodina, 
vzhľadom na absenciu legálnej definície, budeme hľadať vo výkladovom slovníku, 
ponúkajúcom obvyklý výklad, ktorému nebude možné oponovať. V Krátkom 
slovníku slovenského jazyka sú uvedené štyri významy slova rodina, ktoré na účel 
tohto príspevku môžeme zhrnúť takto:  

1. základná spoločenská jednotka, ktorú tvoria manželia (s deťmi),  
2. príbuzenstvo, príbuzní (byť s niekým rodina; blízka rodina, ďaleká 

rodina),   

 
26  Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cz 3 /92 zo dňa 31. januára 1992.  
27  Tamže.  
28  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II. ÚS 32/2002 z 12. júla 2002.  
29  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 11/2016 zo 7. februára 2018.  
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3. hovor. potomstvo (čakať rodinu dieťa; mať rodinu dieťa, deti),  
4. spoločenstvo jednotlivcov s rovnakými záujmami a podobne (rodina 

záhradkárov, športovcov).30 
Je evidentné, že príslušný orgán určite nebude môcť pri aplikácii analyzovanej 
trestnoprávnej zásady použiť štvrtý výklad slova rodina, kde by za rodinu považoval 
napríklad „rodinu rybárov,“ hoci takýto termín by napríklad v žurnalistike uspel. 
Tretí výklad je zužujúci, pretože potomstvo je v skutočnosti iba časťou rodiny 
a zužujúci výklad je použiteľný v iných súvislostiach, napríklad v bežnom 
rozhovore. Druhý a prvý výklad sú použiteľné spoločne, pretože výraz rodina na účel 
aplikácie trestnoprávnej zásady by v takom prípade zahrnoval manželov, deti a aj 
ďalšie príbuzenstvo, čo by sčasti spĺňalo aj legálnu definíciu blízkej osoby.  
 
3. Význam slovného spojenia „čo najmenší“ vplyv 

Požiadavka čo najmenšieho vplyvu trestu na rodinu a blízke osoby páchateľa 
si takisto vyžaduje náležitý výklad. Čo znamená slovné spojenie „čo najmenší“ 
vplyv? Určite bude rozdiel medzi výrazom „najmenší“ vplyv a „čo najmenší“ vplyv. 
Keďže zákonodarca použil výraz „čo najmenší“ vplyv, určite nebude možné 
považovať jeho význam ako „žiadny“ vplyv. Pri použití jazykového výkladu, 
vrátane morfológie a sémantiky, môžeme ustáliť, že slovne spojenie „čo najmenší 
vplyv“ sa musí vykladať so zohľadnením významu slovného spojenia „najmenší 
vplyv.“ Najmenší vplyv znamená taký, aký umožňuje text zákona (nezriedka zákony 
uvádzajú iba hornú hranicu sankcie, teda nie spodnú hranicu). Výraz „čo najmenší“ 
potom nemôže mať význam zhodný s výrazom „najmenší,“ ale má sa približovať 
minimu.  

Vo vzťahu k aplikácii analyzovanej zásady bude potrebné prihliadať aj na 
nález Ústavného súdu Slovenskej republiky: „Vo vzťahu k právnej úprave trestu ako 
právnemu následku trestného činu pritom platí, že nepostačuje len dodržiavanie 
požiadavky nulla poena sine lege, ale je nevyhnutné, aby zákonom ustanovená 
právna úprava druhov trestov, podmienok ich ukladania, ako aj podmienok ich 
výkonu plne rešpektovala predovšetkým základné ľudské právo nebyť mučený ani 
podrobený neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, ako i 
právo, aby bol trest primeraný trestnému činu, za ktorý je tento trest ukladaný.“31 

Aplikujúci orgán teda pri aplikácii minimalizácie vplyvu trestu na rodinu 
a blízke osoby páchateľa bude povinný zohľadniť požiadavku, aby bol trest 
primeraný trestnému činu, za ktorý je tento trest ukladaný. Zároveň, vzhľadom na 
analyzovanú zásadu, bude nevyhnutné skúmať a dokazovať aj existenciu rodiny 
páchateľa a jemu blízkych osôb, aby sa pri ukladaní trestu zohľadnil vplyv trestu na 
všetky tieto subjekty.  

 
30  Porov. DORUĽA, J. a kol.: Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, vydavateľstvo 

Slovenskej akadémie vied, 1983, str. 375. Tiež https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/?q=rodina,  
pričom komplexný výklad slova rodina je nasledovný: „rodina -y -dín ž. 1. zákl. spoloč. jednotka, 
ktorú tvoria manželia (s deťmi): početná, bezdetná r.; pri stole sedí celá r.; hlava r-y 
2. príbuzenstvo, príbuzní: byť s niekým r.; to je blízka, ďaleká r. 3. hovor. potomstvo: čakať r-
u dieťa; mať r-u dieťa, deti 4. spoločenstvo jednotlivcov s rovnakými záujmami ap.: r. 
záhradkárov, športovcov.“ 

31  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 106/2011 z 28. novembra 2012. 
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4. Adresáti rozhodnutia o uložení sankcie, pri ktorom sa prihliadalo na 
trestnoprávne zásady, a účinky rozhodnutia o uložení sankcie 

Vzhľadom na suverenitu Slovenskej republiky pri stanovení povinného 
správania sa v právnych normách, prichádzajú do úvahy ako spravované subjekty aj 
cudzinci, pokiaľ naplnia skutkovú podstatu správneho deliktu, za ktorý má byť 
následne realizované správne trestanie. Inými slovami, Slovenská republika 
prostredníctvom svojich orgánov môže ukladať sankcie aj cudzincom. Okrem toho, 
právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie občanovi Slovenskej republiky primárne 
má účinky v štáte uloženia sankcie.   

Rešpektujúc všetky požiadavky zákonov, aj v administratívnom konaní 
o protiprávnom skutku cudzinca, ktoré napĺňa znaky administratívneho deliktu, je 
nevyhnutné prihliadať na trestnoprávne zásady tak, ako bolo v predchádzajúcom 
texte príspevku uvedené. 

V súvislosti s rozhodovaním voči cudzincovi nás bude zaujímať, aké účinky 
vyvoláva rozhodnutie tuzemského správneho orgánu. Či ide iba o účinky voči osobe 
cudzinca, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky, alebo účinky 
rozhodnutia nášho správneho orgánu budú pôsobiť aj voči cudzincovi, ktorý sa už 
nachádza mimo územia Slovenskej republiky.  

Bez ohľadu na právnu úpravu domovského štátu cudzinca, za porušenie 
slovenských právnych predpisov na úsekoch verejnej správy bude cudzinec 
podliehať administratívnemu konaniu uskutočňovanému našimi správnymi orgánmi.  

Budú teda zahraničné orgány uznávať rozhodnutia vydané slovenskými 
orgánmi, ktoré cudzincovi uložili napríklad zákaz činnosti viesť motorové vozidlo 
na dobu šiestich mesiacov? Zákaz činnosti je nepeňažnou sankciou, napriek tomu 
v uvedenej súvislosti poukazujeme na Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV 
z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania peňažných sankcií 
(preklad dostupný na internete „Rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. 
februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie“ je 
mätúci).32 Len mimochodom, výstižnejší by bol preklad označenia tohto rámcového 
rozhodnutia rady v podobe ako ju uvádzame v predchádzajúcej vete, teda „Rámcové 
rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady 
vzájomného uznávania peňažných sankcií.“ Podobný je aj preklad do českého 
jazyka, dostupný na internete,33 ako „Rámcové rozhodnutí Rady 2005/214/SVV z 24. 
2. 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut.“ 
Odhliadnuc od prekladu označenia dokumentu, dôležitejší je jeho obsah, z ktorého 
nevyplýva, že by sa mal vzťahovať iba na rozhodnutia o trestných činoch.34 V úvode 

 
32  Porov. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32005F0214  
33  Porov. napr. https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=32005F0214  
34  Uvedené rámcové rozhodnutie bolo prevzaté do nášho právneho poriadku zákonom č. 183/2011 Z. 

z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postup orgánov Slovenskej 
republiky pri uznávaní a výkone rozhodnutia ukladajúceho peňažnú sankciu vydaného súdom alebo 
iným príslušným orgánom členského štátu Európskej únie a odovzdaní rozhodnutia o peňažnej 
sankcii vydaného súdom v trestnom konaní na jeho uznanie a výkon v inom členskom štáte. Použije 
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tohto rámcového rozhodnutia je uvedený jeho cieľ, a to uľahčiť výkon rozhodnutí 
ukladajúcich povinnosť zaplatiť peňažnú sankciu v inom členskom štáte 
(vykonávajúci štát), ako je štát, v ktorom bola táto povinnosť rozhodnutím uložená 
(štát pôvodu). Z cieľa i obsahu rámcového rozhodnutia rady je evidentné, že na 
nepeňažné sankcie (uložené v trestnom konaní alebo v inom sankčnom konaní) sa 
nevzťahuje. Podstatou je vykonať rozhodnutie, ktorým sa páchateľovi ukladá 
peňažná sankcia, v štáte Európskej únie, v ktorom má majetok, hoci rozhodnutie 
vydal iný členský štát.  

K problematike príspevku sa žiada dodať, že ak Slovenská republika bude 
realizovať požiadavku vykonať peňažnú sankciu, uloženú iným členským štátom 
Európskej únie, vonkoncom sa už nebude môcť realizovať analyzovaná požiadavka 
minimalizácie vplyvu sankcie na rodinu a osoby blízke páchateľovi, pretože 
rozhodnutie vydané iným štátom bude záväzné.35  

Pokiaľ hovoríme o nepeňažnej sankcii, ku ktorej patrí napríklad aj zákaz 
činnosti, tu je záväznosť rozhodnutia bez akýchkoľvek pochybností viazaná na 
územie štátu, ktorý rozhodnutie vydal. Vplyv na rodinu páchateľa a jemu blízke 
osoby sa bude skúmať iba pri vydávaní a procesnom preskúmavaní rozhodnutia 
tuzemskými orgánmi. Či má mať takéto rozhodnutie účinky aj v zahraničí, závisí 
potom od konkrétnej právnej úpravy, respektíve od medzinárodných dohôd, pretože 
výlučnosť územného pôsobenia štátu je principiálne limitovaná hranicami tohto 
štátu. Napriek tomu, nie je možné celkom vylúčiť názor, že štátnoobčiansky vzťah 
je tak silný, že rozhodnutia štátu vydané voči jeho občanovi, je tento povinný 
dodržiavať prakticky na celom svete. Argument, svedčiaci v prospech tohto názoru, 
je možné oprieť napríklad o ustanovenie § 8 ods. 2 Zákona o priestupkoch,36 ktorý 
znie: „Podľa tohto zákona sa posudzuje aj priestupok spáchaný v cudzine občanom 
Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky, ak ním takáto osoba porušila povinnosť, ktorú má podľa slovenských 
predpisov mimo územia Slovenskej republiky, alebo ak to vyplýva z medzinárodnej 
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“ Je evidentné, že v jednotlivých 
prípadoch sa teda musí skúmať, či občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý 
má na našom území trvalý pobyt, porušili povinnosť, ktorú majú podľa slovenských 
predpisov mimo územia Slovenskej republiky, alebo či to vyplýva z medzinárodnej 
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Práve preto nie je možné 
paušalizovať „nezáväznosť“ rozhodnutí znejúcich na nepeňažné plnenie v iných 
štátoch, než je štát pôvodu rozhodnutia, bez ohľadu na súvislosti uvádzané napríklad 
aj v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone.  

 
  

 
sa však iba vo vzťahu k tomu členskému štátu Európskej únie, ktorý prevzal do svojho právneho 
poriadku rámcové rozhodnutie.  

35  K vykonateľnosti cudzích rozhodnutí pozri tiež SEMAN, T.: Problémy súvisiace s vykonateľnosťou 
cudzích správnych aktov na Slovensku. In: JAKAB, R. – SEMAN, T. – JANČÁT, L.: 
Transteritoriálne správne akty v podmienkach Európskej únie a Slovenskej republiky. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, ISBN ISBN 978-80-8152-918-4, s. 168-174. 

36  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.   
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Záver  
Správny súdny poriadok v ustanoveniach o konaní vo veciach správneho 

trestania zahrnuje odkaz na použitie zásad ukladania trestov v správnom trestaní, 
teda smeruje k ustanoveniam Trestného zákona, obsiahnutým v § 34 s názvom 
Zásady ukladania trestov. Jednou zo zásad ukladania trestov je zásada, podľa ktorej 
trest má postihovať iba páchateľa, tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na 
jeho rodinu a jemu blízke osoby. Zlučovacia spojka vo výraze „rodinu a jemu blízke 
osoby“ znamená, že čo najmenší vplyv trestu sa má týkať všetkých uvedených osôb. 
Z analýzy, predostretej v príspevku, vyplýva, že rodina a blízke osoby sa môžu 
prelínať. 

Zastávame názor, že definícia pojmu rodina v Trestnom zákone by určite 
prospela tak pri aplikácii zásad ukladania trestov v procese správneho trestania, ako 
aj pri aplikácii v trestnom konaní. Môžeme konštatovať, že pri aplikácii 
analyzovanej zásady ukladania trestov bude pre aplikujúce orgány pojem rodina 
páchateľa potrebné podrobiť výkladu, a to so zohľadnením zákona o rodine. 
Vzhľadom na aplikáciu výrazu „blízka osoba“ v trestnoprávnych súvislostiach 
základných zásad je vhodné prikloniť sa k výlučnému použitiu definície „blízkej 
osoby“ podľa Trestného zákona. 

Pokiaľ ide o vplyv uloženého trestu na rodinu páchateľa a jemu blízke osoby, 
formulácia „čo najmenší vplyv“ sa podľa nášho názoru musí aplikovať ad hoc 
v každom jednotlivom posudzovanom prípade. Páchateľ, ktorý nemá rodinu ani 
blízke osoby, je v istom znevýhodnení, pretože predmetná zásada sa v jeho prípade 
nebude dať vôbec aplikovať. Páchateľom, ktorí majú rodinu či blízke osoby, však 
principiálne nebude možné ukladať absolútne minimálne či žiadne tresty, pretože by 
sa tým minul účinok ukladaného trestu a účel trestu v zmysle individuálnej 
a generálnej prevencie. 

A napokon uzatvárame, že nie je možné paušalizovať „nezáväznosť“ 
rozhodnutí, ukladajúcich nepeňažné plnenie, v iných štátoch, než je štát pôvodu 
rozhodnutia, bez ohľadu na súvislosti uvádzané v konkrétnych zákonoch. 
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OCHRANA SPOLOČNOSTI TRESTNÝMI SANKČNÝMI 
PROSTRIEDKAMI    

 
PROTECTION OF SOCIETY BY CRIMINAL SANCTIONS  

 
Simona Ferenčíková 

 
 
Abstrakt  
Príspevok sa zaoberá problematikou ochrany spoločnosti sankčnými prostriedkami 
trestného práva, ku ktorým tradične radíme tresty a ochranné opatrenia. Autorka 
z metodologického hľadiska postupuje od všeobecného ku konkrétnemu, preto 
úvodom prezentuje všeobecné východiská navrhovaných nových trestnoprávnych 
sankčných prostriedkov, resp. prostriedkov nápravy. Následne sa za využitia 
reštriktívneho prístupu zaoberá otázkou ochranných opatrení, a už zrealizovanými, 
ako aj navrhovanými zmenami v oblasti ukladania a výkonu ochranného liečenia a 
detencie, ktorá v podmienkach Slovenskej republiky stále predstavuje nový inštitút, 
a to z pohľadu vykonávacieho konania a reálnej aplikácie. Vo vzťahu k uvedenému 
autorka poukazuje na nedostatky právnej úpravy výkonu detencie, ktoré priamo 
súvisia s hodnotou trestného práva spočívajúcou v ochrane spoločnosti.        
Kľúčové slová: ochrana spoločnosti, sankcie, trest, ochranné opatrenie, detencia   

 
Abstract 
The paper deals with the issue of protecting society by means of criminal law 
sanctions, for which we traditionally advise punishments and protective measures. 
From a methodological point of view, the author proceeds from the general to the 
specific, therefore, in the introduction, she presents the general starting points of the 
proposed new criminal sanctions, respectively. remedies. Subsequently, using a 
restrictive approach, it deals with the issue of protective measures, and already 
implemented as well as proposed changes in the area of imposition and execution of 
protective treatment and detention, which in the conditions of the Slovak Republic 
still represents a new institute, from the point of view of enforcement proceedings 
and real application. In relation to the aforementioned, the author points out the 
shortcomings of the legal regulation of detention, which are directly related to the 
value of criminal law consisting in the protection of society. 
Key words: protection of society, sanctions, punishment, protective measures, 
detention  
  
Úvod  

V súčasných podmienkach Slovenskej republiky získava svoju pozornosť 
téma sankčnej politiky a s tým súvisiaca ochrana spoločnosti. Ochranná funkcia 
trestného práva je trestnoprávnou teóriou považovaná za dominantnú funkciu 
trestného práva, ktorá však musí nevyhnutne korelovať aj s ďalšími, nemenej 
dôležitými funkciami. Už tradične sa za trestnoprávne prostriedky ochrany považujú 
tresty a ochranné opatrenia ako dve samostatné a rovnako dôležité kategórie 
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trestnoprávnych sankcií. Navrhované zmeny trestnej legislatívy zasahujú aj do 
otázky sankčných prostriedkov. Napriek skutočnosti, že sa rozširujú kategórie 
sankčných prostriedkov, nerozširujú sa kategórií trestných sankcií.  

Ambíciou autorky je venovať sa smerovaniu sankčných prostriedkov v našich 
podmienkach a v závere osobitnú pozornosť venovať iba jednému druhu ochranného 
opatrenia, a to detencii, ktorá má potenciál determinovať hodnotové smerovanie 
trestného práva v otázke ochrany spoločnosti, ktorú možno z hľadiska ochrannej 
funkcie trestného práva považovať za jeho základnú hodnotu.               
 
1. Legislatívne návrhy v otázke sankčnej politiky a prostriedkov ochrany 
spoločnosti   

Otázka sankčnej politiky nadobudla aktuálne na význame v dôsledku 
pripravovaných legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú práve kategórií sankčných 
prostriedkov, ktorými disponuje trestné právo. Návrh novely Trestného zákona bol 
vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na 
roky 2021 až 2024, časť Trestná politika a väzenstvo, v ktorom sa vláda Slovenskej 
republiky zaviazala k tomu, že komplexne vyhodnotí Trestný zákon a Trestný 
poriadok a súčasne podľa potreby navrhne aj konkrétne zmeny uvedených kódexov.   

V otázke legislatívnych návrhov týkajúcich sa trestnoprávnych prostriedkov 
ochrany spoločnosti je potrebné zamerať pozornosť na posilnenie inštitútu 
obmedzení a povinností, ktoré nadobudnú samostatné postavenie, ergo akcentuje sa 
ich postavenie ako samostatného inštitútu – sankčného prostriedku. Legislatívne 
zakotvenie obmedzení a povinností je zaradené do § 31 Tr. zák., podľa ktorého sú 
sankciami tresty a ochranné opatrenie, no nadpis uvedeného ustanovenia znie 
„Tresty, ochranné opatrenia a obmedzenia a povinnosti“. Napriek uvedenému 
nadpisu, sankciami podľa Trestného zákona aj naďalej zostávajú tresty a ochranné 
opatrenia, pričom sa rozširuje katalóg sankčných prostriedkov trestného práva. Za 
tým účelom sa navrhuje aj zákonná definícia obmedzení a povinností (podľa 
navrhovaného nového znenia § 31 ods. 4 Tr. zák. „sú obmedzenia a povinnosti 
obmedzenia osobnej slobody, obmedzenia na iných právach odsúdeného, alebo 
povinnosti plniť, konať, strpieť, ktoré môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto 
zákona za spáchaný trestný čin“). Vo všeobecnosti možno teda konštatovať, že 
napriek skutočnosti, že sa rozširujú kategórie sankčných prostriedkov, nerozširujú 
sa kategórie trestných sankcií, iba nadobúda osobitný význam inštitút primeraných 
obmedzení a povinností, ktorým sa vlastne priznáva samostatné postavenie 
sankčného prostriedku bez toho, aby boli považované za samostatnú kategóriu 
trestnoprávnych sankcií. Navrhovaná úprava reviduje systematiku regulácie 
obmedzení a povinností a ich využívanie pri sankcionovaní, keďže ich 
nesystematická úprava výlučne v kontexte podmienečného odkladu nedáva 
subjektom participujúcim na trestnom konaní odpoveď na skutočné postavenie 
týchto sankcií v trestnej politike, čo má za následok ich nie vždy úplne primerané 
využitie1.    

 
1  Dôvodová správa k návrhu novely Trestného zákona. [online].[cit. 2022-08-18]. Dostupné na 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744 
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Vo vzťahu k využívaniu obmedzení a povinností pri sankcionovaní podľa 
doterajšej právnej úpravy rezonujú isté aplikačné problémy v rozhodovacej činnosti 
súdov súvisiace s fakultatívnou možnosťou ukladať primerané obmedzenia 
a povinnosti pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, ako aj 
s obligatórnou povinnosťou ukladať primerané obmedzenia a povinnosti pri 
podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom. Pri 
oboch spomínaných inštitútoch je účelom primeraných obmedzení a povinností 
napomôcť páchateľovi viesť riadny život v priebehu skúšobnej doby, no zároveň 
napomáhajú ešte viac individualizovať trest pre konkrétneho páchateľa tak, aby 
uvedený trest naplnil svoj účel, jednak primárny účel, ktorým je ochrana spoločnosti 
a jednak parciálne ciele, ktorým je represia a prevencia. Pokiaľ ide o prvú situáciu – 
podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, uloženie primeraných 
obmedzení a povinností je len fakultatívnou možnosťou súdu, ktorý môže a nemusí 
tieto opatrenia uložiť. Častá prax súdov je taká, že uvedená fakultatívna možnosť nie 
je využívaná vôbec, alebo je využívaná len v nízkej miere. Primerané obmedzenia 
a povinnosti sú v Trestnom zákone vymedzené demonštratívne, to znamená, že súd 
podľa vlastnej úvahy môže uložiť aj iné ako zákonom vymedzené obmedzenia 
a povinnosti. Rozhodovacie orgány častokrát odrádza skutočnosť, že vo svojom 
rozhodnutí je potrebné uloženie takéhoto obmedzenia alebo povinnosti zadefinovať 
a zdôvodniť. Pokiaľ teda súd nemusí takéto obmedzenie alebo povinnosť uložiť 
a zdôvodňovať ho, tak ho neuloží. Túto skutočnosť potvrdzujú aj štatistické údaje 
týkajúce sa ukladania podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody 
registrované za rok 2018, kde sa rozlišuje tzv. podmienečné odsúdenie s uložením 
primeraných obmedzení a povinností a bez uloženia týchto opatrení. Za rok 2018 
bolo uložených 16 153 podmienečných odsúdení a z toho 13 235 bez uloženia 
primeraných obmedzení a povinností. Štatistiky týkajúce sa podmienečného odkladu 
výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, pri ktorom sa ukladajú 
primerané obmedzenia a povinnosti obligatórne, sú evidované osobitne, v rámci 
probácie a probačná podmienka bola za rok 2018 uložená v počte 1980.2 Za rok 2019 
bolo spolu uložených 15 040 podmienečných odsúdení a z toho 12 584 bez uloženia 
primeraných obmedzení a povinností; zvyšný počet 2456 predstavuje počet 
podmienečných odsúdení s uloženými primeranými obmedzeniami a povinnosťami. 
Tzv. probačná podmienka bola uložená 2224-krát.3 Za rok 2020 bolo spolu 
uložených 13 644 podmienečných odsúdení a z toho 11 345-krát bez uloženia 
primeraných obmedzení a povinností; zvyšný počet 2299-krát predstavuje počet 
podmienečných odsúdení s uloženými primeranými obmedzeniami a povinnosťami. 
Tzv. probačná podmienka bola uložená 1932-krát.4  

Pokiaľ ide o druhú situáciu – podmienečný odklad výkonu trestu odňatia 
slobody s probačným dohľadom, uloženie primeraných obmedzení a povinností je 
obligatórnou povinnosťou súdu, ktorý ich uložiť musí a v rámci probačného dohľadu 

 
2  Štatistická ročenka 2018 [online].[cit. 2022-08-10]. Dostupné na https://web.ac-mssr.sk/statisticka-

rocenka-2018/.  
3  Štatistická ročenka 2019 [online].[cit. 2022-08-10]. Dostupné na https://web.ac-mssr.sk/statisticka-

rocenka-2019/.  
4  Štatistická ročenka 2020 [online].[cit. 2022-08-10]. Dostupné na https://web.ac-mssr.sk/statisticka-

rocenka-2020/.  
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je kontrola výkonu týchto primeraných obmedzení a povinností zabezpečovaná 
prostredníctvom probačného a mediačného úradníka, resp. aj využitím technických 
prostriedkov. Častá prax súdov je taká, že využívajú ukladanie takých obmedzení 
a povinností, ktoré majú tzv. všeobecnejší charakter a je možné ich uplatniť voči 
rôznym kategóriám páchateľov bez toho, aby sa zohľadňovali nejaké špecifiká 
spáchaného trestného činu, osobnosti páchateľa či ďalšie okolnosti, za ktorých došlo 
ku spáchaniu skutku. Opätovne, súdy pristupujú len k ukladaniu exaktne v zákone 
menovaných obmedzení a povinností a neformulujú aj iné obmedzenia a povinnosti, 
ktoré by efektívnejšie mohli zohľadňovať situáciu konkrétneho páchateľa, jeho 
osobnosti a trestnej činnosti, a tým lepšie dosahovať vyššie popísané ciele, teda účel 
trestu, ktorého individualizácia by bola týmto viac prehĺbená; príkladom primeranej 
povinnosti, ktorá nie je expressis verbis vyjadrená v Trestnom zákone, je napríklad 
formulovanie povinnosti zúčastniť sa dvoch hlavných pojednávaní v trestnej veci 
korupcie5, ktorá je uložená práve odsudzovanému páchateľovi korupčného 
správania.6   

Obmedzenia a povinnosti sú následne enumerované v novom navrhovanom § 
33a Tr. zák., kde pri využití gramatického výkladu možno konštatovať, že ide 
o enumeráciu exemplifikatívnu, čo možno dôvodiť z použitého výrazového 
prostriedku „najmä“. Obmedzenia majú spočívať najmä v zákaze, pričom príkladmo 
je uvedených 6 typov zákazov7. Povinnosti majú spočívať najmä v príkaze, pričom 
príkladmo je uvedených 14 typov zákazov8. 

 
5  Dominantné postavenie pri ukladaní povinnosti podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným 

úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému 
programu má Špecializovaný trestný súd, ktorý uvedenú povinnosť pomerne často ukladá pri 
trestných činoch korupcie, pričom ide o výchovný program, napríklad uloží povinnosť zúčastniť sa 
určitého počtu pojednávaní na vymedzenom súde týkajúce sa konkrétnej druhovo určenej trestnej 
veci.  

6  FERENČÍKOVÁ, S.: Formulácia návrhov de lege ferenda týkajúcich sa súčasnej právnej úpravy 
ukladania trestu odňatia slobody. In: Privatizácia výkonu trestu odňatia slobody, sci-fi alebo jediná 
možnosť? Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 129 

7  Podľa navrhovaného ustanovenia § 33a ods. 1 Tr. zák. obmedzenia spočívajú najmä v zákaze a) 
účasti na určených verejných podujatiach, b) požívania alkoholických nápojov a iných návykových 
látok, c) stretávania sa s osobami, ktoré majú na páchateľa negatívny vplyv alebo ktoré boli jeho 
spolupáchateľmi alebo účastníkmi na trestnom čine, d) vstupu na vyhradené miesta alebo priestory, 
na ktorých trestný čin spáchal, e) účasti na hazardných hrách, hrania na hracích automatoch a 
uzatvárania stávok, f) kontaktu s určenou osobou v akejkoľvek forme vrátane kontaktovania 
prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby alebo inými obdobnými prostriedkami. 

8  Podľa navrhovaného ustanovenia § 33a ods. 2 Tr. zák. povinnosti spočívajú najmä v príkaze a) 
nepriblížiť sa k určenej osobe na vzdialenosť menšiu ako päť metrov a nezdržiavať sa v blízkosti 
obydlia určenej osoby alebo v určenom mieste, kde sa takáto osoba zdržuje alebo ktoré navštevuje, 
b) zdržiavať sa v určenom čase na určenej adrese, c) vysťahovať sa z bytu alebo domu, v ktorom 
sa neoprávnene zdržuje alebo ktorý protiprávne obsadil, d) nahradiť v určenej dobe spôsobenú 
škodu, e) zaplatiť v určenej dobe dlh alebo zameškané výživné, f) osobne alebo verejne sa 
ospravedlniť poškodenému, g) získať určitú pracovnú kvalifikáciu alebo zúčastniť sa na 
rekvalifikačnom kurze, h) podrobiť sa programu sociálneho výcviku alebo inému výchovnému 
programu, i) podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok alebo závislosti na hazardných 
hrách, j) podrobiť sa v určenej dobe psychoterapii alebo zúčastniť sa na psychologickom 
poradenstve, k) zamestnať sa v určenej dobe alebo uchádzať sa preukázateľne o zamestnanie, l) 
dostaviť sa v určenom čase na príslušný útvar Policajného zboru určený podľa miesta pobytu, v 
odôvodnených prípadoch aj opakovane, m) so súhlasom poškodeného do určenej doby odstrániť 
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Čo sa týka obmedzení spočívajúcich v zákaze, oproti doterajšej právne úprave 
nedošlo k žiadnym zmenám, resp. dochádza k doslovnému prebratiu existujúcej 
právnej úpravy obsiahnutej v § 51 ods. 3 Tr. zák. Čo sa týka povinností spočívajúcich 
v príkaze, oproti doterajšej právne úprave došlo k parciálnym zmenám. Možno 
konštatovať, že sa návrhom v značnej miere preberá existujúca právna úprava 
obsiahnutá v § 51 ods. 4 Tr. zák. Podľa navrhovanej zmeny sa demonštratívny 
výpočet povinností rozširuje o možnosť uložiť páchateľovi povinnosť podrobiť sa 
liečeniu závislosti na hazardných hrách, ktorá je v intenciách Slovenskej republiky 
častou príčinou páchania trestnej činnosť. Demonštratívny výpočet povinností však 
umožňuje súdu nariadiť obdobné liečenie aj pri ostatných nelátkových závislostiach. 
Do výpočtu povinností sa pridáva možnosť uložiť povinnosť so súhlasom 
poškodeného do určenej doby odstrániť škodlivý následok trestného činu alebo 
uhradiť poškodenému preukázateľné náklady na odstránenie škodlivého následku, 
ktorý môže mať v niektorých prípadoch lepší prevýchovný účinok na páchateľa ako 
obyčajná náhrada škody. Dôvodová správa príkladmo uvádza situáciu, kedy je pri 
poškodení cudzej veci táto posprejovaná. Poslednou zmenou je pridanie povinnosti 
spočívajúcej vo výkone verejnoprospešnej práce, nakoľko aj keď v súčasnosti 
uloženiu takejto povinnosti nič nebránilo, súdy ju často nevyužívali, pričom ide 
o povinnosť, ktorá môže prispieť k dosiahnutiu individuálneho a generálneho účelu 
trestu. Pri vykonávaní tejto povinnosti nejde o výkon trestu povinnej práce podľa 
osobitného predpisu.  

Za zásadnú zmenu súvisiacu s analyzovaným inštitútom možno považovať 
zmenu týkajúcu sa uloženia povinností, pri ktorých bola stanovená doba pre 
páchateľa splniť takúto povinnosť (nahradiť v skúšobnej dobe spôsobenú škodu, 
zaplatiť v skúšobnej dobe dlh alebo zameškané výživné, v skúšobnej dobe získať 
určitú pracovnú kvalifikáciu alebo zúčastniť sa na rekvalifikačnom kurze). 
Doterajšia právna úprava viazala splnenie uloženej povinnosti do konca skúšobnej 
doby, ktorú v konečnom dôsledku určoval súd podľa zákonom stanovených limitov. 
Táto zákonom upravená doba sa však navrhuje zmeniť na súdom určenú dobu, ktorá 
môže byť aj kratšia ako zákonná súdom určená skúšobná doba. Zákonodarca teda 
rozlišuje v podstate dve doby, jednu skúšobnú dobu určenú súdom v zákonom 
stanovených limitoch a súčasne dobu na splnenie uloženej povinnosti, ktorá plynie 
v rámci doby skúšobnej a musí byť kratšia ako skúšobná doba. Tento výklad logicky 
potvrdzuje aj zdôvodnenie uvedené v dôvodovej správe a samotné smerovanie 
a účel navrhovaného ustanovenia, podľa ktorého predmetná zmena primárne umožní 
poškodenému za pomoci súdu pri náhrade škody alebo zaplateniu dlhu dostať sa 
k svojím prostriedkom v primeranej dobe, a to s ohľadom na finančné možnosti 
páchateľa. Doposiaľ musel poškodený často čakať na úhradu škody až do 
posledného dňa skúšobnej doby, a to aj napriek tomu, že páchateľ mal tieto 
prostriedky k dispozícií už skôr.9 Navrhovaná právna úprava reaguje na potreby 
aplikačnej praxe a jednoznačne favorizuje individuálny záujem na náhrade škody 

 
škodlivý následok trestného činu, alebo uhradiť poškodenému preukázateľné náklady na 
odstránenie škodlivého následku, n) vykonať verejnoprospešné práce. 

9  Dôvodová správa k návrhu novely Trestného zákona. [online].[cit. 2022-08-18]. Dostupné na 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744 
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poškodeného, čo môže byť odrazom tendencie aj v uvedených intenciách posilňovať 
postavenie poškodeného v trestnom konaní.    
 
2. Legislatívne návrhy v otázke sankčnej politiky a prostriedkov ochrany 
spoločnosti - ochranných opatrení   

V otázke legislatívnych návrhov týkajúcich sa trestnoprávnych prostriedkov 
ochrany spoločnosti - ochranných opatrení je potrebné zamerať pozornosť na zmenu 
ochranného liečenia a detencie. Autor nemá ambície podrobiť predmetné zmeny 
podrobnej kritickej analýze, ale predstaviť zameranie trestnej legislatívy v otázke 
ochrany spoločnosti.  

S účinnosťou od 1. mája 2022 bola zákonom č. 105/2022 Z. z., ktorým sa 
novelizoval Trestný zákon, zavedená zmena v oblasti ukladania ochranných 
opatrení. Realizovanou legislatívnou zmenou bol do § 73 Tr. zák. upravujúceho 
v ods. 1 obligatórne podmienky ukladania ochranného liečenia a v ods. 2 
fakultatívne podmienky ukladania ochranného liečenia zavedená v ods. 3 nová 
podmieňujúca podmienka fakultatívneho ukladania ochranného liečenia podľa § 73 
ods. 2 písm. d) Tr. zák. viažuca sa in concreto len na tento dôvod ukladania. Podľa 
§ 73 ods. 2 písm. d) Tr. zák. môže súd uložiť ochranné liečenie aj vtedy, ak páchateľ 
spáchal trestný čin pod vplyvom návykovej látky alebo v súvislosti s jej užívaním. 

Ustanovenie § 73 ods. 3 Tr. zák. upravuje, že ochranné liečenie podľa § 73 
ods. 2 písm. d) Tr. zák. uloží súd páchateľovi prečinu nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania 
a obchodovania s nimi podľa § 171 ods. 1 alebo § 171 ods. 2 Tr. zák., iba ak s jeho 
uložením páchateľ súhlasí. Dôvodová správa k predmetnej zmene 
a podmieňujúcemu súhlasu uvádza, že sa po novom vyžaduje, aby s uložením 
ochranného liečenia páchateľovi trestného činu podľa § 171 ods. 1 alebo 2 Tr. zák. 
takýto páchateľ súhlasil. Jeho súhlas je podmienkou uloženia ochranného liečenia, 
ktorým (ochranným liečením) môže súd podľa § 40 ods. 2 Tr. zák. (dôvodová správa 
nesprávne uvádza § 40 ods. 2 Tr. zák., keďže spomínaný inštitút je novovytvoreným 
inštitútom upraveným v § 40a Tr. zák.) „nahradiť“ trest predpokladaný v § 171 ods. 
1 a 2 Tr. zák. Súhlas sa vyžaduje iba v prípade páchateľov trestných činov 
súvisiacich s látkou z rastlín rodu konopa. V prípade iných návykových látok zostáva 
zachovaný doterajší právny stav. 

Je potrebné dodať, že práve k tzv. návykovým páchateľom sa viaže inštitút 
ukončenia ochranného liečenia upravený v § 74 ods. 2 Tr. zák., podľa ktorého trvanie 
ochranného liečenia uloženého páchateľovi, ktorý užíva návykovú látku a spáchal 
trestný čin pod jej vplyvom alebo v súvislosti s jej užívaním, môže byť však 
ukončené, ak sa počas jeho výkonu zistí, že jeho účel nemožno dosiahnuť. Inštitút 
ukončenia ochranného liečenia sa v prípade uvedenej kategórie páchateľov viaže na 
situáciu, kedy nie je možné dosiahnuť účel ochranného liečenia. V kontexte 
dôvodovej správy je účelom novej právnej dosiahnuť, aby sa v zariadeniach 
zdravotnej starostlivosti (najmä pokiaľ ide o ústavnú formu) poskytovala táto len 
páchateľom, ktorí majú reálny záujem o liečbu, a teda aj pozitívny postoj k liečbe.   

Zrejme motivačne k tomu pristupuje aj nové ustanovenie § 40a Tr. zák. 
upravujúce tzv. podmienečné upustenie od potrestania, ktoré nadväzuje práve na 
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situáciu, kedy bolo páchateľovi prečinu uložené ochranné liečenie za podmienok § 
73 Tr. zák., osobitne ods. 2 a ods. 3 Tr. zák.. Predmetné ustanovenie sa týka len 
páchateľov – prechovávateľov omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu 
konopa pre vlastnú potrebu.  

V zmysle právnej úpravy § 40a Tr. zák. súd môže podmienečne upustiť od 
potrestania páchateľa prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných 
látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 171 ods. 
1 alebo § 171 ods. 2 Tr. zák., ak mu súčasne uloží ochranné liečenie za podmienok 
podľa § 73 Tr. zák. V uvedenom prípade ide o staronový dôvod, kedy sa ochranné 
liečenie obligatórne ukladá namiesto trestu za účelom ochrany spoločnosti. Na tento 
obligatórny dôvod ukladania ochranného liečenia však § 73 ods. 1 Tr. zák. nepamätá. 
Vieme si ho len implicitne vyvodiť z podstaty a charakteru ustanovenia za využitia 
metód gramatického a logického výkladu. Rovnako je potrebné zdôrazniť, že na 
možnosť uložiť ochranné liečenie namiesto podmienečného upustenia od potrestania 
nepamätá ani § 74 ods. 5 Tr. zák., podľa ktorého môže súd uložiť ochranné liečenie 
aj popri treste alebo pri upustení od potrestania. Znova, na podmienečné upustenie 
od potrestania sa nepamätá, a to napriek tomu, že je viazané na odlišné podmienky 
ako samotné upustenie od potrestania a rovnako sa spája s obligatórnym ukladaním 
ochranného liečenia. 

Podmienečné upustenie od potrestania je viazané na plynutie skúšobnej doby, 
ktorú určuje súd. Súd páchateľovi určí skúšobnú dobu až na 2 roky, ktorá má 
zákonom exaktne stanovený začiatok plynutia. Skúšobná doba začína plynúť dňom 
nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom 
upustení od potrestania. Ak páchateľ, u ktorého bolo podmienečne upustené od 
potrestania, dodržal podmienky ochranného liečenia, súd vysloví, že sa osvedčil; 
inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, o uložení trestu. Aj 
v tomto prípade je upravená tzv. fikcia osvedčenia sa páchateľa, pretože ak súd do 
roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie o osvedčení či neosvedčení 
bez toho, že by na tom mal páchateľ vinu, má sa za to, že sa osvedčil. Právnym 
následkom inštitútu osvedčenia sa je tzv. fikcia neodsúdenia, kedy sa na páchateľa 
hľadí, ako keby nebol odsúdený.  

Zámerom zákonodarcu je rovnako modifikovať existujúci fakultatívny dôvod 
ukladania ochranného liečenia podľa § 73 ods. 2 písm. d) Tr. zák., podľa ktorého 
možno ochranné liečenie uložiť páchateľovi trestného činu, ktorý tento trestný čin 
spáchal pod vplyvom návykovej látky alebo v súvislosti s jej užívaním; zámerom 
zákonodarcu je modifikovať uvedený dôvod v zmysle jeho doplnenia o alternatívu 
v znení „alebo v dôsledku závislosti na hazardných hrách“. Tým sa k dôvodom 
uloženia ochranného liečenia zaradí samotné tzv. gamblerstvo.  

Ďalšia navrhovaná zmena sa týka modifikácie negatívnej podmienky uloženia 
ochranného liečenia, a síce ustanovenia § 73 ods. 3 Tr. zák., podľa ktorého 
„ochranné liečenie súd neuloží, ak je vzhľadom na osobu páchateľa zrejmé, že jeho 
účel nemožno dosiahnuť“. Dosahovanie účelu ochranného liečenia v tomto prípade 
závisí od osoby páchateľa, pričom navrhovaná zmena spočíva v doplnení ďalšej 
alternatívy determinujúcej konštatovanie o možnosti dosiahnutia účelu ochranného 
liečenia, a síce alternatívy spočívajúcej „v postoji páchateľa k predchádzajúcemu 
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ochrannému liečeniu“. Podľa navrhovaného znenia § 73 ods. 3 Tr. zák.: „ochranné 
liečenie súd neuloží, ak vzhľadom na osobu páchateľa, alebo jeho postoj 
k predchádzajúcemu ochrannému liečeniu nemožno očakávať dosiahnutie jeho 
účelu.“ Zmena negatívnej podmienky ukladania ochranného liečenia má podľa 
dôvodovej správy zamedziť tomu, aby súd opätovne ukladal ochranné liečenie 
páchateľovi, ktorého predchádzajúce ochranné liečenie nedosiahlo požadovaný účel 
z dôvodu postoja páchateľa k tomuto ochrannému liečeniu. Opätovné ukladanie 
ochranných liečení spôsobuje dopad na štátny rozpočet.      

Bez povšimnutia však nemožno nechať ani § 73 ods. 2 písm. b) Tr. zák. 
Navrhuje sa precizovať predmetné ustanovenie a popri duševnej poruche sa navrhuje 
doplniť aj duševná choroba, aby – ako vyplýva z dôvodovej správy – „bolo jasné, 
že sa vzťahuje aj na osoby trpiace duševnou chorobou a nielen na osoby trpiace 
duševnou poruchou, nakoľko nejde o totožné pojmy“. Z predkladaného návrhu je 
zrejmá nová koncepcia vnímania pojmov duševná porucha a duševná choroba, ktorá 
však nemá žiadnu oporu v odbornej psychiatrickej spoločnosti. Na odborných 
sympóziách organizovaných psychiatrickou odbornou spoločnosťou už neraz odznel 
názor, že aj keď v minulosti akcentovali rozdiel medzi pojmami duševná porucha 
a duševná choroba, v súčasnom vnímaní nie je potrebná a dokonca ani žiaduca 
takáto diferenciácia a postačuje používanie pojmu duševná porucha, ktorej súčasťou 
môže byť aj duševná choroba. Je nevyhnutné na tomto mieste pripomenúť zmenu 
terminológie Trestného zákona týkajúcu sa práve pojmu duševná choroba a duševná 
porucha a rovnako týkajúcu sa ukladania ochranných opatrení ako prostriedkov 
ochrany spoločnosti. Predchádzajúca právna úprava účinná do konca augusta 2011 
v normatívnom znení § 81 ods. 1 Tr. zák. používala namiesto pojmu duševná 
porucha pojem duševná choroba.10 Predmetné ustanovenie sa tak mohlo vzťahovať 
len na páchateľov trpiacich ťažkým duševným ochorením, duševnou chorobou, ako 
sú napríklad psychózy. Forenzná psychiatria nediferencuje patologické duševné 
ťažkosti na duševné choroby a duševné poruchy, ale používa všeobecný pojem 
duševné poruchy. Ak potom používa užší pojem duševné ochorenie vo vlastnom 
zmysle slova, potom je zámerom skôr poukázať na možnosti a medze (hranice) 
liečiteľnosti daného duševného stavu11. V tomto smere je totiž silným 
determinantom Diagnostický a štatistický manuál Americkej psychiatrickej 
asociácie, ktorému sa prispôsobuje európsky trend a v naznačenom smere sa používa 
už generálny pojem duševná porucha bez diferencovania na duševné poruchy a 
duševné choroby.  

Výrazná zmena sa týka ustanovenia § 74 Tr. zák. In concreto najmä § 74 ods. 
1 Tr. zák., podľa ktorého, „ak sa ochranné liečenie ukladá popri nepodmienečnom 
treste odňatia slobody, jeho výkon sa spravidla začína po nástupe výkonu trestu v 
ústave na výkon trestu. V ostatných prípadoch sa ochranné liečenie vykonáva 
spravidla v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ak možno vzhľadom na 
povahu choroby a liečebné možnosti očakávať, že účel splní aj ambulantné liečenie, 

 
10  K uvedenej zmene došlo novelou Trestného zákona č. 262/2011 s účinnosťou od 1.9.2011. Podľa 

dôvodovej správy došlo k spresneniu textu zákona a pojmov v súlade s požiadavkami praxe.  
11  JAKUBOVÁ, M. 2012. Budeme mať detenčný ústav? In Zvesti Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
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môže súd nariadiť aj tento spôsob liečenia, prípadne ústavné liečenie zmeniť na 
ambulantné liečenie alebo v odôvodnenom prípade aj naopak. Ak dĺžka výkonu 
trestu odňatia slobody v ústave na výkon trestu nepostačí na splnenie účelu 
ochranného liečenia, súd môže rozhodnúť o jeho pokračovaní v liečebnom alebo 
ambulantnom zariadení.“ Ustanovenie § 74 ods. 2 a ods. 3 Tr. zák. ostávajú bezo 
zmeny (navrhuje sa len logické prečíslovanie príslušných odsekov).12 

Pôvodné ustanovenie § 74 ods. 1 Tr. zák. sa vlastne navrhuje rozdeliť do troch 
samostatných odsekov, pričom sa navrhuje súčasne zmena podmienok ukladania 
a výkonu ochranného liečenia v konkrétnej forme. Zachovaná ostáva forma 
ochranného liečenia či už ústavná alebo ambulantná, no mení sa ich vzájomný vzťah. 
Podľa navrhovaného ustanovenia § 74 ods. 1 Tr. zák. „ak možno vzhľadom na osobu 
páchateľa, povahu duševnej poruchy a liečebné možnosti očakávať, že účel splní aj 
ambulantné liečenie, súd uloží ambulantnú formu liečenia. Ústavnú formu liečenia 
súd uloží, len ak je pobyt páchateľa na slobode nebezpečný alebo ak vzhľadom na 
osobu páchateľa alebo povahu duševnej poruchy nemožno očakávať, že účel splní 
ambulantná forma liečenia.“ Z predmetného ustanovenia jednoznačne vyplýva 
favorizácia ambulantnej formy ochranného liečenia, ergo obligatórnosť jej 
ukladania. Prezentovaný názor podporuje aj nasledovná argumentácia vyplývajúca 
z dôvodovej správy: „ambulantná forma ochranného liečenia je inštitútom, ktorý 
neobmedzuje základné práva páchateľa a menej zaťažuje kapacity štátu na liečenie 
duševných porúch a chorôb, ktoré sú v súčasnosti preťažené. Zavádza sa nové 
pravidlo pre súd pri ukladaní ochranného liečenia, a to vždy uložiť jeho ambulantnú 
formu, ak vzhľadom na osobu páchateľa a liečebné možnosti možno očakávať, že 
ochranné liečenie ambulantnou formou splní svoj účel.“ Obligatórne ukladanie 
ústavnej formy ochranného liečenia nadobúda výrazne subsidiárny charakter. 
Ústavná forma ochranného liečenia bude povinne prichádzať do úvahy len vtedy, ak 
bude pobyt páchateľa na slobode nebezpečný, alebo alternatívne len vtedy, ak 
vzhľadom na osobu páchateľa alebo povahu duševnej poruchy účel liečby nebude 
spôsobilá naplniť ambulantná forma ochranného liečenia. Uvedená koncepcia 
zodpovedá koncepcii v susednej Českej republike, čo potvrdzuje aj judikatúra súdov 
Českej republiky: „Ochranné liečenie vo forme ústavnej je závažným zásahom do 
osobnej slobody; je opatrením výnimočným a subsidiárnym k ambulantnej forme. 
Rovnako ako u iných foriem obmedzení osobnej slobody, resp. iných základných 
práv alebo slobôd, je možné ho nariadiť len v prípade bezpodmienečne nutnom 
k zaisteniu legitímneho cieľa. Pokiaľ možno dosiahnuť legitímneho cieľa inak, 
nemožno toto ani základné právo či slobodu obmedziť.“ (I. ÚS ČR 3654/10).13      

Podľa navrhovaného ustanovenia § 74 ods. 2 Tr. zák. sa zavádza nové pravidlo 
pre zmenu formy ochranného liečenia; podľa navrhovanej zmeny „súd zmení formu 

 
12  Podľa § 74 ods. 2 Tr. zák. „ochranné liečenie potrvá, kým to vyžaduje jeho účel. Trvanie 

ochranného liečenia uloženého páchateľovi, ktorý užíva návykovú látku a spáchal trestný čin pod 
jej vplyvom alebo v súvislosti s jej užívaním, môže byť však ukončené, ak sa počas jeho výkonu zistí, 
že jeho účel nemožno dosiahnuť. O prepustení z ochranného liečenia rozhoduje súd.“ 
Podľa § 74 ods. 3 Tr. zák. „Od výkonu ochranného liečenia súd upustí, ak zaniknú pred jeho 
začatím okolnosti, pre ktoré bolo uložené.“  

13  ČENTÉŠ, J., KURILOVSKÁ, L., ŠIMOVČEK, I., BURDA, E.  a kol. Trestný poriadok II. § 196-
596. Bratislava: C. H. Beck, 2021, s. 915 
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liečenia, ak uložená forma neplní svoj účel a možno dôvodne očakávať dosiahnutie 
účelu inou formou liečenia. Ústavnú formu liečenia môže súd zmeniť na ambulantnú, 
ak doterajší priebeh liečenia nasvedčuje tomu, že ústavná forma liečenia už nie je 
potrebná a účel liečenia možno dosiahnuť aj ambulantnou formou.“ Prvá veta 
predmetného ustanovenia sa podľa nášho názoru týka výlučne len zmeny 
ambulantnej formy ochranného liečenia na ústavnú formu ochranného liečenia, a to 
obligatórne v prípade splnenia zákonom požadovaných podmienok. Jednak to 
vyplýva z koncepcie subsidiarity ústavnej formy ochranného liečenia k ambulantnej 
forme ochranného liečenia, ako aj zo syntézy gramatického, logického 
a syntetického výkladu. Druhá veta sa týka opozitnej situácie, a síce zmeny ústavnej 
formy ochranného liečenia na ambulantnú formu ochranného liečenia, a to 
fakultatívne, v prípade splnenia zákonom požadovaných podmienok.       

Navrhované ustanovenie § 74 ods. 3 Tr. zák. rieši výkon ochranného liečenia 
popri výkone trestu odňatia slobody, no nerieši výkon ochranného liečenia 
uloženého samostatne v prípade, ak je jediným možným prostriedkom ochrany 
spoločnosti. Podľa vyššie uvedeného ustanovenia, „ak sa ochranné liečenie ukladá 
popri nepodmienečnom treste odňatia slobody, vykonáva sa počas výkonu trestu v 
ústave na výkon trestu. Ak dĺžka výkonu trestu odňatia slobody v ústave na výkon 
trestu nepostačí na splnenie účelu ochranného liečenia, súd môže rozhodnúť o jeho 
pokračovaní v ambulantnom alebo ústavnom liečebnom zariadení.“ Predmetné 
ustanovenie definuje miesto výkonu ochranného liečenia, pričom primárne uvádza 
ústav na výkon trestu odňatia slobody. V nadväznosti na výkon trestu odňatia 
slobody zákonodarca uvádza ambulantné a ústavné liečebné zariadenie, ktoré však 
uvádza len v kontexte pokračovania ochranného liečenia, ktorého výkon bol 
započatý už popri výkone trestu odňatia slobody. Predmetné ustanovenie je potrebné 
podrobiť kritike z toho pohľadu, že liečebné zariadenie je uvedené len v kontexte 
pokračovania ochranného liečenia, a nie ako samostatné miesto výkonu ochranného 
liečenia. Opomína exaktné ustanovenie liečebných zariadení ako miesta výkonu 
ochranného liečenia tak ambulantného, ako aj ústavného.      
 
3. Detenčný ústav Hronovce ako prvok ochrany spoločnosti v kontexte ochrany 
spoločnosti ako hodnoty trestného práva   

Miestom výkonu detencie je v zmysle úpravy Trestného zákona, ako aj zákona 
o výkone detencie detenčný ústav. Postavenie a pôsobnosť detenčného ústavu 
upravuje ustanovenie § 3 a § 4 zákona o výkone detencie. V zmysle uvedených 
ustanovení detenčný ústav zabezpečuje výkon detencie. V podmienkach Slovenskej 
republiky je zatiaľ vybudovaný jeden detenčný ústav, a to konkrétne Detenčný 
ústav Hronovce (situovaný je v obci Hronovce vedľa psychiatrickej nemocnice, 
v blízkosti Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach). Prevádzka 
Detenčného ústavu Hronovce s kapacitou 75 miest sa predpokladá od 1. novembra 
2022. Ochranu objektu zabezpečí Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len 
„ZVJS“), ktorí spolu s personálom zabezpečujúcim starostlivosť o umiestnených 
bude participovať na výkone detencie s presne vymedzenými kompetenciami tak 
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v detenčnom zákone, ako aj v zákone o Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len 
„zákon o ZVJS“).14  

Detenčný ústav je štátna rozpočtová organizácia zriadená ústredným orgánom 
štátnej správy, ktorý je zriaďovateľom detenčného ústavu. Zriaďovateľom 
detenčného ústavu je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, čo vyplýva 
z dôvodovej správy15 k návrhu zákona o výkone detencie, keďže zákon o výkone 
detencie používa len všeobecný pojem zriaďovateľ, ale aj zo zriaďovacej listiny 
Detenčného ústavu Hronovce zo dňa 21. decembra 2021 s účinnosťou od 1. januára 
202216. Vo februári 2022 bolo začaté kolaudačné konanie. Na čele detenčného 
ústavu je riaditeľ detenčného ústavu, ktorý je štatutárnym orgánom detenčného 
ústavu a ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.17 V priebehu mesiaca jún 2022 
sa malo konať výberové konanie na funkciu riaditeľa detenčného ústavu, ktoré sa 
napokon nezrealizovalo z dôvodu, že sa do predmetného výberového konania 
neprihlásil žiadny uchádzač. Zásadné otázky vyvstali aj ohľadom financovania 
prevádzky detenčného ústavu. Naznačené skutočnosti majú potenciál determinovať 
už uvedený dátum začiatku prevádzky prvého detenčného ústavu na Slovensku 
(dátum 1.11.2022 nemusí byť dodržaný).     

Detenčný ústav sa vnútorne člení na liečebné jednotky, ktorými sú detenčná 
jednotka (kapacita 20 miest), detenčno-resocializačná jednotka (kapacita 20 miest) 
a resocializačno-detenčná jednotka (kapacita 35 miest). Liečebná jednotka je určená 
pre osoby v detencii spravidla s rovnakým osobitným liečebným režimom. Liečebná 
jednotka pozostáva z liečebných izieb, ktoré slúžia na ubytovanie osôb v detencii, 

 
14  Podľa § 1 písm. c) zákona o ZVJS plní ZVJS úlohy na úseku ochrany objektov detenčného ústavu; 

rovnako tak podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o ZVJS zabezpečuje ZVJS ochranu objektov 
detenčného ústavu; podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona o ZVJS zabezpečuje stráženie osôb v detencii 
umiestnených v detenčnom ústave; podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o ZVJS zabezpečuje ZVJS 
bezprostredné prenasledovanie osôb umiestnených v detenčnom ústave, ak sú na úteku z 
detenčného ústavu; podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o ZVJS zabezpečuje ZVJS ochranu verejného 
poriadku v blízkosti objektov detenčného ústavu, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu výkonu 
detencie; podľa § 4 ods. 1 písm. k) zákona o ZVJS zabezpečuje a vykonáva ZVJS na území 
Slovenskej republiky dodávanie osoby po výkone trestu odňatia slobody na výkon detencie do 
detenčného ústavu. Podľa § 7 ods. 1 zákona o ZVJS je príslušník ZVJS povinný vykonať služobný 
zákrok proti osobe v detencii alebo proti inej osobe, ktorá marí účel detencie, ruší činnosť a 
poriadok v objektoch detenčného ústavu a v jeho blízkosti, alebo vykonať potrebné opatrenia 
nevyhnutné na dosiahnutie účelu sledovaného služobným zákrokom. Podľa § 49 ods. 1 zákona 
o ZVJS sa ochranou rozumie súhrn opatrení, ktorých cieľom je zaistiť bezpečnosť objektov a 
predchádzať alebo zamedziť narúšaniu ustanoveného poriadku v nich. Ochrana zahŕňa stráženie a 
obranu. Podľa § 49 ods. 2 zákona o ZVJS sa strážením rozumie súhrn služobných činností 
realizovaných príslušníkmi ZVJS s využitím určených prostriedkov a ustanovených postupov 
zameraných na ochranu určených objektov a na kontrolu pohybu alebo činnosti osôb umiestnených 
v detenčnom ústave s cieľom zabrániť ich úteku. Podľa § 49 ods. 9 zákona o ZVJS sa chráneným 
objektom rozumie objekt detenčného ústavu. 

15  Dôvodová správa k návrhu novely Trestného zákona. [online].[cit. 2022-08-18]. Dostupné na 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744, s. 2 

16  Vestník MZ SR 3/2022. [online]. [cit. 2022-07-2]Dostupné online na https://www.epi.sk/vestnik-
mzsr/2022-3#cl.  

17  Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie.   
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spoločných priestorov, terapeutických miestností a miestností pre odborných 
zamestnancov a príslušníkov Zboru.18 

Podľa § 3 ods. 6 zákona o výkone detencie priestorové požiadavky, 
personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu 
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis ústredného orgánu štátnej správy, ktorý 
je zriaďovateľom detenčného ústavu. V tomto prípade pôjde o vyhlášku 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovia Priestorové 
požiadavky, personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného 
ústavu. Materiálno-technické zabezpečenie detenčného ústavu by de facto malo 
zodpovedať materiálno-technickému zabezpečeniu zdravotníckeho zariadenia.19      

Detenčný ústav v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje osobitný liečebný 
režim, zaobchádzanie s osobami v detencii a vnútornú kontrolu výkonu detencie. V 
detenčnom ústave musí byť osobám v detencii zabezpečené poskytovanie 
osobitného liečebného režimu v nepretržitej prevádzke, pričom konkrétny typ 
pracovného režimu na príslušnom pracovisku určí riaditeľ detenčného ústavu po 
prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Liečebné pôsobenie nemožno 
stotožňovať so zdravotnou starostlivosťou, keďže zákon č. 576/2004 Z. z. 
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo svojom ustanovení § 2 
ods. 1 ustanovuje, že „zdravotnou starostlivosťou nie je poskytovanie osobitného 
liečebného režimu“ osobám v detencii podľa osobitného predpisu.“ Exaktne sa teda 
ustanovuje, že za zdravotnú starostlivosť sa nepovažuje starostlivosť o osoby 
v detencii, ktoré sú umiestnené v detenčnom ústave a ktorým sa poskytuje 
starostlivosť podľa zákona o výkone detencie.20    

Osobitný liečebný režim definuje § 8 zákona o výkone detencie a možno ho 
považovať za jeden z ústredných pojmov právnej úpravy výkonu detencie. Podľa 
ods. 1 predmetného ustanovenia je osobitný liečebný režim súbor diagnostických, 
liečebných, psychologických, ošetrovateľských, edukačných, pedagogických, 
rehabilitačných, socioterapeutických, ergoterapeutických a sociálnych intervencií 
vedúci k stabilizácii stavu osoby v detencii. Odsek 2 predmetného ustanovenia 
taxatívnym spôsobom ustanovuje druhy osobitného liečebného režimu: „A“ pri 
akútnych závažných behaviorálnych prejavoch duševnej poruchy; „B“ pri 
intermitentných závažných behaviorálnych prejavoch duševnej poruchy; „C“ 
resocializačný; „CS“ resocializačný-sexuologický; „CA“ resocializačný-
adiktologický; „D“ voľný resocializačný; „DS“ voľný resocializačný-sexuologický 
a „DA“ voľný resocializačný-adiktologický (práve „D-režim“ sa javí byť z pohľadu 
odborníkov - psychiatrov podieľajúcich sa na výkone ústavných ochranných liečení 
ako utopistický21); zákon o výkone detencie druhy osobitného liečebného režimu len 
vymenúva, pričom ich základnú charakteristiku poskytne až ústavný poriadok 
detenčného ústavu, ktorý bude okrem iného zverejnený aj na webovom sídle 

 
18  Ustanovenie § 3 ods. 3 až ods. 5 zákona č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie. 
19  FERENČÍKOVÁ, S. Qou vadis detencia? In Štát a právo. 2022, roč. 9, č. 2-3 – v tlači 
20  Dôvodová správa k návrhu novely Trestného zákona. [online].[cit. 2022-08-18]. Dostupné na 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/744, s. 10.  
21  ZELMAN, M. „Inštitút detencie a jeho praktická realizácia“; prednáška na konferencii „Detencia 

a ochranné liečenie“, 8. apríla 2022, Belá    



232 

zriaďovateľa (v zmysle § 6 ods. 3 zákona o výkone detencie)22. Obsahové naplnenie 
pojmu „osobitný liečebný režim“ však narazilo v aplikačnej rovine na úskalia. Bola 
totiž identifikovaná potreba poskytovania nepretržitej zdravotnej starostlivosti 
v detenčnom ústave, čo nezodpovedá aktuálnemu normatívnemu stavu zákona 
o zdravotnej starostlivosti. Dôsledkom tohto stavu je skutočnosť, že sa obsolentným 
stáva ustanovenie § 82 ods. 1 Tr. zák. v časti, kedy „účelom umiestnenia páchateľa 
v detenčnom ústave je osobitným liečebným režimom zabrániť páchateľovi v ďalšom 
páchaní trestných činov a činov inak trestných“, pretože sa tak znemožňuje liečebný 
charakter zariadenia a de facto sa akcentuje iba izolačný charakter zariadenia, ktorý 
bol vybudovaný na základe „koncepcie väzenia v nemocnici“. Dôsledkom 
naznačeného právneho stavu je ďalej skutočnosť, že osobám v detencii nie je možné 
podávať pravidelne lieky (s výnimkou liekov, ktoré predstavujú donucovacie 
prostriedky netelesnej povahy), nie je možné poskytovať diferencované 
zdravotnícke výkony a dokonca ani viesť zdravotnú dokumentáciu. Je nevyhnutné 
prijať rezultát, že podmienkou pre fungovanie detenčného ústavu a pre dosahovanie 
nielen účelu detencie podľa Trestného zákona, ale aj účelu výkonu detencie podľa 
detenčného zákona je poskytovanie nepretržitej ústavnej zdravotnej starostlivosti. 
V tomto smere sa javí byť zmena legislatívnej mimotrestnoprávnej úpravy 
nevyhnutná.23  

Za využitia analytickej a syntetickej metódy je potrebné poukázať na 
skutočnosť, že z § 10 ods. 6 zákona o výkone detencie vyplývajú aj ďalšie miesta 
výkonu detencie (popri samotnom detenčnom ústave). V zmysle vyššie uvedeného 
ustanovenia sa môže detencia na nevyhnutne potrebný čas vykonávať aj 
v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, ak si zdravotný stav osoby 
v detencii vyžaduje poskytnutie zdravotnej starostlivosti, alebo v inom 
zdravotníckom zariadení. V takomto prípade nedochádza k prerušeniu výkonu 
detencie, táto sa vykonáva aj naďalej, ale na nevyhnutne potrebný čas sa zmení 
miesto výkonu detencie. Zákon o výkone detencie len uvádza, že stráženie 
premiestnenej osoby v detencii v tomto prípade vykonáva Zbor väzenskej a justičnej 
stráže. Vzhľadom na potrebu poskytovania nepretržitej ústavnej zdravotnej 
starostlivosti v detenčnom ústave stráca uvedené ustanovenie zmysel.24  

V rámci investičných aktivít si Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 
republiky stanovilo za cieľ zriadenie dvoch detenčných ústavov (vrátane Detenčného 
ústavu Hronovce) s kapacitou 75 miest, celkovo teda kapacitne 150 miest. Ako už 
bolo uvedené, spustenie prevádzky detenčného ústavu Hronovce (pre mužov) sa 
predpokladá vo štvrtom kvartály roku 2022, ale súčasne sa vo štvrtom kvartály roku 
2025 predpokladá spustenie prevádzky detenčného ústavu Kremnica (pre mužov, 
ženy a adolescentov).25  

 
22  Ústavný poriadok detenčného ústavu vypracuje riaditeľ detenčného ústavu, ktorý ho predloží na 

schválenie ministrovi zdravotníctva.     
23  FERENČÍKOVÁ, S. Qou vadis detencia? In Štát a právo. 2022, roč. 9, č. 2-3 – v tlači 
24  FERENČÍKOVÁ, S. Osobitná právna úprava výkonu detencie.  

In In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est. Krakov: Towarzystwo 
Slowaków w Polsce, 2019. s. 361-380 

25  KURÁŇOVÁ, Z. „Detenčný ústav z pohľadu zriaďovateľa“; prednáška na konferencii „Detencia 
a ochranné liečenie“, 8. apríla 2022, Belá   
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4. Detencia – dôvody, účel a trvanie v kontexte dôvodov ukladania   

Trestný zákon v § 81 upravuje v samostatných odsekoch štyri dôvody 
ukladania detencie, resp. dôvody umiestnenia osoby do detenčného ústavu, ktoré sú 
viazané na splnenie kumulatívnych podmienok stanovených diferencovane pre 
každý dôvod. Ide tak o dôvod obligatórny, ako aj dôvody fakultatívne, pričom sa 
žiada zdôrazniť, že uloženie detencie sa viaže vždy na výkon inej trestnoprávnej 
sankcie, či už na výkon trestu odňatia slobody alebo na výkon ochranného liečenia. 
Rozhodovať o umiestnení osoby do detenčného ústavu bude súd, v ktorého obvode 
sa vykonáva trest odňatia slobody, ale taktiež súd, v ktorého obvode sa nachádza 
zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, kde sa vykonáva ochranné liečenie v 
ústavnej forme. Príslušný na rozhodovanie v priebehu výkonu detencie (napr. o 
prepustení z detencie) je súd, v obvode ktorého sa detencia vykonáva, čiže Okresný 
súd Levice. Subjekty procesne legitimované na podanie návrhu sú prokurátor, 
riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, minister spravodlivosti a zariadenie 
ústavnej zdravotnej starostlivosti. Jednotlivé dôvody ukladania detencie sa viažu 
vždy na niektorý z uvedených subjektov.  

Ustanovenie § 81 ods. 1 Tr. zák.26 sa viaže na situácie, keď duševnou 
poruchou odsúdený ochorie vo výkone trestu odňatia slobody, alebo keď duševnou 
poruchou odsúdený trpel ešte pred výkonom trestu odňatia slobody, ale táto porucha 
bola u odsúdeného zistená až vo výkone trestu odňatia slobody a je tu obava, že aj 
po výkone trestu odňatia slobody ďalej pretrváva nebezpečenstvo, že by mohli 
spáchať obzvlášť závažný zločin. Ide o kategóriu „nebezpečných odsúdených s 
nevyliečiteľnou duševnou poruchou“, u ktorých sú dané dve kumulatívne 
podmienky: 1. nevyliečiteľná duševná porucha; 2. nebezpečnosť daná trestnou 
činnosťou alebo správaním vo výkone trestu odňatia slobody; ide teda o kategóriu 
páchateľov odsúdených za násilnú a sexuálnu trestnú činnosť, ktorých pobyt 
v ústave na výkon trestu odňatia slobody je súčasne sprevádzaný agresívnymi 
prejavmi. Podľa aktuálneho zoznamu, ktorý vypracoval ZVJS, sa vo výkone trestu 
odňatia slobody nachádza 35 osôb, u ktorých je indikované umiestnenie do 
detenčného ústavu z uvedeného dôvodu. Nevyliečiteľnou duševnou poruchou je 
v uvedenom prípade taká forma psychózy, ktorá zásadným spôsobom narušuje 
psychiku a psychický stav pacienta, jeho vnímanie reality a orientáciu v realite, 
pričom nemožno vôbec očakávať, že by sa v dohľadnej dobe mohla zdravotná 
prognóza odsúdeného vyvíjať pozitívnym smerom, ale práve naopak, je 
preukázateľné, že sa bude vyvíjať opačne, teda smerom negatívnym.27 

Ustanovenie § 81 ods. 2 Tr. zák.28 zakotvuje detenciu ako subsidiárnu 
k ochrannému liečeniu. Umiestnenie osoby v detenčnom ústave by malo zmeniť jej 

 
26  Ustanovenie § 81 ods. 1 TZ: „Ak je odsúdenému vo výkone trestu odňatia slobody zistená duševná 

porucha, ktorá je podľa odborného lekárskeho posudku nevyliečiteľná a jeho pobyt na slobode je 
aj s prihliadnutím na spáchanú trestnú činnosť pre spoločnosť nebezpečný, súd na návrh prokurátora 
alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu preruší výkon trestu odňatia slobody a nariadi jeho 
umiestnenie v detenčnom ústave.“ 

27  uznesenie NS SR sp. zn. 2 Tost 15/2017 
28  Ustanovenie § 81 ods. 2 TZ: „Súd môže pred skončením výkonu trestu odňatia slobody rozhodnúť 

o umiestnení do detenčného ústavu aj takého páchateľa úmyselného trestného činu, ktorý sa 
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postoj k liečbe. Ide najmä o páchateľov, ktorí pod vplyvom návykových látok 
páchajú trestné činy. Je to  kategória „odsúdených odmietajúcich ochranné liečenie“, 
u ktorých sú dané tri kumulatívne podmienky: 1. odmietnutie podrobenia sa 
ochrannému liečeniu/negatívny postoj pacienta k ochrannému liečeniu; 2. 
nebezpečnosť daná trestnou činnosťou alebo správaním vo výkone trestu; 3. výkon 
trestu odňatia slobody za spáchanie úmyselného trestného činu. Ide teda o kategóriu 
odsúdených, ktorí sú aktuálne vo výkone trestu odňatia slobody a odmietli sa 
podrobiť ochrannému liečeniu, lekár u nich konštatoval, že ochranné liečenie neplní 
svoj účel pre negatívny postoj pacienta a súčasne ich pobyt v ústave na výkon trestu 
odňatia slobody je sprevádzaný agresívnymi prejavmi. Podľa aktuálneho zoznamu, 
ktorý vypracovalo ZVJS, sa vo výkone trestu odňatia slobody nachádzajú 2 osoby, 
u ktorých je indikované umiestnenie do detenčného ústavu z uvedeného dôvodu. 

Ustanovenie § 81. ods. 3 Tr. zák.29 zakotvuje detenciu ako subsidiárnu k trestu 
odňatia slobody (tzv. následnú detenciu), pričom predmetnú subsidiaritu možno 
vyvodzovať z normatívnej podmienky „ak to považuje súd za potrebné“; vzhľadom 
na samotnú formuláciu ide o veľmi vágnu podmienku vedúcu k záveru, že ak bude 
vysoká miera pravdepodobnosti spáchania závažného protiprávneho konania u 
odsúdeného, tak súd môže práve túto podmienku/okolnosť vyhodnotiť ako potrebu 
uloženia následnej detencie. Predmetné ustanovenie rozlišuje dve kategórie 
odsúdených.  

V prvom prípade ide o kategóriu „sexuálnych predátorov“, u ktorých sú dané 
tri kumulatívne podmienky: 1.  výkon trestu odňatia slobody za spáchanie zločinu; 
2. sexuálne motivovaný zločin a 3. nebezpečnosť daná správaním vo výkone trestu 
odňatia slobody. Ide o odsúdených, ktorí sú aktuálne vo výkone trestu odňatia 
slobody pre spáchanie zločinu znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho 
zneužívania, výroby detskej pornografie, rozširovania detskej pornografie, u ktorých 
je to recidívne konanie a súčasne ich pobyt v ústave na výkon trestu odňatia slobody 
je sprevádzaný agresívnymi prejavmi. Podľa aktuálneho zoznamu, ktorý 
vypracovalo ZVJS, sa vo výkone trestu odňatia slobody nachádza 19 osôb, u ktorých 
je indikované umiestnenie do detenčného ústavu z uvedeného dôvodu. 

V druhom prípade ide o kategóriu „obzvlášť závažných recidivistov“, 
u ktorých sú dané tri kumulatívne podmienky: 1.  výkon trestu odňatia slobody za 
obzvlášť závažný zločin; 2. recidíva a 3. nebezpečnosť daná správaním vo výkone 
trestu odňatia slobody. Ide o odsúdených, ktorí sú aktuálne vo výkone trestu odňatia 
slobody pre opätovné spáchanie obzvlášť závažného zločinu a súčasne ich pobyt 
v ústave na výkon trestu odňatia slobody je sprevádzaný agresívnymi prejavmi. 
Podľa aktuálneho zoznamu, ktorý vypracovalo ZVJS, sa vo výkone trestu odňatia 
slobody nachádza 24 osôb, u ktorých je indikované umiestnenie do detenčného 
ústavu z uvedeného dôvodu. Z hľadiska pohlavia ide o 23 mužov a 1 ženu. 

 
odmieta podrobiť ochrannému liečeniu alebo u ktorého ochranné liečenie pre negatívny postoj 
pacienta neplní svoj účel a ktorého pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný; páchateľ sa 
umiestni do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody.“ 

29  Ustanovenie § 81 ods. 3 TZ: „Ak to považuje súd za potrebné, môže pred skončením výkonu trestu 
odňatia slobody rozhodnúť o umiestnení do detenčného ústavu aj páchateľa zločinu spáchaného zo 
sexuálneho motívu alebo páchateľa, ktorý opätovne spácha obzvlášť závažný zločin; páchateľ sa 
umiestni do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody.“ 
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Z hľadiska veku je do kategórie 30 rokov – 40 rokov zaradených 6 osôb; do kategórie 
40 rokov – 50 rokov je zaradených 13 osôb; do kategórie 50 rokov – 60 rokov je 
zaradených 5 osôb. Z hľadiska konkrétneho druhu spáchanej trestnej činnosti sa 
uvedení recidivisti dopustili nasledovných trestných činov: nedovolená výroba 
omamných a psychotropných látok; podvod; vydieranie; vydieračský únos; 
nebezpečné vyhrážanie; lúpež. Z uvedenej kategórie osôb bolo 11 osobám uložené 
ochranné liečenie, a to tak v ústavnej, ako aj v ambulantnej forme 
(protitoxikomanické, psychiatrické a protialkoholické). Predmetnú kategóriu osôb 
pokrývajú všetky stupne stráženia, minimálny, stredný a maximálny, pričom 
prevažná väčšina odsúdených je zaradená do stredného stupňa stráženia (takmer 
trojnásobný počet odsúdených v porovnaní so zvyšnými dvoma stupňami stráženia).   

Vo vzťahu k obom uvedeným kategóriám je ešte potrebné vyhodnotiť 
dynamické kriminogénne faktory – osobitne nebezpečnosť odsúdeného, ktorá je 
daná jeho doterajšou kriminálnou kariérou alebo správaním v priebehu výkonu trestu 
odňatia slobody (riziko násilného správania po prepustení z výkonu trestu odňatia 
slobody). K posudzovaniu tohto kriminogénneho faktora sa pripravuje osobitný 
diagnostický nástroj, čím sa akcentuje význam kriminológie pre trestné právo. 

V odbornej literatúre je prezentovaný názor, že predmetné ustanovenie sa 
vzťahuje na sexuálnych sadistov, agresorov a obdobných páchateľov, ako aj 
odsúdených za najzávažnejšie trestné činy (mimoriadne narušení páchatelia). 
Dôvodová správa k návrhu zákona, ktorým sa má novelizovať Trestný zákon 
rovnako uvádza, že ustanovenie sa vzťahuje na sexuálnych sadistov, agresorov 
a obdobných páchateľov, ako aj na odsúdených za najzávažnejšie trestné činy 
násilnej povahy, na ktorých je potrebné naďalej aj po výkone trestu odňatia slobody 
pôsobiť zabezpečovacími opatreniami. Oproti doterajšej úprave zákonodarca 
exaktne stanovuje, že sa má jednať o trestné činy násilnej povahy (obzvlášť závažné 
zločiny násilnej povahy), čím sa jednoznačne a veľmi racionálne zúžil okruh adeptov 
na umiestnenie do detenčného ústavu, kde procesne legitimovaným subjektom na 
podanie takéhoto návrhu je samotný minister spravodlivosti. Najnovší návrh na 
zmenu trestnoprávnej úpravy v oblasti podmienok ukladania detencie však na 
rozdiel od súčasnej právnej úpravy a na rozdiel od vyššie uvedeného novelizačného 
návrhu už exaktne vyžaduje dôkaz o nebezpečnosti páchateľa, ktorú netreba 
vyvodzovať len z páchateľovho konania. Požadovanie dôkazu o nebezpečnosti 
páchateľa, ktorá je kategóriou kriminologickou, tak determinuje a akcentuje význam 
kriminologických aspektov v trestnom práve, čo možno považovať za veľmi 
pozitívny trend zvyšujúci dôležitosť kriminológie ako vednej disciplíny majúcej 
veľmi úzky a neoddeliteľný vzťah k trestnému právu.   

Nebezpečnosť pobytu páchateľa na slobode nemožno vyvodzovať iba z jeho 
konania, ktoré inak vykazuje znaky trestného činu. Pre záver o pravdepodobnosti 
možného opakovania takéhoto inak trestného konania sa musí zisťovať stupeň 
duševnej poruchy páchateľa, prípadne jeho doterajšie recidivistické prejavy, ktoré 
môžu vytvárať stav nebezpečenstva pre spoločnosť pri jeho ponechaní na slobode.30 
To znamená, že vzhľadom na povahu a stupeň duševnej poruchy páchateľa je veľmi 

 
30   SAMAŠ, O., STIFFEL, H., TOMAN, P. 2006. Trestný zákon. Stručný komentár. Bratislava: IURA 

EDITION, 2006. ISBN 80-8078-078-1, s. 177 a R 58/1968  
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pravdepodobné, že bez liečenia pod vplyvom duševnej poruchy znovu spácha 
závažnejší útok na záujmy chránené Trestným zákonom. Preto zistenia súdu v tomto 
prípade musia byť založené na zhodnotení všetkých dôkazov prichádzajúcich do 
úvahy, najmä kompletného posudku znalca psychiatra o vyšetrení duševného stavu 
páchateľa, ktorý má obsahovať aj odborne (medicínsky) zdôvodnené úvahy 
o možnom budúcom vývoji duševnej poruchy a z neho vyplývajúcom 
nebezpečenstve pre spoločenské záujmy.31 

Ustanovenie § 81 ods. 4 Tr. zák.32 upravuje dôvod, podľa ktorého sa môže 
detencia uložiť trestne nezodpovednému páchateľovi (v čase spáchania činu inak 
trestného), pretože ochranné liečenie v jeho ústavnej forme bolo uložené ako jediný 
prostriedok ochrany spoločnosti; rovnako tak trestne zodpovednému páchateľovi (v 
čase spáchania trestného činu), u ktorého sa pokračuje vo výkone ochranného 
liečenia po skončení výkonu trestu odňatia slobody v ústavnej forme v zariadení 
ústavnej zdravotnej starostlivosti. V tomto prípade je detencia opätovne zakotvená 
ako subsidiárna k ochrannému liečeniu, čo možno implicitne vyvodiť práve 
z normatívneho znenia § 81 ods. 4 Tr. zák. Predmetné ustanovenie bolo do Trestného 
zákona zavedené s účinnosťou od 1. septembra 2011, pričom podľa dôvodovej 
správy sa doplnilo z dôvodu potreby ochrany personálu zariadenia ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, iných pacientov hospitalizovaných v tomto zariadení, resp. 
aj širšieho okruhu ľudí (napríklad v prípade úteku zo zariadenia) pred agresívnym 
a nebezpečným správaním páchateľov v rámci výkonu ochranného liečenia 
vykonávaného v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Páchateľ v danom 
prípade predstavuje narušenú osobnosť, ktorá trpí problémami so zvládaním agresie, 
je hrozbou pre ostatných pacientov aj pre samotný zdravotnícky personál. Zmyslom 
umiestnenia takéhoto páchateľa v detenčnom ústave je práve zabezpečenie izolácie 
od spoločnosti. Zákonodarca tak v uvedenom prípade sám priznáva dominanciu 
izolačnej zložky detencie pred liečebnou zložkou.   

Rovnako aj v prípade tohto dôvodu ukladania detencie došlo k vypracovaniu 
zoznamu osôb indikovaných na umiestnenie do detenčného ústavu, a to na úrovni 
Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý je zriaďovateľom Detenčného ústavu 
Hronovce. Prieskum kandidátov bol realizovaný v priebehu mesiacov január – 
február 2022 vo všetkých organizáciách, ktoré sú podriadené Ministerstvu 
zdravotníctva Slovenskej republiky, 33 zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, 
kde sa vykonáva ochranné liečenie v jeho ústavnej forme. Podľa predmetného 
zoznamu je na základe uvedeného dôvodu indikovaných spolu 54 osôb zo 7 
zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (49 mužov a 5 žien; žiadny mladistvý). 
Priemerný vek uvedených adeptov na umiestnenie do detenčného ústavu je približne 
38 rokov; priemerná dĺžka výkonu ochranného liečenia je u týchto adeptov niečo 
vyše 8 rokov; z pohľadu druhu realizovanej liečby má najvyššie zastúpenie ochranné 

 
31  K tomu pozri aj V 19/1979. 
32  Ustanovenie § 81 ods. 4 TZ: „Súd môže na základe odborného lekárskeho posudku rozhodnúť o 

umiestnení páchateľa do detenčného ústavu aj vtedy, ak páchateľ, ktorého pobyt na slobode je 
nebezpečný, vykonáva ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a svojím 
správaním ohrozuje život alebo zdravie iných osôb; súd rozhodne na návrh zariadenia ústavnej 
zdravotnej starostlivosti.“ 
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psychiatrické liečenie (83% podiel); z pohľadu druhu stanovenej diagnózy má 
najvyššie zastúpenie diagnóza F 20 – schizofrénia (44% podiel). 33        

Už dlhodobo v rámci našej odbornej spisby poukazujeme na skutočnosť, že 
absentuje právna úprava, ktorá by umožňovala uložiť detenciu trestne 
nezodpovednému páchateľovi, ktorý trpí (nevyliečiteľnou) duševnou poruchou 
a jeho pobyt je pre spoločnosť mimoriadne nebezpečný, pričom sa takáto skutočnosť 
zistí znaleckým dokazovaním už v prípravnom konaní. V nadväznosti na uvedené 
navrhujeme, aby sa dôvody obligatórneho ukladania detencie rozšírili aj na 
páchateľov trestne nezodpovedných z dôvodu nepríčetnosti a súčasne nebezpečných 
pre spoločnosť, čo by vyplývalo exaktne z ustanovení Trestného zákona, ak by 
ústavná forma ochranného liečenia nepostačovala, čo je odborná otázka, na ktorú 
erudovane dokáže odpovedať znalec z odboru psychiatria.  

Z § 82 ods. 2 Tr. zák. vyplýva, že pobyt odsúdeného v detenčnom ústave trvá 
dovtedy, kým ochranu spoločnosti pred páchateľom nemožno zabezpečiť 
miernejšími prostriedkami. Za miernejšie prostriedky ochrany možno de iure 
považovať výkon trestu odňatia slobody, ktorý sa prerušuje pri obligatórnom dôvode 
ukladania detencie a rovnako výkon ochranného liečenia v zariadení ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, ktorý sa de facto prerušuje pri fakultatívnom uložení 
detencie. Vzhľadom na takto formulované normatívne znenie by za použitia 
pravidiel formálnej logiky nemalo prichádzať do úvahy prepustenie z výkonu 
detencie, pretože pri prepustení z výkonu detencie neexistuje žiadny miernejší 
prostriedok ochrany. Možno namietať, že pri prepustení z výkonu detencie už nie je 
potrebná žiadna, ani len miernejšia ochrana spoločnosti, s čím možno bez ďalšieho 
súhlasiť, ale platná trestnoprávna úprava exaktne vyžaduje ukončenie trvania 
detencie len za predpokladu, že ochranu spoločnosti možno zabezpečiť miernejšími 
prostriedkami, a teda vyžaduje aplikáciu iných inštitútov či prostriedkov odlišných 
od detencie.  

Ak pripustíme existenciu inštitútu prepustenia z výkonu detencie, čo naša 
trestnoprávna úprava pripúšťa, potom je nevyhnutná a potrebná legislatívna zmena 
buď trvania detencie, alebo podmienok prepustenia z výkonu detencie bez zmeny 
trvania detencie. Naša právna úprava pozná a upravuje inštitúty, cez ktoré 
zabezpečuje ochranu spoločnosti a ktoré nepredstavujú tak intenzívne zásahy do 
základných práv a slobôd odsúdeného páchateľa, napr. tzv. probačná podmienka, 
elektronický monitoring, ochranný dohľad ako prostriedok dovŕšenia  nápravy 
odsúdeného po výkone nepodmienečného trestu odňatia slobody; rovnako skúšobná 
doba podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody po splnení 
zákonných formálnych a materiálnych podmienok aj s využitím technických 
prostriedkov kontroly, kde práve spôsob kontroly správania sa odsúdeného vyvažuje 
prípadnú negatívnu prognózu jeho správania. Ako návrh de lege ferenda možno 
v tomto zmysle formulovať požiadavku zaviesť tzv. detenčný dohľad, v rámci 
ktorého by došlo k využitiu technických prostriedkov kontroly (elektronický 
monitoring), ktoré jednak predstavujú miernejší prostriedok ochrany spoločnosti, 
čím sa naplní litera zákona a jednak dokážu zabezpečiť kontrolu správania osoby 

 
33  Podrobne KURÁŇOVÁ, Z. „Detenčný ústav z pohľadu zriaďovateľa“; prednáška na konferencii 

„Detencia a ochranné liečenie“, 8. apríla 2022, Belá   
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prepustenej z výkonu detencie, a tak eliminovať negatívne prejavy správania, a tom 
v tom kontexte, že ochrana spoločnosti sa prejaví až po prepustení z detenčného 
ústavu, ktorý predstavuje tzv. „chránené prostredie“.34  

Ako opatrenie proti zneužívaniu inštitútu detencie, ktorý nemá časové 
ohraničenie, bola zavedená tzv. preskúmavacia povinnosť, ktorá vyplýva z § 82 ods. 
3 Tr. zák. Podľa uvedeného ustanovenia súd preskúmava dôvodnosť držania 
odsúdeného v detenčnom ústave, a to 1. ex offo najmenej jedenkrát ročne; 2. vždy na 
návrh detenčného ústavu alebo 3. na návrh páchateľa, ktorý podáva tento návrh len 
v lehote stanovenej Trestným poriadkom. Súd rozhoduje na základe odborného 
lekárskeho posudku, pričom v preskúmavacom konaní rozhodne buď o ďalšom 
trvaní detencie, ak dôvody detencie trvajú alebo o prepustení odsúdeného z 
detenčného ústavu, ak dôvody detencie pominuli a súčasne rozhodne o ďalšom 
výkone trestu, ktorého výkon bol prerušený. Z uvedeného vyplýva, že o prepustení 
z výkonu detencie môže súd rozhodnúť len v rámci preskúmavacieho konania. 
Absentuje však právna úprava situácie, kedy bola detencia uložená podľa § 81 ods. 
4 Tr. zák., kedy bolo de facto prerušené ochranné liečenie a osoba sa prepúšťa 
z výkonu detencie. Vyvstáva otázka, či by sa nemalo súčasne rozhodnúť 
o pokračovaní v ochrannom liečení, ktoré by tak bolo súčasne miernejším 
prostriedkom ochrany spoločnosti. 

Detenčný zákon účinný od 1. januára 2020 zavádza nový inštitút výkonu 
detencie, a to zmenu výkonu detencie na ochranné liečenie. Detenčný zákon 
upravuje inštitút zmeny detencie na ochranné liečenie na troch miestach: 1. 
ustanovenie § 7 ods. 2, podľa ktorého „odborná komisia vyhodnocuje prognózu 
správania osoby v detencii a ďalší vývoj osoby v detencii na účely zmeny výkonu 
detencie na ochranné liečenie“; 2. ustanovenie § 7 ods. 5, podľa ktorého „odborná 
komisia predloží riaditeľovi (detenčného ústavu) odporúčanie na zmenu výkonu 
detencie na ochranné liečenie“; 3. ustanovenie § 7 ods. 6, podľa ktorého „riaditeľ 
podáva návrh na zmenu výkonu detencie na ochranné liečenie na súd, v obvode 
ktorého sa detencia vykonáva“(čiže na Okresný súd Levice).  

Jednoznačne možno považovať inštitút zmeny detencie na ochranné liečenie 
za vítaný inštitút s istým potenciálom (za predpokladu, že úspešne prebehne 
avizovaná reforma poskytovania nútenej zdravotnej starostlivosti), pretože bez 
akýchkoľvek pochýb napĺňa literu zákona o miernejších prostriedkoch ochrany 
spoločnosti. Príslušný súd však podľa § 463 ods. 2 Tr. por. nemôže o tomto návrhu 
rozhodnúť. Podľa normatívneho znenia Trestného poriadku „súd, v ktorého obvode 
sa detencia vykonáva, najmenej jedenkrát ročne, ale vždy na návrh riaditeľa 
detenčného ústavu alebo na žiadosť odsúdeného na verejnom zasadnutí, preskúma, 
či dôvody detencie trvajú. Odsúdený môže žiadosť o preskúmanie dôvodnosti 
detencie podať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od rozhodnutia o umiestnení v 
detenčnom ústave alebo do šiestich mesiacov od rozhodnutia o pokračovaní v 
detencii. Ak dôvody detencie pominuli, súd odsúdeného z výkonu detencie uznesením 
prepustí, inak uznesením rozhodne, že vo výkone detencie sa bude pokračovať.“ 
V preskúmavacom konaní môže teda príslušný súd rozhodnúť len o prepustení 
z výkonu detencie alebo o pokračovaní v detencii, neprichádza do úvahy 

 
34  FERENČÍKOVÁ, S. Qou vadis detencia? In Štát a právo. 2022, roč. 9, č. 2-3, s. 127-141 
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rozhodnutie o zmene jedného druhu ochranného opatrenia na iný druh ochranného 
opatrenia, pretože takúto možnosť Trestný poriadok nepripúšťa. Rovnako tak 
Trestný zákon nepripúšťa možnosť zmeny detencie na ochranné liečenie v rámci 
podmienok ukladania týchto druhov ochranných opatrení (na rozdiel od českej 
právnej úpravy). Uvedený inštitút zmeny výkonu detencie na ochranné liečenie 
možno hodnotiť z hľadiska praktického účelu a dosahovania ochrany spoločnosti 
pozitívne, ale zastávame názor, že neexistuje legálny podklad, na základe ktorého je 
príslušný súd v okrese Levice oprávnený rozhodnúť o premene výkonu detencie na 
ochranné liečenie.  
 
Záver  

Najdôležitejším hodnotovým zameraním trestného práva je ochrana 
spoločnosti v tom najširšom ponímaní. Za tým účelom disponuje trestné právo 
istými prostriedkami, ktorými túto ochranu zabezpečuje. Tradične k uvedeným 
prostriedkom radíme tresty a ochranné opatrenia ako sankčné prostriedky. Práve 
rozširovaním kategórií sankčných prostriedkov sa rozširujú hranice pre 
trestnoprávnu ochranu. Rovnako tak zmenou podmienok ukladania či zmenou 
podmienok výkonu sankčných prostriedkov prichádza do úvahy rozširovanie 
možností trestného práva chrániť spoločnosť.  

Niektoré z druhov sankčných prostriedkov možno v užšom zmysle slova 
považovať za prostriedky nápravy, ktorých pôsobenie sa naplno prejaví v rovine 
individuálneho prevenčného pôsobenia, a teda v rovine dosahovania parciálneho 
účelu trestu, čo v konečnom dôsledku prispieva k ochrane spoločnosti. Vzhľadom 
na skutočnosť, že sankčné prostriedky determinujú efektívnu ochranu spoločnosti, 
podmienky ukladania a výkonu týchto by mali byť v zákonnej norme formulované 
tak, aby neprispievali k vzniku problémov aplikačnej praxe. Rovnako uvedená 
požiadavka platí aj vo vzťahu k modifikáciám zákonnej právnej úpravy sankčných 
prostriedkov. Je potrebné a logické, aby trestné právo flexibilne reagovalo na 
potreby spoločnosti, na variáciu spoločenských podmienok či protiprávnych konaní 
a podmienok ich páchania, ale súčasne je potrebné, aby zmeny boli prijímané 
koncepčne, systémovo a aby (protichodne) nenarážali na zmeny právnej úpravy či 
terminológie (s na to nadviazanými následkami) zavedené už skôr, ktoré mali svoje 
logické opodstatnenie.        
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TREST SMRTI V OSNOVÁCH TRESTNÝCH ZÁKONOV Z ROKOV 
1926 A 1937 

 
DEATH PENALTY IN THE DRAFTS OF CRIMINAL CODES OF 1926 

AND 1937 
 

Miroslav Fico 
 
Abstrakt  
Po vzniku Československej republiky platil na našom území v oblasti trestného práva 
právny dualizmus. Vychádzal z ustanovení tzv. recepčnej normy, a teda v českej časti 
republiky platili rakúske právne predpisy a na území Slovenska a Podkarpatskej 
Rusi predpisy uhorské. Predložený článok analyzuje trest smrti v návrhoch trestných 
zákonov z rokov 1926 a 1937.   
Kľúčové slová: trest smrti, účel trestu, trest odňatia slobody, unifikácia trestného 
práva, medzivojnové Československo  
 
Abstract 
The field of criminal law applied legal dualism in our country after the formation of 
the Czechoslovak Republic. Legal dualism was grounded in the provisions of a so-
called receptive standard, i.e. the Czech part of the republic applied Austrian legal 
regulations, and the Slovak territory and Subcarpathian Russia applied Hungarian 
regulations. The presented article analyses the concept of the purpose of 
punishments in the drafts of Criminal Code of 1926 and 1937. 
 Keywords: death penalty, purpose of punishment, imprisonment, unification of 
criminal law, interwar Czechoslovakia 
 
Úvod 

Recepcia bývalých uhorských a rakúskych noriem trestného práva po vzniku 
Československej republiky v roku 1918 znamenala zachovanie trestu smrti. 
Vyvíjajúce sa pohľady na účel trestania, „súboj“ klasickej školy (doktríny) trestného 
práva a školy pozitivistickej predznamenali nejednotné pohľady odbornej, ale aj 
laickej verejnosti na ukladanie a výkon trestu absolútneho. Podľa prednášky prof. 
Kallaba realizovanej v roku 1923  „rozpravy o trestu smrti obžili u nás v poslednej 
dobe obzvášť preto, že po takmer dvadsaťročnej prestávke, keď už u mnohých vznikla 
domnienka, že tento spôsob trestania bol odstránený, došlo k výkonu dvoch 
rozsudkov súdov, znejúcich na smrť.“1 

Vo vzťahu k koncepčným otázkam trestania vo všeobecnej rovine - jedna 
z vedúcich osobností medzivojnovej vedy trestného práva a spolutvorca návrhov 
unifikovaného československého trestného zákona prof. Albert Milota - vo svojej 
monografii venovanej reforme trestného práva medzivojnovej Československej 
republiky, v časti zaoberajúcej sa kritikou dovtedajšieho trestného práva, 

 
1 KALLAB, J.: O trestu smrti (Přednáška, konaná dne 9.dubna 1923 ve Filosofické Jednotě v Brně), 

In: ČASOPIS pro PRÁVNÍ a STÁTNÍ VĚDU, Právnická jednota moravská v Brně, roč. VI., Brno, 
1923, str. 113. 
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konštatoval, že „vlastná úloha trestného sudcu je nájsť „spravodlivý“ trest, ktorý by 
bol ekvivalentom viny. Avšak ak si uvedomíme, že pojem spravodlivosti je pojem 
veľmi relatívny, ktorý sa mení s dobou aj miestom, že vina je hodnota mravná, 
abstraktná, kým trest je jav konkrétny (...) potom vidíme, že „spravodlivý“ trest je 
fikcia, ktorou sa klameme.“2 Ako ďalej vo svojej monografii prof. Milota vo vzťahu 
k trestaniu páchateľov uvádzal „hlavná chyba dnešného trestného súdnictva je, že 
platné právo vedie sudcov iba k tomu, aby sa v trestnom konaní zaoberal iba tým, čo 
obvinený vykonal a aký výsledok spôsobil. Na obvineného samotného ako pôvodcu 
tohto činu hľadí sudca až v druhom rade, keď skúma okolnosti priťažujúce alebo 
poľahčujúce (...). A predsa čin sa nedá oddeliť od jeho pôvodcu a je to páchateľ, 
v ktorom väzí príčina činu minulého i nebezpečenstvo činov budúcich. Zločin časti 
nie je ojedinelý zjav v živote zločinca, ale je v úzkej a príčinnej súvislosti s jeho 
ostatným konaním, myslením a cítením. Je to iba symptóm a sudca, ktorý sa obracia 
iba proti nemu sa podobá lekárovi, ktorý sa uchyľuje k symptomatickému liečeniu 
určitej choroby.“3 Načrtnuté úvahy prof. Milotu vystihovali jeden zo základných 
koncepčných problémov - týkajúcich sa otázok podstaty a zmyslu trestania. Aj 
v období medzivojnovej Československej republiky to bola otázka 
interdisciplinárna, patriaca aj do sféry právnej filozofie. Ako konštatoval prof. 
Milota v inej zo svojich publikácií „preto uvedená otázka patrí svojou podstatou 
skôr do právnej filozofie a vysvetliť jednotlivé trestné teórie by bolo skôr úlohou 
dejín tejto filozofie. Napriek tomu otázka samotná nemá iba akademický význam, 
pretože stanovisko, ktoré v nej zaujmeme, prejaví sa praktickými dôsledkami ako 
v zákonodarstve, tak aj vo výkone trestného súdnictva.“4 Nepriaznivý stav právneho 
dualizmu v oblasti trestného práva novovzniknutého štátu mal byť prekonaný 
unifikáciou práva a prijatím spoločného trestného zákona. V predloženom článku sa 
zameriame na problematiku trestu smrti, a to v návrhoch trestných zákonov z rokov 
1926 a 1937. Vychádzame pritom z hypotézy, že medzivojnová Československá 
republika sa snažila vo svojom pripravovanom trestnom zákone upraviť existujúce 
nové európske trendy ukladania a výkonu jednotlivých trestov. 
 
Prípravné osnovy trestného zákona o zločinoch a prečinoch a zákona 
priestupkového z roku 1926 

V procese príprav spoločného, unifikovaného trestného zákona došlo už 
v roku 1921 k vypracovaniu Osnovy všeobecnej časti trestného zákona.5 Ukladanie 
trestov vychádzalo zo všeobecnej zásady upravenej v §64 ods. 1 návrhu, podľa ktorej 

 
2  MILOTA, A.: Reforma trestního zákona v Československu, Právnická jednota na Slovensku 

a Podkarpatskej Rusi,  
      Bratislava, 1934, str. 13. 
3  Tamtiež, str. 13, 14. 
4 MILOTA, A.: Trestní právo hmotné, část obecná, (nástin prednášek), Nákladom autora, Bratislava, 

1933, str.8. 
5  V súvislosti s koncepčnými otázkami trestania medzivojnovej republiky pozri bližšie aj FICO, M.: 

Trest odňatia slobody v osnovách trestných zákonov z roku 1926 a 1937, In: IV. Košické dni 
trestného práva (Privatizácia výkonu trestu odňatia slobody, sci-fi alebo jediná možnosť?), 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 2020 a FICO, M.: Účel trestu v osnovách trestných 
zákonov z rokov 1926 a 1937, In: Privatizácia trestného práva - ako ďalej?, 5. Košické dni trestného 
práva, Košice, Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021.  
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súd ukladá trest v medziach zákonnej sadzby podľa zavinenia, prihliadajúc 
k pohnútkam činu, doterajšiemu vinníkovmu životu a pravdepodobným účinkom 
trestu.6 Ako uvádzala aj dôvodová správa k predkladanému návrhu, všeobecná 
zásada mala byť pre súd návodom, aby pri ukladaní trestu neprihliadal iba 
k objektívnej stránke činu.7 Autori dôvodovej správy návrhu v nej rovnako tak 
vyslovene uvádzali, že je novinkou oproti právu dovtedajšiemu, že sa ukladá súdu, 
aby pri vymeriavaní trestu zvážil aj pravdepodobné účinky trestu na odsúdeného. 
Podľa predloženého návrhu mali byť zohľadňované primárne subjektívne hľadiská.8 
Podľa § 64 ods. 2 návrhu ak mal súd možnosť voľby medzi žalárom a väzením – mal 
sa riadiť ustanovením § 1 ods. 2 návrhu.9 Ak mal súd možnosť rozhodnúť medzi 
trestom odňatia slobody a peňažným trestom, mal súd podľa §64 ods. 2 spravidla 
uložiť trest odňatia slobody, ak bol vinník už predtým odsúdený k peňažnému trestu 
a tento nezaplatil ani neodpracoval.10 V časti Osnovy upravujúcej ukladanie trestov 
autori spracovali tiež problematiku započítania vyšetrovacej väzby, započítania 
trestu, polepšovne pre dospelých, zločinov trestancov odsúdených na trest odňatia 
slobody na doživotie, súbehu trestných činov, zvýšenia a zníženia trestných sadzieb, 
súbehu dôvodov pre využitie vyššej alebo nižšej sadzby, mimoriadneho zmiernenia 
trestu, ukladania trestov pre osoby mladšie ako 21 rokov, ako aj tzv. výberu trestných 
sadzieb.  

Návrh všeobecnej časti trestného zákona medzi hlavné tresty radil žalár, 
väzenie a peňažný trest. V časti upravujúcej vedľajšie tresty autori návrhu spracovali 
peňažný trest (ako trest vedľajší), zhabanie veci, nútené práce, zostrenie trestov na 
slobode (tresty na slobode mohli byť podľa návrhu zostrené pôstom alebo tvrdým 
lôžkom), stratu čestných občianskych práv, zákaz živnosti alebo výkonu povolania, 
vyhostenie z územia republiky alebo uverejnenie rozsudku. Medzi zabezpečovacie 
opatrenia patrilo odkázanie do donucovacej pracovne, odkázanie do ústavu pre 
chorých väzňov, odkázanie na prevýchovu, zákaz návštevy zariadení kde sa 
podávajú alkoholické nápoje a prepadnutie veci. Osnova všeobecnej časti 
trestného zákona z roku 1921 vo svojich ustanoveniach neupravovala trest 
smrti. Osnova všeobecnej časti trestného zákona pripúšťala ako výnimku trest smrti 

 
6 Vo vzťahu k všeobecným ideovým aspektom trestania pozri bližšie aj MILOTA, A.: Proč stát 

trestá?, Státní nakladatelství Praha, Praha, 1923. Vo vzťahu voľnosti sudcovského uvažovania pri 
uplatňovaní pohnútok trestných činov pozri bližšie napr.: VLČEK, E.: Dějiny trestního práva 
v Českých zemích a v Československu, Masarykova univerzita, Brno, 2006, str. 37. 

7  Odůvodnění k „Zatímnému návrhu obecné části trestního zákona“ z roku 1921, Vydalo 
Ministerstvo spravedlnosti Československé republiky, Nákladem Ministerstva spravedlnosti, 
Praha, 1921, str. 38. 

8  Bližšie pozri aj MIŘIČKA, A.: Osnova československého zákona trestního, In: PRÁVNÍK (Časopis 
venovaný vědě právní a státní), Právnická jednota v Praze, Ročník LXI., Praha, 1922., str. 45. 

9   § 1 všeobecnej časti trestného zákona upravoval jednak zachovanie zásady nullum crimen sine lege, 
ako aj delenie trestných činov. Podľa § 1 ods. 2 trestné činy, ktoré neboli prehlásené za priestupky, 
boli prečiny. Zločiny boli podľa návrhu zákona, ak za nich bol stanovený trest žalára a ak súd uložil 
páchateľovi tento trest. Trest žalára mohol byť podľa návrhu zákona uložený, ak bol čin spáchaný 
z hrubej zištnosti, surovosti, záhaľčivosti, nehanebnosti, zlomyseľnosti alebo inej nízkej pohnútky. 

10  Podľa § 39 návrhu všeobecnej časti trestného zákona tam, kde trestná sadzba, spôsob trestu, alebo 
výrok o podmienečnom odklade výkonu rozsudku sú závislé na predchádzajúcom odsúdení, 
pominie účinok predchádzajúceho odsúdenia, ak uplynulo do spáchania nového trestného činu od 
vykonania trestu za zločin alebo prečin aspoň päť rokov, za priestupok aspoň tri roky.  
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iba v prípade, že páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody na doživotie spácha 
zločin, za ktorý stanovuje trest doživotného žalára (§ 70 Osnovy). Odôvodnenie 
osnovy tento výnimočný prípad objasňovalo udržaním poriadku v zariadeniach, kde 
si odpykávali svoje tresty najťažší zločinci.11 Ako vo svojom článku analyzujúcom 
vybrané otázky návrhu všeobecnej časti trestného zákona prezentoval K. Reinhold 
osnova „zabudla udať, akým spôsobom sa má trest smrti vykonať, teda či obesením 
alebo sťatím alebo podľa amerického vzoru elektrickým prúdom. Táto medzera sa 
zdá byť tým nápadnejšia, než v prípade prehláseného stanného práva trestu smrti, 
ktorý sa má ešte vo veľlom rozsahu použiť.“12 Vo vzťahu k jednotlivým druhom 
trestov dôvodová správa konštatovala, že „spôsob, akým sa trestajú trestné činy, 
závisí nielen od názoru na zmysel trestu, ktorý je podmienený aj viacerými 
momentami sociálnymi a mravnými, ale aj od faktických podmienok, menovite od 
možnosti uskutočniť žiadúce opatrenia.“13 Vo vzťahu k trestu smrti stála Osnova 
zásadne na stanovisku „zamietavom“. Podľa autorov dôvodovej správy – nehľadiac 
k iným, často opakovaným dôvodom mali za to, že „účelne realizovaný dlhodobý 
trest na slobode dosiahne rovnaké ciele, bez toho aby bol spojený s citovými 
momentami, ktoré robia trest smrti vždy opatrením nežiadúcim.“14   

 
V roku 1926 bola pod názvom Prípravné osnovy trestného zákona o zločinoch 

a prečinoch a zákona priestupkového uverejnená tzv. profesorská osnova trestného 
zákona. Predmetná osnova bola predložená Ministerstvom spravodlivosti 
a vychádzala z osnovy vypracovanej v roku 1921. Prípravné osnovy trestného 
zákona o zločinoch a prečinoch a zákona priestupkového z roku 1926 upravovali 
problematiku trestov vo svojej Hlava III. (Tresty a zabezpečovacie opatrenia (§41 - 
§92), ktorá sa členila na 3 oddelenia. Boli to: oddelenie I. – druhy trestov 
a zabezpečovacích opatrení (§41 - §63), oddelenie II. – ukladanie trestov (§64 -§81) 
a oddelenie III. – podmienečné odsúdenie (§82 - §92). Hlava IV. Osnovy upravovala 
výkon trestov a zabezpečovacích opatrení (§93 - §135). Vybrané časti osnovy z roku 
1926 boli v porovnaní z návrhom z roku 1921 koncipované odlišne. Čiastočne 
odlišne bola koncipovaná aj všeobecná zásada ukladania trestov (§ 64 Osnovy). Súd 
mal vymerať trest v medziach trestnej sadzby podľa zavinenia. Mal pri tom 
prihliadať na pohnútky činu, nebezpečnosť vinníka, jeho doterajší život, jeho 
chovanie po čine, zvlášť či sa snažil zamedziť, alebo napraviť škodu, ako aj na účel 
trestu a jeho pravdepodobné účinky. Je možné konštatovať, že v osnove z roku 1926 
došlo k jasnému rozšíreniu okolností, na ktoré mal súd pri ukladaní trestu 

 
11  Pomerne komplexnú a silnú kritiku jedinej výnimky upravujúcej trest smrti v Osnovách z roku 

1921 prezentoval v dobovej tlači prof. Storch. Bližšie pozri STORCH, F.: Trest smrti v osnově 
československého zákona trestního z r. 1921, In: PRÁVNÍK (časopis věnovaný vědě právní 
a státní), Právnická jednota v Praze, ročník LXI., Praha, 1922, str. 161 a nasl. 

12   REINHOLD, K.: Zatimný návrh obecné části trerstního zákona, In: ČASOPIS pro PRÁVNÍ 
a STÁTNÍ VĚDU, Právnická jednota moravská v Brně, roč. V., Brno, 1922, str. 207. 

13   Odůvodnění k „Zatímnému návrhu obecné části trestního zákona“ z roku 1921, Vydalo 
Ministerstvo spravedlnosti Československé republiky, Nákladem Ministerstva spravedlnosti, 
Praha, 1921, str. 31. 

14   Odůvodnění k „Zatímnému návrhu obecné části trestního zákona“ z roku 1921, Vydalo 
Ministerstvo spravedlnosti Československé republiky, Nákladem Ministerstva spravedlnosti, 
Praha, 1921, str. 32. 



246 

prihliadať.15 Autori dôvodovej správy v tejto súvislosti opakovane (podobne ako 
v návrhu všeobecnej časti trestného zákona z roku 1921) konštatovali, že „oproti 
doterajšiemu právu je novotou, že sa ukladá súdu, aby zvážil pri ukladaní trestu aj 
pravdepodobné účinky trestu a chovanie vinníka po čine, osobitne to, či sa snažil 
škodu zamedziť alebo napraviť.“16 Vo vzťahu k účelu trestu vo všeobecnosti 
predložený návrh reflektoval skutočnosť, že spôsob trestania nezávisí iba od jeho 
účelu a zmyslu, ale aj od faktických podmienok možnosti uskutočniť potrebné 
opatrenia. Dôvodová správa v tejto súvislosti vyslovene poukazovala na v teórii 
prítomné prvky trestu odplatného, ako aj účelového.17 Podobne tak bol reflektovaný 
návrh zabezpečovacích opatrení, ktoré vychádzali práve z účelu ochrany spoločnosti 
pred páchateľmi trestných činov. Osnova trestného zákona z roku 1926 – rovnako 
ako návrh všeobecnej časti trestného zákona z roku 1921 – neupravovala trest 
smrti. Pôvodný výnimočný prípad možného uloženia trestu smrti z návrhu 
všeobecnej časti trestného zákona z roku 1921 si Osnova z roku 1926 už neosvojila. 
Dôvodová správa uvedené bližšie neanalyzovala. Podľa prof. Milotu sa tak udialo 
„z obavy, že doživotní trestanci, ktorí by sa nemohli sami usmrtiť, mohli by voliť 
tento spôsob namiesto samovraždy a ďalej, skutočnej potrebe zabezpečovacej sa 
vyhovie zavedením stanného práva, ako ho navrhuje osnova trestného poriadku.“18 
Prof. Milota sa problematike trestu smrti venoval opakovane. V jednom zo svojich 
článkov, ktorý bol publikovaný rok po vydaní prípravných osnov za jednu z chýb 
nielen laickej, ale aj odbornej verejnosti vo vzťahu k trestu smrti označil to, že „celý 
problém sa nerieši z hľadiska kriminálno-politického, ale iba z hľadiska citového“.19 
 
Osnova trestného zákona z roku 1937 

Snahy o reformu trestného práva hmotného v medzivojnovej republike 20tych 
rokov 20. storočia, smerujúce k prijatiu unifikovaného trestného zákona, neboli 
úspešné. Unifikačné procesy boli obnovené v 30tych rokoch a v apríli 1937 bol pod 
názvom „Osnova zákona ktorým sa vydáva trestný zákon“ tlačou vydaný návrh 
trestného zákona.20 Osnova trestného zákona z roku 1937 upravovala tresty vo svojej 

 
15   Bližšie vo vzťahu osnovy trestného zákona z roku 1926 a všeobecnej zásade ukladania trestov pozri 

aj MILOTA, A.: Reforma trestního zákona v Československu, Právnická jednota na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi, Bratislava, 1934, str. 143 a nasl., alebo MILOTA, A.: Úkol soudce podle 
československých přípravných osnov trestního zákona, In: PRÁVNÍK (Časopis venovaný vědě 
právní a státní), Právnická jednota v Praze, Ročník LXVII., Praha, 1928, str. 105 a nasl. 

16  Přípravné osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového, II. 
Odůvodnění osnov, vydala Komise pro reformu československého trestního zákona, nákladem 
Ministerstva spravodlivosti, Praha,1926, str. 65. 

17  Přípravné osnovy trestního zákona o zločinech a přečinech a zákona přestupkového, II. 
Odůvodnění osnov, vydala Komise pro reformu československého trestního zákona, nákladem 
Ministerstva spravodlivosti, Praha,1926, str. 55. 

18   MILOTA, A.: Reforma trestního zákona v Československu, Právnická jednota na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi,  

      Bratislava, 1934, str. 117. 
19 MILOTA, A.: Trest smrti, In: VŠEHRD (List československých právniků), roč. VIII., č. 8, Praha, 

1927, str. 217. 
20  Vo vzťahu k unifikácii trestného práva hmotného pozri bližšie aj: FICO, M.: Základy trestnej 

zodpovednosti v procese unifikácie trestného práva medzivojnovej Československej republiky, 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Vydavateľstvo ŠafárikPress, Košice, 2020. 
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Hlave štvrtej (Tresty, §38 - §49), Hlave piatej (Ukladanie trestu, §50 - §70) a Hlave 
šiestej (Podmienečné odsúdenie a upustenie od potrestania, §71 - §82). Výraznou 
zmenou oproti predchádzajúcim návrhom bolo, že návrh zákona neobsahoval 
ustanovenia o výkone trestu. Všeobecne v procese unifikácie trestného práva 
medzivojnovej Československej republiky justičná správa pôvodne zamýšľala vydať 
najprv trestný poriadok. Unifikácia trestného práva procesného mala byť realizovaná 
skôr.21 V priebehu prípravných prác sa začalo postupne považovať za nevyhnutné, 
aby trestný zákon bol vydaný spolu s trestným poriadkom. „Skromnejšie ciele, ktoré 
si stanovila justičná správa v obore reformy trestného práva hmotného umožní totiž, 
aby súčasne s novým trestným zákonom mohli byť zjednotené aj trestné poriadky, 
teda formálne, procesné trestné právo.“22 Predpokladalo sa teda, že celý súbor 
kodifikácií trestného práva, spolu so spoločným uvodzovacím zákonom - nadobudnú 
účinnosť súčasne.23 Integrálnou súčasťou tohto komplexného súboru trestného práva 
mal byť aj samostatný zákon o výkone trestov a zabezpečovacích opatrení, tzv. 
trestný vykonávací poriadok.  

Návrh trestného zákona delil tresty na tresty hlavné a vedľajšie. Medzi hlavné 
tresty patrili trest smrti, tresty odňatia slobody a peňažný trest. Okrem trestov 
v zákone zvlášť ustanovených patrili medzi vedľajšie tresty podľa § 41 návrhu 
konfiškácia majetku, strata živnostenského oprávnenia, strata oprávnenia vykonávať 
povolanie, zabranie, peňažný trest, strata čestných občianskych práv, strata práv 
politických a uverejnenie rozsudku, ak je nariadené vo verejnom záujme.  

Všeobecné pravidlá pri ukladaní trestu upravil navrhovateľ v Hlave piatej v 
§50 - § 53. Podľa § 50 ods. 1 ak neustanovil zákon, že trest má alebo môže byť 
zmiernený, vymeria súd trest v medziach trestnej sadzby. Pri tom zváži hlavne 
skutočnosti významné pre posúdenie stupňa zavinenia, nebezpečnosti vinníka 
a nebezpečnosti činu, pokiaľ k týmto neprihliada zákon sám zvláštnou trestnou 
sadzbou. Pri posúdení stupňa zavinenia (§ 50 ods. 2) mal súd prihliadať 
predovšetkým k veku vinníka, k stupňu jeho spôsobilosti rozpoznať bezprávnosť 
činu alebo riadiť svoje konanie správnym rozpoznaním, k pomerom, v ktorých 
vinník vyrástol a v ktorých žije, k vplyvu okolia a osôb, ktoré sa na čine zúčastnili, 
k zvláštnym povinnostiam, ktoré vinník svojim činom porušil, a ku všetkým 
okolnostiam činu. Posudzujúc nebezpečnosť vinníka (§ 50 ods. 3) mal súd prihliadať 
hlavne k pohnútke, príprave a spôsobu realizácie činu, obzvlášť k živnostenskému 
spáchaniu, k povahe vinníka a doterajšiemu spôsobu jeho života, k jeho sklonu 
páchať činy rovnakého druhu, k jeho vplyvu na osoby, ktoré sa činu zúčastnili, 
obzvlášť na osoby mladšie ako osemnásť rokov, na osoby na ňom závislé a na osoby 
menej spôsobilé rozpoznať bezprávnosť činu alebo riadiť svoje konanie správnym 
rozpoznaním, k jeho snahe škodu, alebo nebezpečenstvo, ktoré spôsobil, a iné 
následky činu odvrátiť, zmierniť, alebo podľa svojich síl napraviť. Posudzujúc 
nebezpečnosť činu (§ 50 ods. 4) mal súd prihliadnuť hlavne k tomu, ako ďaleko 

 
21  Osnova trestného poriadku bola v zásade pripravená od roku 1929. 
22 Odůvodnění Osnovy zákona, kterým se vydáva trestní zákon, Ministerstvo spravedlnosti 

Československé republiky, Praha, 1937, str. 165. 
23  Bližšie pozri aj: Protokol I. o jednání o osnově trestního zákona,  NA Praha, Fond Ministerstvo 

spravodlivosti, kartón 2072. 
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vinník v trestnej činnosti pokročil, v akej miere sa trestného činu zúčastnil, akú 
škodu alebo nebezpečenstvo spôsobil, a k iným zavineným následkom činu. Aj 
v uvedenom prípade návrh zákona opätovne rozširoval okruh okolností, ktoré mal 
súd pri uložení trestu brať do úvahy. Dôvodová správa tu uvádza, že „akokoľvek si 
je dobre vedomá toho, že nie je možné v zákone vyčerpávajúcim spôsobom uviesť 
všetko, k čomu má súd pri výmere trestu prihliadať, pokladá osnova za vhodné dať 
súdu určité vodítka, ktoré mu majú pripomenúť, ako si zákonodarca predstavuje 
spravodlivý a účelný postup pri ukladaní trestu.“24 Návrh trestného zákona dával 
v tejto súvislosti do pozornosti stupeň zavinenia, nebezpečnosť vinníka 
a nebezpečnosť činu. „Z uvedených troch momentov, ku ktorým má súd osobitne 
prihliadať je zrejmé, že osnova pokladá subjektívne okolnosti, tkvejúce v osobe 
vinníka za rovnako dôležité, ako okolnosti objektívne, tkvejúce v jeho činnosti a v jej, 
avšak zavinenom, výsledku.“25  

Osnova trestného zákona z roku 1937 teda – na rozdiel od 
predchádzajúcich návrhov unifikovaného trestného práva hmotného – už 
upravovala aj trest smrti, ktorý bol zaradený medzi tresty hlavné. Trest smrti 
nebol navrhovaný ako trest absolútny. Návrh trestného zákona - vo svojej časti 
upravujúcej zmiernenie a zmenu trestov – pripúšťal, aby tento trest bol zmiernený 
na trest odňatia slobody.26 Osnova tiež vylučovala uloženie trestu smrti vinníkovi, 
ktorý v dobe spáchania činu nedosiahol 20 rokov života, alebo ktorý v dobe činu 
prekročil vek 70 rokov. V takýchto prípadoch bol navrhovaný namiesto trestu smrti 
trest odňatia slobody od 15 do 30 rokov, alebo trest odňatia slobody na doživotie (§ 
52 Osnovy). Trest smrti bolo možné uložiť za vybrané trestné činy z osobitnej časti 
návrhu trestného zákona.27 Vo všetkých uvedených prípadoch iba v prípadoch 
kvalifikovaných. Samotný výkon trestu smrti mal byť upravený v osobitnom zákone 
o výkone trestov a zabezpečovacích opatrení, ktorý mal byť – ako sme už 
v predloženom článku konštatovali – integrálnou súčasťou komplexného súboru 
unifikovaného trestného práva. Zachovanie trestu smrti v Osnove trestného zákona 
z roku 1937 pokladali navrhovatelia za dôležité. Podľa dôvodovej správy Osnovy, 
tento trest „napriek všetkých námietkam, ktoré bývajú proti nemu vznesené, doteraz 
nie je možné postrádať.“28 Autori dôvodovej správy v nej taktiež poukazovali 
napríklad na skutočnosť, že podľa ich tvrdení neexistuje dôkaz, že by tento najťažší 
trest nemal pre spoločnosť odstrašujúci účinok. 

 
  

 
24  Odůvodnění Osnovy zákona, kterým se vydáva trestní zákon, Ministerstvo spravedlnosti 

Československé republiky, Praha, 1937, str. 228. 
25  Tamtiež. 
26 Podľa § 62 Osnovy namiesto trestu smrti ukladal súd žalár v dĺžke trvania od pätnástich do 

tridsiatich rokov alebo na doživotie, ak sú okolnosti svedčiace o menšej trestnosti vinníka tak 
závažné, že by bol trest smrti neprimerane prísny. 

27  Išlo o trestné činy úkladov o republiku (§ 115), vojnovej zrady (§ 125 a § 126), vyzvedačstva (§ 
127), podpaľačstva a všeobecného záškodníctva (§ 267 a § 268) a vraždu (§ 282, § 283). 

28  Odůvodnění Osnovy zákona, kterým se vydáva trestní zákon, Ministerstvo spravedlnosti 
Československé republiky, Praha, 1937, str. 214. 
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Záver 
V predloženom príspevku sme svoju pozornosť zamerali na trest smrti a jeho 

(ne)existenciu v jednotlivých osnovách trestných zákonov z rokov 1926 a 1937. Je 
možné konštatovať, že návrhy trestných zákonov neboli v tejto otázke jednotné. 
Kým Osnova všeobecnej časti trestného zákona z roku 1921 a Prípravné osnovy 
trestného zákona o zločinoch a prečinoch a zákona priestupkového z roku 1926 vo 
svojich ustanoveniach s existenciou tohto trestu nerátali, Osnova trestného zákona 
z roku 1937 už s možnosťou uloženia trestu smrti počítala a tento trest radila medzi 
tresty hlavné. Návrhy trestných zákonov z rokov 1926 a 1937 počas existencie prvej 
Československej republiky neboli prerokované a schválené. Dualizmus trestného 
práva hmotného bol prekonaný až prijatím trestného zákona - zák. č. 86/1950 Zb. z. 
a n. Prijatie tohto zákona však bolo ovplyvnené zmenami v politickom, 
hospodárskom a spoločenskom živote po roku 1948, ako aj triednym chápaním 
práva a zostrením triedneho boja. Trest smrti bol v tomto zákone zachovaný. 
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SPLNĚNÍ POSLEDNÍHO PŘÁNÍ  
– ANEB NESTÁVÁ SE POSTIH ZA „VRAŽDU“ NĚKDY JEN 

MORÁLNÍM ALIBI?1 
 

FULFILLMENT OF THE LAST WISH 
– DOES THE PUNISHMENT FOR “MURDER” SOMETIMES JUST 

BECOME OUR MORAL ALIBI? 
 

Marek Dvořák 
 
Abstrakt 
Příspěvek se po vymezení eutanázie a uvedení jejího rozličného členění zaměřuje 
především na problematiku možností trestněprávního postihu eutanázie aktivní v 
kontextu českého právního řádu, a to včetně následného vyvození návrhů de lege 
ferenda. Stranou však není ponechána ani složitá otázka asistovaného suicidia či 
vybrané aspekty eutanázie pasivní úzce související s oblastí zdravotnictví. Text je 
v závěrečné části doplněn také o mezinárodní komparaci uvádějící postupné 
novelizace napříč mnoha státy světa, v důsledku nichž stále častěji dochází za 
striktně stanovených podmínek k legalizaci aktivní eutanázie či asistované 
sebevraždy. V příspěvku autor hojně prezentuje své vlastní názory s cílem 
zintenzivnit (do budoucna jistě nevyhnutelnou) širší odbornou diskusi na předmětné 
téma.  
Klíčová slova: eutanázie; asistovaná sebevražda; vražda 
 
Abstract 
After defining euthanasia and presenting its various divisions, the paper focuses 
primarily on the issue of possible criminal penalties for active euthanasia in the 
context of the Czech legal system, including the subsequent derivation of proposals 
de lege ferenda. However, the complex question of assisted suicide or selected 
aspects of passive euthanasia closely related to the field of healthcare are not left 
aside. In the final part, the text is also supplemented with an international 
comparison showing gradual amendments across many countries of the world, as a 
result of which active euthanasia or assisted suicide is increasingly legalized under 
strictly defined conditions. In the contribution, the author presents his own opinions 
in abundance with the aim of intensifying a wider professional discussion on the 
topic in question, which is certainly inevitable in the future. 
Key words: euthanasia; assisted suicide; murder 
 
Úvod 

Trestní právo s sebou přináší mnoho sporných otázek, které nejsou vždy jen 
ryze odbornými, nýbrž také morálními, etickými či hodnotovými. Jednou 
z nejsložitějších a nejcitlivějších otázek v tomto směru je nepochybně eutanázie – 

 
1  Text byl zpracován v rámci projektu COOPERATIO (LAWS) realizovaném na Univerzitě Karlově 

Právnické fakultě (koordinátor prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.). 
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v doslovném překladu z řeckého originálu dobrá smrt („eu“ – dobrý, „thanatos“ – 
smrt). Může být však smrt dobrá nebo alespoň milosrdná? A měli bychom v trestním 
právu aprobovat či oproti jiným úmyslným usmrcením alespoň privilegovat situace, 
kdy někdo zkrátí život trpícího pro soucit s ním, případně na jeho výslovnou žádost? 
A odpovíme-li že ano, jsme schopni nastavit právní regulaci tak, aby nedocházelo 
ke zneužití procedur k páchání vysoce závažné trestné činnosti proti životu? 
Nastíněné otázky nemají jednoznačné řešení a pohled na ně se odvíjí od mnoha 
aspektů, mezi nimiž nepochybně bude i vlastní životní zkušenost, zdravotní stav, 
sociokulturní prostředí, hodnotové nastavení či otázka náboženství a víry.  

Vzhledem k právě uvedenému považuji za nezbytné úvodem explicitně 
vytknout před závorku dvě skutečnosti. Tou první je, že na následujících řádcích 
není zvažována osobní otázka víry a aspektů s ní spojených, přestože právě tyto 
skutečnosti nepochybně mohou u věřících formovat názor na eutanázii. Druhou – a 
pro interpretování příspěvku klíčovou – připomínkou pak je, že v textu prezentuji 
ryze subjektivní názory na řešenou problematiku v kontextu rámce českého trestního 
práva, aniž bych však sám tyto názory pokládal za rigorózní, protože i můj pohled 
na věc se v průběhu času změnil a nadále možná měnit bude. Účelem textu tak je 
především nové otevření (či snad připomenutí) tradiční a pro mnohé patrně také 
nepříjemné bioetické diskuse, kam by mělo trestní právo hodnotově směřovat v této 
mimořádně citlivé oblasti, spolu s nastíněním sporných aspektů, které vyžadují 
hlubší celospolečenskou (nikoli jen právní) diskusi. Diskusi, která se v duchu 
latinské zásady memento mori může bohužel stát kdykoliv aktuální pro každého 
z nás, jak si ostatně uvědomovali nejen mnozí filosofové, ale taktéž věhlasní 
trestněprávní vědci minulosti, z nichž lze za všechny zmínit alespoň A. Miřičku.2 

V příspěvku se po rozvedení možného členění eutanázie zaměřím především 
na problematiku trestněprávního postihu eutanázie aktivní v kontextu českého 
právního řádu. Stranou však nebude dále ponechána ani složitá otázka asistovaného 
suicidia (vč. postupného vývoje těchto procedur v zahraničí) a alespoň přehledově 
také budou probrány vybrané aspekty eutanázie pasivní úzce související s oblastí 
zdravotnictví, kde však lze v detailech odkázat především na odborné statě z oblasti 
zdravotnického práva a bioetiky. 
 
1. K možnému členění eutanázie 

Eutanázie tradičně bývá definována jako smrt na žádost či z milosti 
(milosrdenství, útrpnosti, soucitu),3 kterou někdo konáním či opomenutím4 úmyslně 
způsobí druhému, aby mu ulevil od bolesti a utrpení.5 S ohledem na šíři tohoto pojmu 
bývá eutanázie dále rozlišována na aktivní a pasivní, přestože rozlišení posledně 
uvedených forem může v praxi přinášet obtíže. Aktivní eutanázií rozumíme aktivní 

 
2  Srov. Šámal, P.: Usmrcení na žádost v návrhu trestního zákoníku. In: Pocta Dagmar Císařové k 75. 

narozeninám.  
 LexisNexis CZ, Praha, 2007, str.133; dále Kuča, R.; Jahnsová, A.: Právní aspekty euthanasie. 

Právní rozhledy. 1997, č. 7, str. 356. 
3  Haškovcová, H.: Lékařská etika. Praha: Galén, 2002, str. 222 a násl. 
4  Musí se však jednat o opomenutí takového konání, k němuž byl pachatel podle okolností a svých 

poměrů povinen. Srov. § 112 tr. zákoníku. 
5  Srov. Štěpán, J.: Právo a moderní lékařství. Praha: Panorama, 1989, str. 112–113. 
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jednání, jehož cílem je zkrátit život trpícího (např. podáním smrtící dávky morfinu 
či aplikací letální dávky jiné látky vč. medikamentů nejčastěji ze strany lékaře). 
Pasivní eutanázií naopak obvykle rozumíme situace, kdy trpící umírající osoba 
přestane být léčena, resp. přestanou být aplikována opatření udržující ji při životě 
(např. přestanou být podávány medikamenty či umělá výživa udržující umírajícího 
při životě, případně je umírající odpojen od umělé plicní ventilace apod.).6  

K aktivní i pasivní eutanázii může docházet jak na žádost dotčené osoby (tzv. 
eutanázie vyžádaná neboli voluntární), tak i bez žádosti umírajícího, který není 
vzhledem k jeho zdravotnímu fyzickému či psychickému stavu schopen žádost 
vyslovit (tzv. eutanázie nevyžádaná neboli nonvoluntární).7 Haškovcová dále 
rozlišuje mezi eutanázií chtěnou (dobrovolnou) a eutanázií nechtěnou 
(nedobrovolnou).8 Takové členění však může narážet na obtíže především 
v situacích, kdy osoba není schopna projevit svou vůli, a tedy je sporné, do jaké míry 
lze souhlas (resp. dobrovolnost) presumovat na základě zdravotního stavu osoby, 
případně na základě jejích dřívějších vyjádření. V tomto směru je také nutné se 
zamýšlet, zda by měl být presumován souhlas, či naopak nesouhlas osoby, který by 
mohl být na základě dřívějších projevů vůle popřen. Především v historii jsme se 
setkávali s eutanázií nedobrovolnou praktikovanou na nemocných, starých a 
duševně či fyzicky handicapovaných osobách. Přestože nedobrovolná eutanázie byla 
po druhé světové válce v celém civilizovaném světě považována za praktiku 
nelegální a trestnou, lze se dnes v některých státech Evropy (konkrétně 
v Nizozemsku a v Belgii) setkat s postupy spočívajícími v možné eutanázii těžce 
handicapovaných dětí se souhlasem obou rodičů. V Holandsku je eutanázie legální 
od 12 let se souhlasem dítěte a obou rodičů, nicméně podle otevřených zdrojů jsou 
registrovány v ročním počtu vyšších jednotek i případy, kdy jsou usmrcovány těžce 
handicapované děti do jednoho roku věku života (konkrétně kojenci s rozštěpem 
páteře a hydrocephalem) po souhlasu rodičů, což podporuje rozporuplně přijímaný 
Groningen protokol přijatý Nizozemskou národní asociací pro pediatrii.9 Belgie se 
pak od roku 2002 stala vůbec prvním státem světa, kde není pro eutanázii zákonem 
stanoveno žádné věkové omezení, a tedy je legální (za stanovených podmínek) 
usmrcení těžce nemocného dítěte (např. se zhoubným nádorem mozku či svalovou 
dystrofií) bez ohledu na jeho věk. 

V literatuře se lze setkat také s pojmem nepřímé eutanázie, při níž je smrt 
dotčené umírající osoby nezamýšlenou (nechtěnou) vedlejší konsekvencí podávání 

 
6  Srov. Jahnsová, A.;,Kuča,R.: Právní aspekty euthanasie. Právní rozhledy. 1997, č. 7, str. 356. 
7  Viz Drbohlavová, I.: Eutanázie z pohledu českého práva. Trestněprávní revue. 2003, č. 4, str. 110. 

Pokud by k eutanázii došlo bez souhlasu pacienta nebo proti pacientově vůli, přestože tento je 
schopen vlastní přání (vůli) vyslovit (projevit), jednalo by se prakticky ve všech státech světa o 
trestný čin vraždy. V tomto směru je tak nutné rozlišovat mezi anglickými pojmy „non-voluntary“ 
a „involuntary“. 

8  Haškovcová, H.: Euthanasie jako aktuální nebo věčný problém? Remedia Populi. 1998, č. 6, str. 
28. 

9  Srov. Euthanazie. Wikipedia.org. [online]. Dostupné na: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eutanazie#cite_note-13. Dále srov. Nuwer, R.: The world needs to 
talk about child euthanasia. [online]. Dostupné na: 
https://www.newscientist.com/article/mg22129580-200-the-world-needs-to-talk-about-child-
euthanasia/. 
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léků tlumících bolest (analgosedace), u kterých je nutno postupně zvyšovat 
dávkování pro dosažení optimální účinnosti.10 Také toto vymezení budí mnohé 
kontroverze, neboť pokud by následek smrti nebyl kryt úmyslným zaviněním, poté 
nelze stricto sensu hovořit o eutanázii. Pokud by naopak lékař věděl, že zvýšení 
dávkování přivodí smrt osoby, dostáváme se již fakticky blízko kategorie eutanázie 
aktivní, neboť i u ní je někdy hlavním motivem osoby léky aplikující, aby umírající 
neměl bolesti a dále už netrpěl (tzn. urychlení jeho konce). Rozdíl by zde mohl činit 
zejména odlišný časový rámec „konce“, případně přesně vymezený primární motiv. 
Není-li totiž hlavním cílem jednání lékaře (byť milosrdná) smrt osoby, nýbrž tlumení 
bolestí, které může (či někdy z biologického hlediska i musí) v důsledku přivodit 
rychlejší smrt osoby, dostáváme se na tenkou hranici, kdy část populace bude takový 
postup považovat za trestný čin, zatímco druhá část bude v tomto jednání spatřovat 
postup de lege artis usnadňující nemocnému konec života skrze účinné tišení bolesti 
a mírnění utrpení. 

Osobně se pak pojmově neztotožňuji s vymezením tzv. čisté eutanázie, kterou 
někteří definují jako jednání, při němž dochází k tišení bolestí při jistém umírání 
osoby, avšak bez (rizika) zkrácení jejího života.11 V takové situaci nelze hovořit o 
eutanazii, když jednání druhé osoby nevede ke smrti umírajícího, nýbrž jen ke 
zmírnění utrpení při zachování přirozeného (resp. přímo neovlivněného) procesu 
umírání. Takový postup je na rozdíl od shora vymezené pasivní či aktivní eutanázie 
plně v souladu se stávajícími medicinskými i trestněprávními normami, jedná se o 
postup de lege artis. 

Mnohé výše uvedené vyplývá také z Etického kodexu České lékařské komory 
(stavovský předpis č. 10), který ve svém § 2 odst. 7 stanoví: „Lékař u nevyléčitelně 
nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení. 
Vůči neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti však nemá být cílem lékařova 
jednání prodlužovat život za každou cenu. Eutanazie a asistované suicidium nejsou 
přípustné.“12 
 
2. Trestněprávní rámec aktivní eutanázie 

Eutanázie je z pohledu českého práva trestněprávně postižitelným jednáním, 
jehož právní kvalifikace bude odvislá od konkrétních okolností případu. To 
konstatuje např. i Šámal, který uvádí: „Život je chráněn i v době, kdy osoba, o níž se 
jedná, je nevyléčitelně smrtelně nemocná nebo je smrtelně zraněná a její smrt je již 
neodvratná, byť ještě např. spojená s dlouhodobým utrpením při umírání. Z tohoto 
důvodu je trestný i útok na život takové osoby, a to i z důvodů tzv. euthanasie.“13 

Hovoříme-li o eutanázii aktivní, tedy o situaci, kdy komisivním jednáním je 
pro soucit s trpícím přivozena jeho smrt, naplňuje jednání pachatele znaky skutkové 
podstaty zvlášť závažného zločinu vraždy podle § 140 tr. zákoníku, případně zvlášť 

 
10  Vozár, J.: Eutanázia a právo. Právní rozhledy. 1998, č. 10, str. 507–508. 
11  Srov. Drbohlavová, I.: Eutanázie z pohledu českého práva. Trestněprávní revue. 2003, č. 4, str. 110 

a násl. 
12  Sama Hippokratova přísaha však už dnes v mnoha státech světa neobsahuje zákaz lékaře provádět 

eutanázii. 
13  Šámal, P.: § 141 Zabití. In: Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 

str. 1490. 
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závažného zločinu zabití podle § 141 tr. zákoníku (viz dále). Na trestněprávní 
relevanci přitom nic nemění ani předchozí žádost či souhlas usmrceného, neboť 
svolení poškozeného jakožto jedna z typizovaných okolností vylučujících 
protiprávnost neumožňuje, aby byl souhlas dán k ublížení na zdraví nebo k usmrcení, 
neboť zájem na ochraně života převažuje nad autonomií jedince (srov. § 30 odst. 3 
tr. zákoníku). Stejně tak není možné eutanázii largo sensu podřazovat pod lékařský 
zákrok (notabene v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe). 
Drbohlavová v kontextu okolností vylučujících protiprávnost ještě připomíná názor 
vyskytující se v německé literatuře,14 podle něhož by eutanázii bylo možno posoudit 
jako jednání v krajní nouzi.15 V českém právním prostředí by tak musela eutanázie 
spadat pod situaci, kdy by pachatel odvracel nebezpečí přímo hrozící zájmu 
chráněnému trestním zákonem za podmínek, kdy nebezpečí nebylo možno za daných 
podmínek odvrátit jinak, způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě 
závažnější než ten, který hrozil, a dále nebyl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen 
jej snášet (srov. § 28 tr. zákoníku). Argumentace touto okolností vylučující 
protiprávnost by tedy mohla být aplikována zejména za předpokladu, kdy bychom 
důstojné a rychlé způsobení smrti vyhodnotili za následek nikoli zřejmě stejně 
závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil (tj. za příznivější v porovnání 
například s neodvratitelným umíráním za nesnesitelných a nezvladatelných krutých 
bolestí zbavujících umírajícího jeho lidské důstojnosti jakožto zákonem chráněného 
zájmu). Je zřejmé, že tento závěr – byť mým viděním v některých případech 
materiálně správný – je značně kontroverzní či subjektivní. Osobně tak ve shodě 
s dalšími nepovažuji za obecně vhodné, aby byly situace aktivní eutanázie řešeny 
prostřednictvím (ne)typizovaných okolností vylučujících protiprávnost.16  

Bude-li však bezpečně prokázána motivace pachatele spočívající primárně ve 
snaze ulevit nevyléčitelně nemocnému od utrpení, poté by podle mého názoru mělo 
být přistoupeno i v kontextu nyní účinného právního rámce k postihu pachatele 
podle skutkové podstaty zabití, jež tvoří privilegovanou skutkovou podstatu 
k vraždě. Skutková podstata zabití zahrnuje případy, kdy pachatel „jiného úmyslně 
usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí 
mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.“ 
Prostým pohledem na citované znaky objektivní stránky trestného činu je patrné, že 
podřazení eutanázie pod příslušnou skutkovou podstatu není jednoznačné, neboť tato 
skutková podstata nikterak nehovoří o usmrcení na žádost či ze soucitu (a podřazení 
soucitu pod strach, úlek či zmatek nepřichází v úvahu, stejně jako z logiky věci 
nepůjde o případy předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného). Přesto se 
domnívám, že by výkladově měla být aplikace ustanovení § 141 tr. zákoníku 
rozšířena i na uvedené případy usmrcení druhého výlučně ze soucitu s trpícím 
umírajícím, a to prostřednictvím podřazení této pohnutky pod znak „jiného 

 
14  Např. Roxin, C.: Zur strafrechtlichen Beurteilung der Sterbehilfe. In: Roxin, C.; Schroth, U.: 

Medizinstrafrecht: im Spannungsfeld von Medizin, Ethik und Strafrecht. Stuttgart: Richard 
Brooberg Verlag, 2001, str. 114. 

15  Drbohlavová, I.: Eutanázie z pohledu českého práva. Trestněprávní revue. 2003, č. 4, str. 110 a 
násl. 

16  Srov. např. Císařová, D.; Sovová, O.: Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Orac, 2000, str. 39. 
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omluvitelného hnutí mysli“.17 Pro takový postup je přitom nutné, aby si pachatel byl 
vědom nevyléčitelné a utrpením (zejména velkými bolestmi či plnou 
nemohoucností) provázené nemoci oběti směřující k jejímu konci bez objektivní 
naděje na dlouhodobé zlepšení stavu či úplné uzdravení.  

Nejen v případech, kdy by soud v praxi zhodnotil aktivní eutanázii jako zvlášť 
závažný zločin vraždy, je nutno zvažovat také mimořádné snížení trestu odnětí 
svobody podle § 58 tr. zákoníku, případně alespoň posoudit soucit jako typizovanou 
polehčující okolnost podle § 41 písm. b) tr. zákoníku. Uvažovat naopak není možno 
o upuštění od potrestání podle § 46 odst. 1 tr. zákoníku, neboť se nejedná (u vraždy 
ani zabití) o kategorii přečinu. Současně zde nelze z logiky věci předpokládat 
naplnění okolností podle § 46 odst. 2 či 3 tr. zákoníku. 

Zůstává však otázkou, zda by na případy eutanázie nemohla být aplikována 
zásada subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 tr. zákoníku, pro kterou by se 
vůbec nejednalo o trestný čin. Je sice pravdou, že tato zásada změkčující formální 
pojetí trestného činu se z povahy věci váže především k přečinům, nikoliv ke zvláště 
závažným zločinům. Na druhou stranu je však nutné se ptát, zda právě u některých 
(alespoň částečně) lidsky pochopitelných případů eutanázie skutečně neabsentuje 
společenská škodlivost, a tedy zda se v těchto situacích čistě formalistická 
argumentace tím, že by jinak šlo o nejzávažnější kategorii trestního činu, nestává jen 
naším alibi. S ohledem na skutečnost, že možnost aplikace materiálního 
trestněprávního korektivu musí orgány činné v trestním řízení posuzovat ad hoc 
podle všech okolností, nedospějeme k jednoznačnému závěru. Současně se ale i 
z tohoto důvodu domnívám, že uplatnění subsidiarity trestní represe nelze ani u 
aktivní eutanázie předem bez dalšího plně vyloučit. 

Osobně však považuji za vhodné především řešení, jaké známe například 
z německé či rakouské právní úpravy,18 a jaké bylo i v naší vlasti Ministerstvem 
spravedlnosti navrženo v původní předloze trestního zákoníku. Je jím inkorporování 
privilegované skutkové podstaty, kterou bychom mohli označit jako usmrcení ze 
soucitu, usmrcení na žádost či obdobně.19 Ta byla v původním návrhu trestního 
zákoníku pod názvem „usmrcení na žádost“ vymezena v § 115 následovně: „Kdo ze 
soucitu usmrtí nevyléčitelně nemocnou osobu, která trpí somatickou nemocí, na její 
vážně míněnou a naléhavou žádost, bude potrestán odnětím svobody až na šest let.“20 
Současně bylo v dalším odstavci definováno, co že vážně míněnou a naléhavou 
žádostí „se rozumí svobodný a určitý projev vůle osoby starší osmnácti let, která 
není zbavena ani omezena ve způsobilosti k právním úkonům a není stižena duševní 

 
17  Srov. Hořák, J.: Vražda a zabití v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, str. 63 

a 64. 
18  V § 216 německého trestního zákona je oproti vraždě privilegovaně upraveno usmrcení na žádost 

(Tötung auf Verlangen) učiněné z pohnutky výslovné a vážné žádosti, které je postihováno trestem 
odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Obdobně srov. § 77 rakouského trestního zákona (název i 
sazby totožné jako v SRN) či § 150 polského trestního zákona. Trestný čin vraždy z milosti či 
soucitu pak obsahuje ze vzdálenějších právních úprav například i trestní zákoník Peru. Srov. 
Dleštíková, T.: Trestní právo v Peru. Trestněprávní revue. 2017, č. 7–8, str. 179 a násl. 

19  Přestože v obecné rovině nejsem (stejně jako mnozí další) zastáncem dalšího „rozdrobování“ výčtu 
trestných činů do stále nových skutkových podstat reagujících na aktuální trendy a formy páchání 
trestné činnosti. 

20  Sněmovní tisk č. 744/0, část č. 1/6, 4. volební období 2002-2006.  
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poruchou, jednoznačně a důrazně směřující k jejímu vlastnímu usmrcení“.21 Velmi 
detailní a z mého pohledu fakticky zcela správnou analýzu takto navrženého znění 
provedli již autoři T. Holčapek a P. Šustek, na jejichž stať lze odkázat.22 Osobně pak 
na dřívějším návrhu ministerstva především kladně hodnotím šíři nastavené trestní 
sazby umožňující pohybovat se s ohledem na okolnosti případu v rozmezí (nula) až 
šest let. Z pohledu stávajícího trestněprávního rámce bych zvažoval i možnost 
zastropování hranicí pěti let, a to už z důvodu možnosti aplikace upuštění od 
potrestání podle § 46 odst. 1 tr. zákoníku. Současně bych považoval za žádoucí 
zahrnout novou privilegovanou skutkovou podstatu mezi trestné činy, o nichž i přes 
„nižší“ trestní sazbu koná v první stupni řízení krajský soud, konkrétně pak do § 17 
odst. 1 písm. a) tr. řádu (tj. mezi další privilegované skutkové podstaty ke zvlášť 
závažnému zločinu vraždy, u nichž dolní hranice trestu odnětí svobody nečiní 
nejméně pět let). Ohledně další argumentace pak souhlasím i s ostatními výhradami 
posledně uvedených autorů k navrženému textovému znění skutkové podstaty, a to 
především co do spornosti pevného podmínění žádosti věkovou hranicí poškozeného 
na 18 letech, zejména když právní úprava nemá předmětné jednání dekriminalizovat, 
nýbrž pouze privilegovaně postihovat (a žádost ze strany např. 17leté duševně plně 
vyspělé a bolestmi trpící osoby o usmrcení může být z mého pohledu důvodem, proč 
na pachatele jednajícího z pohnutky žádosti a soucitu také nahlížet prismatem 
privilegované skutkové podstaty).23 Legislativní návrhy na uzákonění možnosti 
předčasně ukončit život nevyléčitelně nemocného pacienta formou eutanázie či 
asistované sebevraždy se vyskytly i v dalších letech – zmínit lze především 
neúspěšný návrh z roku 2016 či pozdější taktéž nevyslyšený poslanecký návrh ANO 
a Pirátů z roku 2020, který prosazoval, aby bylo dospělým lidem v terminálním 
stádiu smrtelné nemoci umožněno za přísně kontrolovaných podmínek zemřít podle 
jejich přání (obdobně návrh počítal s nárokem všech na paliativní péči).  
 
3. Trestněprávní rámec pasivní eutanázie 

V případech pasivní eutanázie, kdy dochází k úmyslnému usmrcení osoby 
prostřednictvím nezahájení24 či přerušení životně důležité léčby, se z hlediska 
českého trestního práva opět může jednat – obdobně jako výše – o naplnění skutkové 
podstaty úmyslného trestného činu proti životu, a to buď zvlášť závažného zločinu 
vraždy podle § 140 tr. zákoníku, nebo k němu privilegovaného zvlášť závažného 
zločinu zabití podle § 141 tr. zákoníku. Právě uvedené závěry však rozhodně nelze 
aplikovat ve všech případech, zejména pak ne tehdy, jestliže lékař bude svým 
jednáním pouze respektovat ústavní právo pacienta na soukromí podle čl. 7 Listiny, 
pod které je podřazováno i právo pacienta učinit po náležitém poučení lékařem o 
povaze onemocnění a potřebných výkonech rozhodnutí na odmítnutí léčby (lidově 
tzv. reverz).  

 
21  Terminologie vycházela z civilněprávní úpravy před rekodifikací soukromého práva. 
22  Holčapek, T.; Šustek, P.: K § 115 návrhu nového trestního zákoníku (usmrcení na žádost). 

Trestněprávní revue. 2004, č. 11, str. 325 a násl. 
23  Blíže viz uvedení autoři navrhující vycházet ze schopnosti osoby posoudit význam a závažnost 

žádosti o usmrcení. S tímto závěrem souzním, neboť (i přes vyšší náročnost na důkazní posouzení) 
bude takto formulovaná podmínka lépe chránit před nedůvodnými tvrdostmi trestněprávní úpravy. 

24  Srov. zvláštní povinnost konat zakládající podle § 112 tr. zákoníku odpovědnost osoby za následek. 
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Obecně platí, že k poskytování zdravotních služeb je třeba svobodného 
informovaného souhlasu, u něhož je v některých případech dokonce vyžadována 
jeho písemná forma (např. zásadně při souhlasu s hospitalizací).25 Existují však také 
zákonem stanovené případy poskytování zdravotních služeb bez souhlasu, a to 
především v souvislosti s neodkladnou péčí, kdy zdravotní stav pacientovi 
neumožňuje souhlas vyslovit, čímž ale není dotčeno jím dříve vyslovené přání (viz 
dále). Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat, nicméně 
odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního 
výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života 
pacienta. Ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) pak stanoví: 
„Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu nebo se podání 
informace podle § 32 odst. 1 vzdal a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím 
zdravotních služeb, nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez 
souhlasu, je opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a 
způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně 
poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit 
souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers).“ Pokud by přitom zdravotní stav 
pacienta nedovoloval vyslovení nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb 
požadovaným způsobem (viz odst. 5 předmětného ustanovení), zdravotnický 
pracovník zaznamená nepochybný projev vůle pacienta do zdravotnické 
dokumentace o něm vedené, uvede způsob, jakým pacient svou vůli projevil, a 
zdravotní důvody bránící pacientovi ve vyjádření požadovaným způsobem, přičemž 
záznam podepíše zdravotnický pracovník a svědek (viz odst. 6 předmětného 
ustanovení). 

Český právní řád relativně nově počítá v § 36 zákona o zdravotních službách 
také s institutem tzv. dříve vysloveného přání, kdy pacient může pro případ, že by 
se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas 
nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, 
tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit. Poskytovatel bude brát zřetel na dříve 
vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době 
poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve 
vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen 
vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen takové dříve 
vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o 
důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u 
něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, 
s níž dříve vyslovené přání souvisí. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu 
a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta, jeho součástí je přitom i 
písemné poučení pacienta. Dříve vyslovené přání není třeba respektovat, pokud od 
doby jeho vyslovení došlo v poskytování služeb, k nimž se toto přání vztahuje, 

 
25  K povinnosti dát souhlas v písemné podobě srov. dále § 34 odst. 2 a § 38 zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách); zákon č. 
285/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách. 
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k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládal, že by pacient vyslovil souhlas 
s jejich poskytnutím. Dále nelze respektovat dříve vyslovené přání, pokud nabádá 
k takovým postupům, jejichž výsledkem by bylo aktivní způsobení smrti (ev. pokud 
byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, již započaty 
takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti) 
nebo pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby. Pasivní způsobení smrti tímto 
není vyloučeno. Dříve vyslovené přání navíc nelze uplatnit, jde-li o nezletilé 
pacienty nebo pacienty s omezenou svéprávností. Institutem dříve vysloveného přání 
se tak i v České republice blížíme strategiím typu DNR (do not resuscitate), resp. 
k prohlášením typu tzv. living will, která jsou sporná především z hlediska 
hodnocení, do jaké míry je při nich již pacient ovlivněn svým aktuálním zdravotním 
stavem a po jakou dobu by samotné prohlášení mělo platit. Svébytnou otázkou by 
poté bylo právní (či dokonce trestněprávní) posouzení situací, kdy by lékař 
nerespektoval dříve vyslovené přání pacienta, a léčil by jej v souladu s poznatky 
lékařské vědy a praxe. 

Na řádcích výše byly přehledově rozebrány stávající mantinely dokládající, 
nakolik je Česká republika striktní v pohledu na možnost (resp. právní nemožnost) 
aktivní či pasivní eutanázie. Z hlediska praxe je však nutné podotknout, že i u nás se 
setkáváme přinejmenším s tzv. paliativní sedací, tedy postupem, kdy je pacientovi 
v pokročilém nebo terminálním stadiu závažného a nevyléčitelného onemocnění 
tišena bolest způsobem, jehož vedlejším účinkem objektivně může být zkrácení 
života pacienta. Při těchto postupech tišení bolesti je přitom nutné zabezpečit 
podávání analgetik v kratších intervalech, současně pak vzhledem k rostoucí 
toleranci organismu na lék nezbývá než postupně zvyšovat dávky, čímž objektivně 
dochází k tlumení životně důležitých mozkových center. Riziko zkrácení života tak 
jde ruku v ruce s tišením bolesti opiáty, což je v praxi tiše akceptováno.26 
Rigorózním pohledem na věc bychom přitom patrně mohli říci, že se již jedná o 
trestněprávně postižitelnou variantu (nepřímé) eutanázie. Osobně ale zastávám 
názor, že je správné, když tyto postupy jsou nyní praktikovány a akceptovány v tzv. 
šedé zóně, resp. bychom se do budoucna měli zamýšlet spíše tím směrem, jak takové 
postupy dostat do jasně vymezeného zákonného rámce bránícímu možnému 
zneužití.27 
 
4. Asistované suicidum  

Asistovaným suicidiem neboli asistovanou sebevraždou rozumíme situace, 
kdy sám nemocný (poškozený, resp. autor rozhodnutí) je vykonavatelem činu, a to 
za asistence jiné osoby. Onou jinou osobou je zpravidla lékař či jiný zdravotnický 

 
26  Viz Kuča, R.; Jahnsová, A.: Právní aspekty euthanasie. Právní rozhledy. 1997, č. 7, str. 356 a násl. 
27  Podrobnější pojednání o složité problematice pasivní eutanázie např. viz Černíková, N.: Ukončení 

péče o pacienta z pohledu zdravotnických pracovníků. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 
2021, č. 1, str. 53 a násl.; Doležal, A.: Dříve vyslovená přání (advance directives). Právní a etické 
úvahy. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2017, č. 2, str. 1 a násl.; Šustek, P.; Holčapek, T.: 
Informovaný souhlas: teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví. Praha: ASPI, 2007, 
243 s.; Kuře, J.: Etika rozhodování o zdravotní péči v závěru života. Časopis zdravotnického práva 
a bioetiky. 2020, č. 2, str. 84 a násl.; Holčapek, T.; Šustek, P.; Šolc, M.: Odpojení dítěte od přístrojů: 
na okraj případu Charlie Gard. Právní rozhledy. 2018, č. 3, str. 94 a násl.  
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pracovník, pod jehož dohledem a za jehož asistence je akt sebeusmrcení vykonán 
(konkrétní asistencí může být např. příprava letální dávky určité látky, kterou si však 
poškozený musí aplikovat sám, případně poskytnutí prostor k odchodu ze světa, 
následné postarání se o tělo apod.; často pak kombinace uvedených a některých 
dalších činností). V některých státech existují specializované kliniky, které zajišťují 
za striktně stanovených podmínek asistovanou sebevraždu. Jako příklad nejčastěji 
bývá uváděna Švýcarská konfederace (se svou známou klinikou Dignitas poblíž 
Zurychu, která už poskytla pomoc při asistované sebevraždě zhruba 3500 klientů, a 
to především metodou požití rozpuštěného pentobarbitalu ve vodě či džusu, ev. 
prostřednictvím aplikace této látky pomocí krmící trubice či nitrožilně, kdy přísun 
jedu musí zahájit sám „sebevrah“, aby se nejednalo o aktivní eutanázii provedenou 
lékařem),28 dále se specializované kliniky nachází také v Nizozemsku, Německu či 
dalších státech, kde jsou však procedury administrativně náročnější a zpravidla 
určené pouze pro státní příslušníky (např. Sterbehilfe Deutschland eV). Ve 
Švýcarsku (v kantonu Zürich) v uplynulých letech probíhala referenda, z nichž 
poměrně jednoznačně vyplynul nejen kladný postoj obyvatelstva k možnosti 
podstupovat při splnění zákonných podmínek asistovanou sebevraždu (85 % 
kladných hlasů), ale také kladný postoj občanů k tomu, aby Švýcarsko i nadále 
umožňovalo realizaci asistované sebevraždy také pro cizí státní příslušníky (78 % 
hlasů).29 

V mnoha vyspělých státech (nejen) západní Evropy jsou nicméně praktiky 
odpovídající asistované sebevraždě trestněprávně postižitelné. Příkladem může být 
Dánsko, kde není možné podstoupit asistované suicidium, přestože se v rozsáhlém 
veřejném průzkumu přes 70 % občanů vyslovilo pro legalizaci takového postupu.30 
V Norsku je pak asistovaná sebevražda trestněprávně postižitelná jako vražda, a tedy 
za ni ze zákona hrozí trest odnětí svobody až na 21 let. Obdobně ani v České 
republice není koncept asistované sebevraždy legální, a to patrně také z důvodu, že 
se na sebevraždu tradičně společensky hledí ve všech případech jako na něco 
odsouzeníhodného, špatného, a tedy není přílišná vůle diskutovat o změně dosavadní 
praxe. Kdo by přitom pomohl druhému k ukončení (byť končícího a útrpného) života 
ze soucitu, bude podle českých právních předpisů trestný za přečin účasti na 
sebevraždě podle § 144 tr. zákoníku (sazba až 3 roky v základní skutkové 
podstatě).31   

 
28  Ve Švýcarsku je asistence při sebevraždě už od roku 1942 legální, není-li motivována osobním 

prospěchem ze smrti poškozeného, tj. absentují-li zištné motivy konající osoby. Beztrestnost však 
nevylučuje u specializovaných klinik účtování poplatků na pokrytí veškerých nákladů (zhruba 4 až 
7 tisíc Eur). U občanů Švýcarské konfederace se asistence při sebevraždě poskytuje zpravidla doma, 
u cizinců poté v prostorách kliniky. 

29  Zurich votes to keep 'suicide tourism' alive. www.telegraph.co.uk. ISSN 0307-1235. Dostupné 
online na: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/switzerland/8515258/Zurich-
votes-to-keep-suicide-tourism-alive.html.  

30  Nielsen, M. E. J.; Andersen, M. M.: Bioethics in Denmark. Cambridge Quarterly of Healthcare 
Ethics. 2014, č. 23 (3), str. 326–333. 

31  Asistovaná sebevražda, byť jde fakticky z podstaty znaků o účastenství, je vymezena do samostatné 
skutkové podstaty, a to z důvodu, že samotná sebevražda není trestná, a tedy by pouhá pomoc či 
návod k ní nenaplňovaly podmínku akcesority účastenství nutnou pro vyvození trestní 
odpovědnosti. Skutková podstata (§ 144 odst. 1 tr. zákoníku) zní: „Kdo jiného pohne k sebevraždě 
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5. Mezinárodní posun a podněty pro futuro 
Celosvětově stále více států přechází za stanovených podmínek k legalizaci 

(či faktické soudní nepostižitelnosti) nejen pasivní eutanázie, nýbrž také asistované 
sebevraždy či eutanázie aktivní. Příkladem jsou některé státy USA a Austrálie, 
Kanada či Nový Zéland, ale také dlouhá řada evropských států (např. Belgie, 
Lucembursko, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko či Itálie a Německo). Mezi 
obvyklými podmínkami asistované sebevraždy či aktivní eutanázie bývá nejčastěji 
zmiňována existence nevyléčitelného onemocnění v terminální fázi nebo stav 
působící nesnesitelné útrapy bez perspektivy zlepšení, svéprávnost (dospělost či 
stanovený věk) a samozřejmě také svobodné a vážně míněné (uvážené, pevné a 
nezvratné) předchozí přání pacienta k takovému postupu. Zatímco kupříkladu ve 
vybraných státech USA je aktivní eutanázie podmíněna lékařskou predikcí smrti do 
půl roku a v Lucembursku diagnostikovanou nevyléčitelnou smrtelnou nemocí, 
v některých jiných státech není terminální a smrtelná diagnóza nezbytnou 
podmínkou pro dobrovolný odchod ze světa cestou aktivní eutanázie či asistovaného 
suicidia (např. Švýcarsko, Španělsko, Belgie, Nizozemsko či Kanada).32  

Při mezinárodní komparaci je vždy samozřejmě nutno pečlivě odlišovat, zda 
je v předmětné provenienci povolena (či připouštěna) eutanázie aktivní, eutanázie 
pasivní nebo asistovaná sebevražda.33 Zatímco pasivní forma eutanazie je v určité 
podobě možná v drtivé většině evropských (a mnoha dalších)34 států,35 aktivní 
eutanázie za asistence lékaře je uzákoněna na evropském kontinentu aktuálně pouze 
v Belgii, Lucembursku, Nizozemsku a nově od roku 2021 také ve Španělsku36. Mimo 
Evropu pak v Kolumbii, Kanadě a na Novém Zélandu. Asistovaná sebevražda, kdy 
sám poškozený je vykonavatelem činu, je pak za stanovených podmínek legální 
například ve Švýcarsku, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Rakousku či Španělsku. 
V červnu tohoto roku byla první legální asistovaná sebevražda uskutečněna také 
v Itálii, a to po předchozím zásahu do dosavadní praxe ze strany ústavního soudu.37 
Obdobně i v Německu došlo k zásahu ze strany ústavního soudu, který konstatoval, 
že omezování asistovaných sebevražd je protiústavní pro omezování základních práv 
těžce nemocných, a tedy otevřel cestu k této proceduře. Z mimoevropské oblasti je 

 
nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím 
svobody až na tři léta.“ 

32  Např. ve Švýcarsku kolem 20 % osob podstupujících asistovanou sebevraždu netrpí 
nevyléčitelnými chorobami a k asistované sebevraždě je vedou jiné důvody (často depresivní 
stavy). Blíže viz Fischer, S.; Huber, C. A.; Imhof, L.; Imhof Mahrer, L.; Furter, M.; Ziegler, S. J.; 
Bosshard, G.: Suicide assisted by two Swiss right-to-die organisations. Dostupné online na: 
https://jme.bmj.com/content/34/11/810.  

33  Přestože jednotlivé právní řády mohou užívat i jiné či souhrnné terminologie pro předmětné postupy 
a procedury (například v Nizozemí právo souhrnně hovoří o „asistované sebevraždě a usmrcení na 
žádost“).  

34  Srov. Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 (1990). 
35  Např. ve Švédsku je pasivní eutanázie legální od roku 2010, ve Francii od roku 2005 a ve Velké 

Británii od roku 2002.  
36  U občanů Španělska se závažným nevyléčitelným onemocněním po posouzení několika lékaři a 

radou hodnotitelů (a za dalších zákonných podmínek). 
37  V Itálii je tento postup možný pouze u osoby nevyléčitelnou chorobou, která způsobuje výrazné 

fyzické nebo psychické utrpení, nebo u osoby, která je léčbou pouze udržována při životě (a za 
dalších zákonných podmínek). 
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asistovaná sebevražda legální (opět za stanovených podmínek) v Kanadě, na Novém 
Zélandu či v některých státech USA (např. Kalifornie, Colorado, Havaj či 
Washington D.C.) a Austrálie (např. Victoria, Západní Austrálie, Tasmánie, 
Queensland či Nový Jižní Wales).  

Jsem názoru, že právo na rozhodnutí o vlastní smrti má každý, a to po celý 
svůj život. Současně by mu alespoň v případech, kdy trpí nevyléčitelnou nemocí, 
která mu přináší trvalé a hluboké (psychické či fyzické) utrpení bez perspektivy 
zlepšení, měla být ze strany systému poskytnuta možnost důstojného a rychlého 
odchodu. Jsem si samozřejmě vědom také některých relevantních protiargumentů 
odpůrců eutanázie a asistované sebevraždy, z nichž často rezonuje možná nejistota 
diagnózy (i z důvodu omylu lékařů) či obava, že povolením eutanázie se společnost 
dostane na pomyslnou šikmou plochu, kdy stále více osob bude podstupovat 
eutanázii z méně a méně závažných důvodů.38 Za klíčový pak považuji především 
druhý stěžejní argument odpůrců eutanázie spočívající v obavě ze snadné 
zneužitelnosti této praktiky k páchání trestné činnosti proti životu (např. ze zištných 
důvodů). Velice důležité a nesnadné tak je v návaznosti na tyto argumenty především 
nastavení konkrétních postupů (povolovacích procesů) ještě před uzákoněním 
asistované sebevraždy či eutanázie (vč. vyřešení otázky, zda má být skutečně 
odborná lékařská komise tím, kdo dá k aktu usmrcení finální souhlas). I přes tyto 
procesní obtíže jsem však názoru, že procedurální složitost nemá vést k odmítnutí 
eutanázie či asistované sebevraždy za všech případů a okolností. Je úkolem nás 
všech, především pak lékařů a právníků, nastavit jasný odborný a zákonný rámec 
procedur takovým způsobem, aby tyto nemohly být zneužívány, ale aby tyto 
současně umožňovaly především nevyléčitelně nemocným a trpícím osobám 
důstojný odchod z tohoto světa. 

Přestože je tak před námi bezesporu dlouhá cesta, řadím se k přívržencům 
legalizace asistované sebevraždy, a to přinejmenším v případech, kdy osoba trpí 
nevyléčitelnou nemocí přinášející ji hluboké a nezvratné (fyzické či psychické) 
utrpení, v důsledku čehož ona sama na vlastní přání podstoupí vyšetření a další kroky 
vedoucí k asistované sebevraždě. Ohledně aktivní eutanázie shledávám situaci ještě 
složitější. Osobně bych si dovedl představit nastavení výjimky, kdy by nebyla aktivní 
eutanázie trestná v případech, kdy by nevyléčitelně nemocná dospělá osoba pro její 
fyzický stav nebyla schopna sama čin vykonat, přestože by byla schopná a způsobilá 

 
38  V tomto směru jsou alarmující především statistiky z Holandska, podle nichž v roce 2016 

představovala smrt eutanázií přes 4 % z celkového počtu úmrtí, přičemž šlo především o ukončení 
života z důvodu rakoviny, vážných problémů se srdcem či plícemi nebo vážných neurologických 
onemocnění (např. ALS). Tento podíl přitom zaznamenal oproti předchozím letům značný nárůst. 
Viz Number of official cases of euthanasia rise 10 % in the Netherlands. DutchNews.nl. 2017. 
Dostupné na: https://www.dutchnews.nl/news/2017/04/number-of-official-cases-of-euthanasia-
rise-10-in-the-netherlands/.  Srov. zkušenosti z amerického státu Oregon či Belgie: Camosy, Ch. 
C.: The vulnerable will bet he victims: Opposing view. USA Online. 2017. Dostupné na: 
https://eu.usatoday.com/story/opinion/2015/10/20/california-physician-assisted-suicide-belgium-
netherlands-editorials-debates/74296214/; Hamilton, G.: ‘Suicide with the approval of society’: 
Belgian activist warns of slippery slope as euthanasia becomes ‘normal’. National PostNational 
Post. 2013. Dostupné na: https://nationalpost.com/news/canada/suicide-with-the-approval-of-
society-belgian-activist-warns-of-slippery-slope-as-euthanasia-becomes-normal. Převzato 
z wikipedie.org.  
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vyslovit přání k usmrcení ze strany lékaře (po souhlasu k tomu ustavené lékařské 
komise). Obecně bych nicméně aktuálně nelegalizoval aktivní eutanázii, spíše bych 
po vzoru například německé právní úpravy plédoval za inkorporaci (výrazně) 
privilegované skutkové podstaty postihující mírněji případy, kdy osoba ze soucitu (a 
nikoli ze zištných motivů) usmrtí druhého, o němž ví nebo se důvodně domnívá, že 
trpí nevyléčitelnou nemocí přinášející mu trvalé utrpení, a to navíc na jeho výslovnou 
žádost. Jsem si přitom vědom obtíží, které to přinese z hlediska dokazování, nicméně 
nebudou-li prokázány předmětné privilegované skutečnosti, dostáváme se fakticky 
do současného trestněprávního rámce. Nedojde-li k inkorporaci nové privilegované 
skutkové podstaty, poté bych se alespoň klonil k novelizaci, která přidá do návětí 
skutkové podstaty zabití podle § 141 tr. zákoníku výslovně soucit („ze soucitu“) jako 
další znak, už abychom mohli předmětné případy řešit systémově a obdobně. 

Je nabíledni, že se otázka eutanázie a asistované sebevraždy stává 
v posledních letech celosvětově vysoce aktuální, přičemž na pozadí změny zažitých 
stereotypů a dnes také častých novelizací právních řádů v mnoha státech nepochybně 
stojí i názorový posun v chápání smrti jako takové. Společenská debata nad touto 
problematikou vždy bude obtížná, nutně komplexní a mimořádně citlivá. Přesto jsem 
přesvědčený, že bychom ji po vzoru západních zemí měli začít vést výrazně 
intenzivněji, k čemuž se snaží alespoň drobně přispět i tento příspěvek. Na řádcích 
výše bylo uvedeno spíše jen několik podnětů, které nemohou ve svém souhrnu vést 
k uceleným závěrům, a to hned z několika důvodů – ať už se jedná o rozsah 
příspěvku nebo kupříkladu s tím spojenou absenci jeho hlubšího přesahu do oblasti 
ústavního a zdravotnického práva. 

Závěrem z opatrnosti podotýkám, že i podle mě je samozřejmě nepřípustné, 
pokud by společnost na kohokoliv tlačila, aby nedobrovolně opustil tento svět. Na 
druhou stranu však dnes setrvale zavíráme oči před skupinou nevyléčitelně 
nemocných pacientů, kteří touží své trápení ukončit, kteří touží – často po 
produktivním a naplněném životě – zemřít klidně, rychle, bezbolestně, doma, a 
především důstojně. Dnes tito lidé nemají v České republice výslovnou legální 
možnost, jak tohoto dosáhnout, aniž by na jejich čin bylo nazíráno skrze prsty. 
Řešením pro ně tak zůstává, jsou-li toho zdravotně a finančně vůbec schopni, 
vycestovat přes hranice do jiného státu, který vyslyší jejich přání a poskytne jim 
kompletní asistenci na poslední cestě. Neměl by však nevyléčitelně nemocný a trpící 
člověk mít i u nás právo rozhodnout o svém konci a zemřít s pomocí zdravotnického 
systému důstojně doma v kruhu svých nejbližších, aniž by byl nazírán jako zbabělec 
a sebevrah? Můžeme jistě jeho rozhodnutí litovat, může pro nás jakožto pro osoby 
blízké být mimořádně těžké, můžeme i udělat vše pro to, abychom ho přemluvili. 
Ale nakonec musíme jeho svobodné rozhodnutí tolerovat a přijmout.39 Alespoň za 
předpokladu, že nejsme zbabělci my sami. 
  

 
39  Srov. vyjádření předsedy ústavního soudu SRN Andrease Vosskuhleho. Blíže k předmětnému 

přelomovému rozhodnutí viz 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-
012.html;jsessionid=4E9D1BA68683442F55A1D057927A9F70.2_cid394.  
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KRAJNÍ NOUZE JAKO AXIOLOGICKÝ PROBLÉM1 
 

EXTREME EMERGENCY AS AN AXIOLOGICAL PROBLEM 
 

Vladimír Pelc 
 
Abstrakt 
Příspěvek představuje institut krajní nouze z pohledu axiologického. Trestní právo 
má samo o sobě axiologickou povahu. Pro krajní nouzi to platí dvojnásob, neboť 
zvažování různých hodnot chráněných trestním právem stojí v centru její pozornosti. 
Z povahy věci však nemůže jít o zvažování mechanické. Spravedlivé posouzení 
případů jednání v extrémních (nouzových) situacích vyžaduje nejen precizní znalost 
platné právní úpravy a schopnost rozklíčovat všechny významné okolnosti případu, 
ale i poměrně velkou míru empatie. V případech krajní nouze se navíc často hraje o 
ty nejdůležitější lidské hodnoty, jakými jsou život a zdraví člověka. 
Klíčová slova: krajní nouze, hodnoty, okolnosti vylučující protiprávnost, důvody 
vylučující trestní odpovědnost (trestnost), scénář Renegade, případ Mignonette, 
Karneádovo prkno, Karneádův kůň 
 
Abstract 
The paper presents the institution of extreme emergency from an axiological 
perspective. Criminal law itself is axiological in nature. This is doubly true for 
extreme emergency, since the consideration of the various values protected by 
criminal law is at its heart. By its nature, however, it cannot be a mechanical 
consideration. A fair assessment of cases of conduct in extreme (emergency) 
situations requires not only a precise knowledge of the applicable legislation and 
the ability to discern all the relevant circumstances of the case, but also a relatively 
high degree of empathy. Moreover, in cases of extreme emergency, the most 
important human values, such as life and health, are often at stake. 
Keywords: extreme emergency (necessity), circumstances precluding wrongfulness 
(illegality), reasons precluding criminal responsibility (punishability), scenario 
Renegade, Mignonette case, plank of Carneades, horse of Carneades 
 
1. Axiologický význam krajní nouze 

Právo jako normativní systém slouží k prosazování určitých hodnot. Samo o 
sobě však rovněž představuje hodnotový systém, jež je charakterizován nejen 
svébytným předmětem zkoumání, ale rovněž samostatnými metodami poznávání. 
V právu a právní vědě se projevují hodnotové systémy jakými jsou etika a morálka. 
Nejvíce ze všech právních odvětví je tomu pak v trestním právu. O právních statcích 
(či zájmech) chráněných trestním právem se proto někdy hovoří jako o chráněných 
hodnotách. Trestní právo má tedy samo o sobě silně axiologickou povahu. Pro 
institut krajní nouze však mají hodnoty ještě další specifický význam. 

 
1  Tento příspěvek vychází v rámci projektu Cooperatio Law (LAWS), který je řešen na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy – koordinátor prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 
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Krajní nouzí představují často problémy, pro něž je charakteristická 
přítomnost silného napětí mezi otázkami právními a etickými. Typická je zde kolize 
zájmů či kolize povinností. Osoba nacházející se v krajní (extrémní) nouzi bývá při 
této kolizi postavena před určitou volbu, která je nepříjemná. Ačkoli možnost volby 
je to, co nám Evropanům komplikuje život, je základem našeho svobodného 
uvažování a koneckonců i demokratických hodnot budovaných po staletí 
na evropském kontinentu.2 

Institut krajní nouze – podobně jako institut nutné obrany – řeší situace, v 
nichž veřejná moc není schopna v daném místě a čase prosazovat hodnoty, které za 
normálních okolností chrání. V přeneseném slova smyslu můžeme říci, že necessitas 
est lex temporis et loci (nouze je zákonem místa a času).3 Jednání v krajní nouzi by 
tedy mělo být právem aprobováno. Hodnoty jako život, zdraví, svoboda, důstojnost, 
majetek a mnohé další je totiž nezbytné chránit i ve chvílích, kdy je stát ochránit 
nedokáže. Jedná se o výjimku z pravidla, že ochranu právům poskytuje pouze státní 
(či šířeji veřejná) moc a svépomoc4 je v zásadě vyloučena. 
Paradox spočívá v tom, že stát stanovuje pravidla pro případy, v nichž není schopen 
zajistit ochranu práv, navíc pomocí státní moci (zejména soudů) posléze hodnotí 
jednání osob v takových výjimečných situacích. Osoby vykonávající pravomoc 
orgánů činných v trestním řízení by si toho měly být vědomy, aby se do jejich 
hodnocení negativně nepromítala skutečnost, že osoby jednající v krajní nouzi 
jednají svépomocně, tj. v jistém smyslu „berou spravedlnost do svých rukou“. 
Jednání v krajní nouzi totiž není primárně projevem neúcty ke státu a jeho institucím, 
nýbrž jde o jednání secundum legem (podle práva), byť může jít o sobecké 
prosazování vlastních zájmů na úkor nevinného, resp. osoby, která se v dané situaci 
ocitla bez ohledu na své přičinění. 

Na druhou stranu dodnes někteří autoři označují krajní nouzi nejenom za 
jednání právem aprobované (čili legální), ale charakterizují ji jako jednání kladné a 
prospěšné (čili legitimní).5 Jednání v krajní nouzi však nelze vždy hodnotit beze 
zbytku kladně. Pozitivně nepůsobí právě například činy vedené sobeckými úmysly, 
které sice zachraňují hodnoty zákonem chráněné, avšak na úkor někoho, kdo se 
v dané situaci ocitl nikoli svou vlastní vinou, nebo kdo se nachází v podobné (krajní) 

 
2  Pelc, V. Krajní nouze v trestním právu. Praha: Leges, 2021, str. 13. 
3  Kincl, J. Dicta et regulae iuris aneb právnické mudrosloví latinské. Praha: Univerzita Karlova, 

Karolinum, 1990, str. 167. 
4  V české civilistické literatuře se v souvislosti s tehdy připravovanou rekodifikací soukromého 

práva vedla diskuze o tom, zda je vhodnějším termínem „svémoc“ či „svépomoc“. K tomu srov. 
Pelikánová, I. Několik poznámek k prvním paragrafům návrhu občanského zákoníku. Justiční 
praxe č. 8/2002, str. 521; Pelikánová, I. Kodifikace soukromého práva, zejména k úpravě 
obchodních vztahů. Bulletin advokacie č. 3/2003, str. 50. Z hlediska trestního práva je vhodnějším 
termínem „svépomoc“, neboť „svémoc“ se používá pro vymezení trestných jednání souvisejících 
s tzv. svémocným vzdálení, tj. ve smyslu trestných činů zběhnutí podle § 386 tr. zákoníku a 
svémocného odloučení podle § 387 tr. zákoníku. K podstatě argumentace více viz Pelc, V. Krajní 
nouze v trestním právu. Praha: Leges, 2021, str. 46–47. 

5  Z autorů zabývajících se krajní nouzí tento postoj prosazoval například Vokoun, který dokonce 
uváděl, že instituty nutné obrany a krajní nouze přispívají k upevňování zákonnosti a právního řádu. 
Viz Vokoun, R. Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. Praha: Univerzita Karlova. 
Acta Universitatis Carolinae Iuridica č. 3/1989, str. 12. 
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situaci. Může jít například o přenášení nebezpečí (rizika) na třetí osoby6 nebo o 
situace, v nichž jde svým způsobem o prosazení „práva silnějšího“. 
 
2. Klasické případy ve vztahu k institutu krajní nouze 

Významný německý právník a filosof Samuel von Pufendorf (1632 až 1694) 
přinesl do evropského diskursu imaginární případ pocházející údajně od řeckého 
starověkého filosofa Karneáda z Kyrény (214 až 129 pr. n. l.),7 který se v učebnicích 
objevuje dodnes jako případ Karneádova prkna,8 v němž jeden trosečník odstrčí 
druhého trosečníka od prkna, aby se zachránil on sám. Není-li jiné možnosti, 
označuje Karneádes takové za moudré. Pokud tak silnější z obou můžu neučiní a 
raději zemře, označuje jeho jednání jako pošetilé, ale zároveň spravedlivé. Moriaud 
na konci 19. století uvádí, že uvažování trestních právníků o hodnocení záchrany 
vlastního života a obětování jiného v takové situaci směřuje zcela jasně 
k beztrestnosti.9 Dalším (méně známým) příkladem je případ Karneádova koně, 
v němž příslušníci poražené armády utíkají před nepřítele, který je chce zcela 
rozdrtit, a jeden srazí druhého zraněného, který jede na koni, aby sám unikl a 
zachránil si život. Karneádes označuje takové jednání za moudré a zlé zároveň.10 

Novějším klasickým případem krajní nouze týkajícím se záchrany a obětování 
lidského života je kauza R. v. Dudley and Stephens, který byl řešen v roce 1884 před 
anglickými soudy. Jedná se o případ kanibalismu v české literatuře známý pod 
názvem Mignonette, tedy pojmenováním lodi, která se potopila v červenci roku 1883 
při cestě z Anglie do Austrálie. V záchranném člunu přežili pouze čtyři členové 
posádky, jež však brzy trpěli hladem a žízní. Dva z nich se pak rozhodli usmrtit 
nejslabšího ze zachráněných, Richarda Parkera, který byl těžce nemocný, svobodný 
a bezdětný. Jeho tělo snědli a vypili jeho krev. Několik dní na to byli zachráněni 
okolo jedoucí německou lodí. Odvolací soud odsoudil oba útočníky k vraždě, 
avšak s doporučením milosti. Dudley a Stephens nakonec strávili ve vězení pouze 
šest měsíců.11 

Nutnost obětovat lidský život nebo lidské životy k záchraně jiných lidí je 
aktuální i dnes. Typicky zmiňovaným příkladem s existenciální tematikou je tzv. 
scénář Renegate12, spočívající v unesení civilního letadla s úmyslem použít jej jako 

 
6  Přenášení nebezpečí na třetí (nevinné) osoby, které se zřetelně liší od případů nutné obrany, což si 

však někteří neuvědomují pravděpodobně vlivem toho, že se až příliš vžívají do role osob, jež se 
ocitli ve stavu nouze. Z poslední doby srov. Gawron, T. Následky obranného jednání ve sféře třetí 
osoby – nutná obrana, nebo krajní nouze? In: Bulletin advokacie č. 4/2022, str. 32–39. 

7  Mezzetti, E. Stato di necessità. In: Digesto delle discipline penalistiche. XIII. Torino, UTET, 1997 
(dotisk z roku 2003), str. 673. 

8  Srov. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 8. vydání. Praha: Leges, 
2022, str. 270. 

9  Moriaud, P. Du délit nécessaire et de l'état de nécessité. Geneve: R. BURKHARDT, Paris: L. 
LAROSE FORCEL, 1889, str. 6. 

10  Srov. strany 229 a 230 anglického překladu Božských základů od Lactantia (Divinae Institutiones, 
kniha V., kapitola XVII) vydaného roku 1885 dostupného dne 23. června 2022 na: 
https://ccel.org/ccel/lactantius/institutes/anf07. 

11  Podrobněji k tomuto případu srov. Pelc, V. Krajní nouze v trestním právu. Praha: Leges, 2021, str. 
71–73.  

12  Anglický termín „renegade“ (odpadlík) zde vyjadřuje situace, v níž se unesené letadlo nachází 
mimo systém řízení leteckého provozu. 
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zbraň proti civilním cílům. Tento scénář se stal předmětem filmových i divadelních 
zpracování a je aktuálním tématem současného společenského diskursu v otázce 
možnosti obětování lidského života v rámci institutu krajní nouze či jiné okolnosti 
vylučující trestnost (protiprávnost) jednání. Právní úpravu reagující na tento jev 
najdeme například na Slovensku.13 V České republice dosud relevantní právní 
úprava dopadající konkrétně uvedenou situaci přijata nebyla. Německý zákonodárce, 
který reagoval nejen na události z 11. září 2001,14 ale i na případ, který se stal 
v uneseného sportovního letadla ve Frankfurtu nad Mohanem 5. ledna 2003,15 zavedl 
právní úpravu umožňující v krajním případě přistoupit k sestřelení uneseného 
letadla, byl zrušen Spolkovým ústavním soudem pro rozpor se Základním zákonem 
Spolkové republiky Německo. Nejzásadnějším argumentem pro zrušení možnosti 
sestřelit civilní letadlo unesené teroristy bylo tvrzení, že rozhodnutím o takovém 
sestřelení se unesení pasažéři stávají pouhými objekty (předměty) práva, ztrácejí 
lidskou důstojnost a jsou bez ohledu na svou vůli zbaveni lidského života, přičemž 
existence lidské bytosti podle německého ústavního řádu představuje nejvyšší 
hodnotu. 
 
3. Vnitřní podstata jednání v krajní nouzi – od pudů a sebelásky až ke 
kategorickému imperativu 

Subjektivní stránka trestného činu nebo činu jinak trestného je 
charakterizována vnitřním psychickým stavem jednající osoby k takovému činu. 
Vzhledem k tomu, že v situacích krajní nouze dochází k porovnávání důležitých 
hodnot zpravidla většinou v krátkém čase, je posouzení vnitřní podstaty jednání 
velmi složité a pohled na tuto podstatu prošel poměrně dlouhým a zajímavým 
historickým vývojem.  

Situace krajní nouze se také značně liší, ať už hodnotami, které jsou ohroženy 
a obětovávány, nebo osobami, o jejichž zájmy v těchto situacích jde. Základem 
subjektivní stránky jednání v krajní nouzi proto bývají různé motivy. Zjednodušeně 
se dá říci, že tak, jak jsou pestré situace a charaktery a povahy lidí jednajících ve 
stavech nouze, jsou pestré i pohnutky vedoucí ke konkrétním jednáním. 

Vliv na posuzování otázky vnitřního psychického stavu osoby jednající 
v krajní (extrémní) situaci (nouzi) měla v historickém vývoji skutečnost, že velmi 
dlouhou dobu trvalo, než se krajní nouze stala právní otázkou. Až novověcí autoři 
uvažovali o krajní nouzi jako o právní otázce, přičemž ji původně řadili do rámce 
tzv. přirozeného práva a svůj výraz v zákonodárství, tedy v pozitivním právu, našla 
krajní nouze až mnohem později. 
Grotius zastával, že v krajní nouzi hraje hlavní roli nutkání člověka vyhnout se zlu, 
což je podle něj jeden z nejpřirozenějších lidských pudů. U již výše zmiňovaného 
Pufendorfa pojednávajícího o případu Karneádova prkna stálo jednání ve stavu 

 
13  Scénář Renegade a možnosti zásahu proti unesenému letadlu upravuje ustanovení § 4c zákona 

č. 321/2002 Z. z., o ozbrojených silách Slovenské republiky. Jako možnost ultima ratio dovoluje 
k odvrácení nebezpečí pro životy lidí nebo obzvlášť závažného následku použít i ozbrojené síly 
k přerušení letu. 

14  Jde o notoricky známý případ útoku na Newyorská dvojčata. 
15  Ozbrojený muž se tehdy zmocnil sportovního letadla a hrozil, že jej navede do budovy mrakodrapu 

Evropské centrální banky. 
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nouze zcela mimo zákon, v jeho náhledu bylo právně irelevantní, nepovažoval jej 
ani za oprávněné, ani za rozporné s právem. Pud sebezáchovy jako hlavní motiv 
jednání v krajní nouzi, který byl některými označován dokonce za nejsvětější 
povinnost, se v 17. století rozvinul v koncept tzv. morálního donucení.16 Sobecké 
úmysly byly často vyzdvihovány jako hlavní motiv jednání v nouzi v průběhu 18. 
století. Originálně to vyjadřoval vlivný myslitel té doby Jean Barbeyrac (kromě 
jiného komentátor Grotiových a Pufendorfových děl) v principu sebelásky a 
myšlence nutnosti udržení sebe sama (conservatio sui). Koncept tzv. morálního 
donucení byl některými autory prosazován ještě v 19. století.17 

Ačkoli již v 17. století vidíme první náznaky, že krajní nouze přestává být 
vnímána jako něco pudového či sobeckého, ale začíná být spojována s morálkou 
a přirozeným právem, absolutním zvratem v paradigmatu pro krajní nouzi 
představuje dílo Immanuela Kanta,18 který jí poprvé přiznává čistě právní povahu a 
zcela odmítá, aby pud sebezáchovy nebo projevy sebelásky byly základem 
spravedlivého právního posouzení. Je k tomu veden ideou, že každého člověka 
je nutné pojímat jako účel sám o sobě.19 Tento Kantův nezpochybnitelný přínos 
oceňoval i jeho velký česky píšící kritik a autor česky psaného hodnotného pojednání 
o krajní nouzi Marcha, který uvádí, že právo „nemůže tedy se sebe střásati úkol tyto 
případy řešiti prostým poukazem na to, že jde o stav přirozený, nikoliv právní.“20 I 
Kant uváděl ve svých úvahách o krajní nouzi příklad podobný Karneádovu prknu, 
Karneádovu koni a případu Mignonette, v němž při  nebezpečí ztráty vlastního života 
člověk připraví o život někoho jiného. 

Kantův přínos spočívá nejen v tom, že krajní nouzi zahrnul do předmětu práva 
(právního zkoumání), ale odpoutal ji od přirozenoprávních kořenů a démona pudu 
sebezáchovy, který zamlžoval další úvahy o motivech a podstatě jednání ve stavu 
nouze. Pro krajní nouzi jsou sice typické výrazné lidské vlastnosti projevující se ve 
stavu nebezpečí (ohrožení), avšak tyto mohou být ve zřejmém protikladu, například 
altruismus a sobectví, bezohlednost a ohleduplnost, nemilosrdnost a soucit. 
Řešení nouzových situací někdy vyžaduje nejen oběti, ale i projevy hrdinství. 
Z tohoto pohledu je krajní nouze neutrální. Jednat v krajní nouzi může padouch 
i hrdina. Překročit její meze mohou oba dva. 
 
4. Hierarchie hodnot v situacích krajní nouze 

Ačkoli motivy způsobů jednání v krajní nouzi a charaktery osob jednajících 
určitým způsobem v extrémních situacích se značně liší, přesto není krajní nouze 
právním institutem hodnotově neutrálním. Naopak silně se v něm projevuje 

 
16  Teorie tzv. morálního donucení vznikla již v polovině 17. století. 
17  Srov. Filangieri, G. La scienza della legislazione. Venezia: Andrea Santini e figlio, 1822. 
18  Kant pojednává o krajní nouzi v omezené podobě v Základech metafyziky mravů. Své myšlenky 

v této otázce pak rozvinul v díle Metafyzika mravů, které dosud nebylo přeloženo do češtiny. Srov. 
Kant. I. Základy metafyziky mravů. Praha: Svoboda, 1976 Kant, I. Metaphysik der Sitten. Leipzig: 
Verlag von Felix Meiner, 1945, vydáno v nezměněné podobě podle 4. vydání z roku 1922. 

19  Hruschka J. Die Notwehr im Zusammmenhang von Kants Rechtlehre. In: Zeitschrift für die 
gesamte Strafrechtswissenschaft č. 115/2003/Heft 2, str. 209. 

20  Marcha, J. Stav nouze. Pokus o výklad § 2 tr. zák. se zřetelem k historickému vývoji a k přípravným 
osnovám trestních zákonů československého a německého. Praha: Všehrd, 1934, str. 184–185. 
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hierarchie hodnot. Současné axiologické pojetí krajní nouze na evropském 
kontinentě vychází z Hegelovy filosofie, která je založena na stejném hodnotovém 
východisku jako Kantova filosofie – svobodný jednotlivec jako rozumná osoba, 
která má právo na sebeurčení. Hegel chápal stav nouze jako konflikt práv, 
v němž by mělo zvítězit právo důležitější. Nezdůrazňuje kvantitativní rozdíly 
v právech, ale rozdíly spatřuje v hodnotách jednotlivých statků. Vidíme tedy, že 
porovnávání (vyvažování) určitých konkrétních hodnot není produktem 
utilitaristických teorií a přístupů, které bývají kritizovány pro absenci morálního 
rozměru a přílišné preferování pouhého (právního) pragmatizmu. 

Žebříček hodnot a jeho konkrétní podoba se i přes evropskou integraci 
neustále vyvíjí, je odvislý od kulturních, náboženských a jiných společenských 
vlivů, které se proměňují. Při stanovování hierarchie se sice uvádí jednotlivé právní 
statky seřazené podle druhových objektů,21 v praxi je ovšem nezbytné porovnávat 
zasažené hodnoty nikoli in abstracto, ale in concreto, tj. z hlediska konkrétně 
zasaženého individuálního objektu, neboť důležitá je nejen charakteristika 
konkrétního narušeného práva, ale například i intenzita zásahu.22 I když jsem 
zastáncem tzv. subjektivního pojetí krajní nouze, které se podle mého názoru uplatní 
i při posuzování požadavku proporcionality,23 neznamená to, že by se při hodnocení 
a porovnávání jednotlivých hodnot mělo vycházet ze subjektivního žebříčku hodnot 
daného člověka, ale z objektivního měřítka hodnot určených zákonodárcem 
(například ve formě vyjádření závažnosti pomocí výše trestní sazby u jednotlivých 
trestných činů). 
Nejcennějším právem bylo pro Hegela právo na život, které v sobě v jistém smyslu 
obsahuje všechna ostatní práva. Tento postoj a prosazování humanitních zájmů 
v právu je i v dnešní právní doktríně dominantní. 

Hegelovo pojímání krajní nouze jako konfliktu práv, v němž by mělo zvítězit 
právo důležitější, opírající se o významnější hodnotu, v současné době převažuje. 
Tento koncept respektuje drtivá většina dnešních právních úprav, včetně právní 
úpravy obsažené v platném českém trestním kodexu z roku 2009.24 České právo 
v zásadě nepřipouští situaci, aby v krajní nouzi, tj. za okolnosti vylučující trestní 
odpovědnost (okolnosti vylučující protiprávnost), byl způsoben závažnější následek 
než ten, který hrozil. Dokonce se v zásadě nepřipouští ani následek stejně závažný 
(srov. v § 28 odst. 1 českého trestního kodexu z roku 2009 slova: …anebo způsobený 
následek zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil…). 

Výše uvedený Hegelův postulát je ve slovenském právu od roku 2006 výrazně 
narušen, když slovenský trestní kodex z roku 200525 ve svém § 24 připouští nejen 
obětování hodnoty méně důležité k záchraně hodnoty důležitější, ale v krajní nouzi 
je možné způsobit i následek stejně závažný. Vytváří se tak neodůvodněný prostor 
pro prosazování silových řešení na úkor jiných osob, přenášení nebezpečí na osoby, 
které se v dané situaci ocitli bez viny, a vytváření situací, v nichž se lidé k sobě 

 
21  Srov. Císařová, D., Fenyk, J. In: Solnař, V., Císařová, D., Fenyk, J., Vanduchová, M. Systém 

trestního práva. Část II. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Novatrix, 2009, str. 133. 
22  K tomu podrobněji viz Pelc, V. Krajní nouze v trestním právu. Praha: Leges, 2021, str. 201 a násl. 
23  K subjektivnímu a objektivnímu pojetí krajní nouze viz ibidem, str. 174–181. 
24  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
25  Zákon č. 300/2005 Z.z., trestný zákon. 



271 

chovají agresivně, bezohledně a zle. Pro takové situace je přiléhavé Hobbesovo 
latinské úsloví homo homini lupus. Institut krajní nouze v podobě slovenského 
trestního kodexu z roku 2005 je předmětem oprávněné kritiky.26 
Nutno říci, že v komparativním kontextu jde o naprostou raritu, neboť se sice 
vyskytují právní řády, které toto připouštějí, dokonce výjimečně připouštějí i 
možnost způsobení následku závažnějšího, avšak vždy ve vazbě na tzv. omluvitelné 
důvody, jimiž je například záchrana života osoby blízké. 
 
5. Lze v krajní nouzi obětovat život člověka? 

Jednou z nejdůležitějších výzkumných otázek, kterou je možné se v současné 
době ve vztahu k institutu krajní nouze zaobírat, je otázka možnosti obětování 
lidského života v krajní nouzi. Úvodem k tomuto problému budiž výše zmíněný 
odmítavý postoj německé doktríny k řešení tzv. scénáře Renegate. 

K možnosti obětovat k záchraně více lidí menší počet lidských bytostí se 
většina české a slovenské nauky staví kladně a takový postup připouští. V tuzemské 
praxi se takovou výjimečnou situací zabývaly na přelomu 70. a 80. let minulého 
století košické soudy v případu vraždy, k níž došlo v obci Gánovce v okrese Poprad. 
Tento případ představuje otřesnou kauzu, v níž nezletilé děti po výhružkách svého 
otce usmrtily svou babičku, aby si zachránily vlastní životy. Souzena byla jedna 
z trestně odpovědných vnuček, která však byla zproštěna obžaloby z důvodu 
naplnění podmínek krajní nouze. Jedná se o ten známý a ve všech učebnicích 
trestního práva uváděný případ, v němž byl vydán judikát publikovaný pod č. 
20/1982 Sb. rozh. tr.27 

Ačkoli stále častěji se v české i slovenské nauce zejména pod vlivem nauky 
německé objevují názory odmítající obětování i jednoho jediného lidského života, 
převažující názor je shodný s postojem soudů vyjádřeným v případě zmiňované 
gánovecké vraždy. Domnívám se, že ačkoli jde o volbu nejtěžší, je takový přístup 
v zásadě správný. 
Teze, podle níž obětováním jednoho lidského života je možné zachránit život více 
lidí (patrně i „pouze“ dvou osob), platí (a simili / per analogiam) i pro větší počet 
obětovaných osob, a to zejména v případě, že je rozdíl mezi počtem skutečných obětí 
a potenciálních obětí výrazný. Takovým případem je například příběh ztvárněný 
v divadelní inscenaci Teror, který je variací scénáře Renegade. V této hře je souzen 
německý armádní pilot Lars Koch, který sestřelí unesené civilní letadlo se 164 
pasažéry na palubě, aby zabránil navedení letadla na Allianz Arenu v Mnichově, 
kde se v tu chvíli odehrává fotbalový zápas za přítomnosti 70 000 diváků. 

Rovněž v případě tzv. scénáře Renegade, v němž je pro záchranu 
více lidských životů nezbytné sestřelit teroristy unesené civilní letadlo a tím usmrtit 
nevinné pasažéry na palubě letadla, se domnívám, že je takový postup možný, 
samozřejmě za splnění nejpřísnějších kritérií z hlediska požadavku subsidiarity. 

 
26  Srov. Záhora, J. Niektoré možné aplikačné problémy nového Trestného zákona. In: Justičná revue 

č. 11/2005, str. 1341–1343. 
27  Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 11. prosince 1980, sp. zn. 3 To 72/80, publikované pod č. 

20/1982 Sb. rozh. tr. Podrobně k případu gánovecké loupežné vraždy srov. Pelc, V. Krajní nouze 
v trestním právu. Praha: Leges, 2021, str. 266–270. 
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V německé nauce a praxi se prosazuje spíše názor opačný, který však nemá 
oporu v Kantově filosofii, jak se zde někdy nesprávně uvádí. Možnost porovnávání 
(a de facto počítání) životů ve stavu nouze totiž není produktem utilitaristických 
teorií, ale vyplývá z axiologického pojímání krajní nouze ve smyslu Hegelovi 
koncepce. Pokud bychom vyřadili život z možnosti porovnávat jej v rámci 
proporcionality krajní nouze, dostali bychom se do rozporu s Kantovou filosofií 
práva, podle níž všechny vzájemné vztahy mezi lidmi by měly být právně 
hodnotitelné. Byl to právě Kant, který právní vědu postavil na čistých pojmech, 
odpoutal právo jednat v krajní nouzi od přirozenoprávních kořenů a učinil z krajní 
nouze předmět právního zkoumání.28 Přístup odmítající obětování lidských životů 
k záchraně mnohonásobně počtu lidí ve scénáři Renegate k absurdnímu závěru, že 
zemřou všichni. 
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HISTORICKÉ ATRIBÚTY INŠTITÚTU OCHRANNÉHO LIEČENIA 
 

HISTORICAL ATTRIBUTES OF THE PROTECTIVE TREATMENT 
INSTITUTE 

 
Ján Uhrin 

 
Abstrakt  
Historický vývoj trestného práva, v konkrétnosti ochranného liečenie nemá vôbec 
dlhodobú líniu. Preto pri analýze prvkov, ktoré sa v istom slova zmysle podieľali na 
formovaní ochranných opatrení v zmysle obsahu a cieľa ochrany spoločnosti 
a dodržiavania pravidiel, ktoré si spoločenstvo stanovilo poukazujeme na konkrétne 
determinanty formulujúce vývoj trestného práva. Tie vychádzajú z obyčajov, mravov 
a vnímania duševne narušenej osoby, ktorá už v staroveku bola ponímaná, ako tá, 
ktorá si zasluhuje ochranu a má obmedzenú právnu spôsobilosť. Ochranné liečenie 
sa zameriava na ochranu spoločnosti, pred páchateľom, ktorý má trestnú 
zodpovednosť, avšak narúša prirodzený a sociálne pozitívny život spoločenstva. 
Dôležité je, ale osobu, ktorej je uložené ochranné liečenie vnímať z historického 
kontextu častokrát ako tú, ktorá si vyžaduje aj pomoc.    
Kľúčové slová: Duševne narušený. História. Ochranné liečenie. Trestné právo.  
 
Abstract 
The historical development of criminal law, in the specificity of protective treatment 
does not have a long-term line at all. Therefore, in the analysis of the elements that 
in some way contributed to the formation of protective measures in terms of the 
content and purpose of protection of society and compliance with the rules set by the 
community, we point to specific determinants for mulating the development of 
criminal law. These are based on the customs, morals and perceptions of a mentally 
impaired person who was already in ancient times under stood as the one who 
deserves protection and has limited legal capacity. Protective treatment aims to 
protect society from the perpetrator, who has criminal responsibility but disrupts the 
natural and socially positive life of the community. However, it is important that a 
person who is required to receive protective treatment is often perceived from the 
historical context as the one who also needs help.  
Keywords: Mentally impaired. History. Protective treatment. Criminal law. 
 
Úvod  

História trestného práva, teda datovanie siaha do dávnej minulosti. 
Spoločnosť už od svojich prvopočiatkov formuje vlastné správanie a konanie 
v istých medziach a hraniciach. Porušenie spoločnosťou uznaných pravidiel 
prinášalo so sebou vždy rôznorodé formy trestov a sankcií. Poukážeme na vnímanie 
medzníkov pri formovaní normotvorby. Pohľady na tvorbu trestného práva je 
vhodné rozdeliť a interpretovať z viacerých pohľadov. Vývoj trestného práva a 
inštitútu ochranného liečenia nemá jasnú a priamočiaru líniu. Odráža sa od istých 
atribútov, ktorých spoločným menovateľom je konanie a správanie osôb, ktoré sa 
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vymykalo prijatým pravidlám fungovania spoločnosti.  Zvláštna pozornosť bola 
venovaná osobám s duševnou alebo inou poruchou, pretože tí nedisponovali 
kognitívnymi schopnosťami na takej úrovni, aby vedeli prijať všetky spoločenské 
konvencie. Na základe zdravotnej indispozície boli vnímaní spoločnosťou, ako 
osoby zasluhujúce si opateru a dohľad ostatných plne spôsobilých osôb. V príspevku 
poukazujeme na prieniky určitých atribútov, v historickom kontexte, ktoré položili 
základ ochranných opatrení, konkrétne ochranného liečenia, a to nie konkrétne 
pomenovateľne, ale principiálne. S ochranným liečením induktívno - deduktívne 
súvisia pojmy spôsobilosť, opatrovanie, dohľad, správanie, konanie, obyčaje a aj 
mravy.  
 
1. Historické atribúty inštitútu ochranného liečenia 

V rámci histórie trestného práva, ochranné liečenie ako inštitút nemá 
dlhodobú históriu. Súčasné nastavenie ochranných opatrení vychádza skôr 
z modernizácie spoločnosti a vnímania človeka cez jeho život a hodnoty. Načrtnutím 
histórie trestného práva, išlo o ochranu vlastníctva pôdy, ochranu individuálneho 
vlastníctva a ochranu štátu a cirkvi. Pramene trestného práva sa formulovali 
z právneho obyčaja, čiastkových zákonných úprav a komitátnych štatútov. 
V stredoveku trestanie páchateľa vychádzalo zo súkromnej iniciatívy, to znamená že 
trestanie bolo výsadou poškodenej strany. Normy trestného práva sa zaoberali 
majetkovými záujmami, ako aj záujmami ľudského života a zdravia, záujmami 
ochrany mravnosti a náboženstva  a ochranou osobnej a domovej slobody. 
Poškodená strana v tomto období vnímala trest páchateľa ako svoju súkromnú 
pomstu. Trestanie deliktov v systéme štátnej moci sa opieralo o zásadu primeranej 
odvety, čo znamenalo trestanie takou istou formou ako bol spáchaný delikt.1 

Porovnávajúc aplikáciu ochranných opatrení, ktoré v dnešnej dobe vnímajú 
sankciu ako nápravu chybného konania, založeného na chybných hodnotách, 
s cieľom ochrany spoločnosti a pomoci páchateľovi pri úprave hodnotového 
systému cez zmenu správania a konania.  

V súčasnej dobe sú sankcie, a to ako tresty, tak aj ochranné opatrenia ukladané 
súdnou mocou. Pravidlá pre ukladanie trestov majú rozmer jasnosti, precíznej 
formulácie a istej predvídateľnosti výsledného trestu, aby bol cielený. Objavuje sa 
tu problematika odlišnosti právnych názorov na ukladanie trestov vo všeobecnosti.2 

Z histórie je zrejmé, že ukladanie trestov korešpondovalo skôr s ujmou, ktorá 
bola spôsobená, bez možnosti analýzy dôvodov, ktoré viedli páchateľa k spáchaniu 
trestného činu. Nebolo vtedy v záujme spoločnosti, viesť páchateľa k úprave svojho 
správania za pomoci odborníkov, ako je to pri ochrannom liečení, trest bol len 
odvetou.  

 
1  MOSNÝ, P. – LACLAVÍKOVÁ, M. 2010. Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. od 

najstarších čias do roku 1848. 1. vyd. Šamorín: Heuréka, 2010. s. 83 – 84. ISBN 978-80-89122-63-
9. 

2  ŠAMKO, P. 2011. Zásady ukladania trestov – polemika s judikatúrou. In REKODIFIKOVANÝ 
TRESTNÝ ZÁKON A TRESTNÝ PORIADOK – ANALÝZA POZNATKOV Z TEÓRIE 
A PRAXE/ KURUC, P. Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., 2011, s. 51 – 66. ISBN 978-80-89447-
57-2. 
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Vnímajúc tresty v uhorskom trestnom práve boli udeľované jasným odvetným 
spôsobom. Išlo o tresty smrti, tresty zmrzačujúce, tresty zneucťujúce, tresty 
majetkové, tresty spojené s odňatím slobody. Otázkou zostáva akým spôsobom bolo 
nazerané na duševne chorých, ktorí neboli nijakým spôsobom vnímaní inak, 
respektíve s potrebou upriamiť pozornosť na ich mentálnu úroveň a porozumenie 
nevhodnosti svojho konania.3 

Rozdielnosť osôb, podľa pohlavia, alebo istého spoločenského statusu bola 
vnímaná už v starovekom Ríme. Nie všetci boli slobodní a v právach rovní. 
Základom všetkého bol otrokársky systém, kde jeden človek mal neobmedzenú moc 
nad iným. Čiže osoba, ktorá sui iuris mala, na základe svojho postavenia, ktoré 
v podstate nadobudla narodením, také právomoci, že znamenala pre ostatných zákon 
a právo. Osoby – alieni iuris, pričom mali duševnú poruchu sa  nachádzali pod 
ochranou, takže nebolo nutné sa nimi zaoberať. Pokiaľ bolo zrejmé, že osoby sui 
iuris sú duševne alebo inak zdravotne postihnuté, mali právo na inšitúty tutely a cury. 
Inšitút tutely smeroval v prospech žien a  detí, ako istá starostlivosť a opatrovanie 
nazvané ako cura smerovala k duševne postihnutým jedincom. Tu prvý raz vieme 
apelovať na vnímanie duševného nedostatku v kontexte starostlivosti zo strany 
majority, avšak len v prípade určitých osôb. Osoby boli rozdelené na tri skupiny,  a 
to duševné postihnuté (cura furiosi), márnotratné osoby (cura prodigi) a telesne 
postihnuté osoby (cura debilium). U duševne chorých sa ochrana týkala nielen 
osoby, ale aj jej imania. Opatrovanie osoby trvalo do jeho uzdravenia, pokiaľ to bolo 
možné, v opačnom prípade pokiaľ išlo o dočasný stav, opatrovanie bolo prerušené.4 

V uvedenom vnímame minimálny prienik s ochranným liečením. Aj keď 
v dnešnej dobe toto ochranné opatrenie má jasne vymedzený cieľ a účel, je možné 
na základe historických faktov posúdiť, že duševné postihnutie, alebo akákoľvek iná 
abnormalita, v kontexte anomálneho vývinu bola predmetom záujmu už vtedajšej 
spoločnosti a práva. Zmysel takýchto opatrení smeroval k poznaniu istého 
zabezpečenia občana, ktorý trpí poruchou v jadre osobnosti.  

Vo všeobecnosti až stredovek priniesol rozlišovanie osôb podľa spôsobilosti 
na právne úkony. Avšak osoba, ktorá mala byť považovaná za spôsobilú musela 
spĺňať isté kritéria. V opačnom prípade mala obmedzené práva, pričom človek, ktorý 
nebol slobodný nebol považovaný za vec alebo majetok, ale pozeralo sa na ňu ako 
na ľudskú bytosť.5 

V uvedenom období nebola osobná sloboda prirodzenou súčasťou života. 
U nevoľníkov v stredoveku nachádzame isté osobné slobody, no vo veľmi 
obmedzenej miere. Dôležitú úlohu tu zohrávalo aj kresťanstvo a iné determinanty. 
Rozlišovanie ľudí na základe istých prejavov nieslo taktiež potenciál rozhodovania, 
kto a ako bude „hodnotený“. Obmedzené práva mali aj ľudia, ktorí svojím konaním 
nabúravali česť človeka ako hodnotu, ktorú si vtedajšia spoločnosť vykreovala. 
Normou akou bola česť, však bola prisudzovaná nielen na základe konania 

 
3  MOSNÝ, P. – LACLAVÍKOVÁ, M. 2010. Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. od 

najstarších čias do roku 1848. 1. vyd. Šamorín: Heuréka, 2010. s. 85. ISBN 978-80-89122-63-9. 
4  KINCL, J. – SKŘEJPEK, M. – URFUS, V. 1995. Římské právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, 

386 s. ISBN 80-7179-031-1. s. 151. 
5  MALÝ, K. a kol. 2003. Dějiny českého a česko-slovenského práva do roku 1945. 3. vyd. Praha: 

Linde Praha, 2003, 673 s. ISBN 80-7201-433-1. s. 122. 
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a správania sa jednotlivca, ale mala rozmer aj „dedičnosti“. Takže nečestnosť sa 
dedila z pokolenia na pokolenia.6 

Obdobie stredoveku je známe aj tým, že postihnuté osoby, či už s telesným 
alebo duševným handicapom mali výrazne obmedzená práva, ba dokonca aj žiadne. 
Meritom obmedzenia boli práve spomenuté postihnutia. V uvedenom kontexte 
môžeme vymedziť postihnutie ako istý parameter, ktorý určoval hranice 
spôsobilosti. Avšak v negatívnom prístupe k postihnutému človeku. Na rozdiel od 
uvedeného, dnešné ochranné opatrenia, konkrétne ochranné liečenie je taktiež istým 
parametrom, avšak v rovine pomoci a liečby dotknutej osoby.  

Ochranné liečenie považujeme vo všeobecnosti za sankciu trestného práva, 
ktorej hlavnou úlohou je zabránenie páchaniu trestných činov, pričom je kladený 
hlavný dôraz na liečenie páchateľa, podľa možnosti jeho úplné vyliečenie 
a nastavenie jeho budúceho života optimálnym spôsobom. Je však dôležité poukázať 
na niekoľko faktov, ich synchronizáciu a následné zisťovanie, či je naozaj 
hmotnoprávna a procesná úprava taká, že sa skutočne dosiahne cieľ – vyliečenie 
osoby.  

Poznáme dva hlavné ciele ochranného liečenia, avšak je prvotne primárne 
určiť spomínané fakty. Ochranné opatrenia, o ktorých pojednáva Trestný zákon SR 
sú zamerané svojou hmotnoprávnou povahou na osobu, ktorá je páchateľom 
trestného činu, avšak z hľadiska zdravotného stavu alebo skôr mentálnych, 
kognitívnych či duševných funkcií sa dostáva do rozporu so sankcionovaním 
v zmysle účelu a cieľa samotnej sankcie. Práve na takomto základe sú chápaní 
z hmotnoprávneho hľadiska páchatelia, ktorým bolo uložené ochranné liečenie. 
Hlavnou funkciou ochranných opatrení je ochrana spoločnosti a v konečnom 
dôsledku účelom aj ochrana samotného páchateľa pred sebou samým.7 Vo 
všeobecnosti ochrana - v širšom meradle ochrana spoločnosti, ktorá je potenciálnou 
obeťou páchateľa, no na strane druhej aj ochrana samotného páchateľa, ktorý môže 
byť nebezpečný aj sám pre seba. Prvým faktom je teda globálny pohľad na 
spoločnosť a na to, čo v spoločnosti sa javí ako nevhodné, neprípustné a v rozpore 
s optimálnym vývojom spoločnosti. Berúc do úvahy človeka s duševnou poruchou 
a ochranným liečením v historickom kontexte, je dôležité neopomenúť práve 
spôsobilosť na právne úkony, a to preto, lebo cez právnu spôsobilosť boli historicky 
vnímané takéto osoby.  

Pri porovnaní pohľadu na osobu s duševnou poruchou v oblasti občianskeho 
a trestného práva nachádzame veľmi úzke vzťahy, pričom trestné právo zásadne 
definuje uloženie ochranného liečenia, ktoré zasahuje do hlbokej intimity osoby, 
pričom aj v oblasti občianskoprávnej ide o posudzovanie osoby pri plnení 
spoločenských úkonov, z hľadiska jeho dispozícií. Prejavom spôsobilosti 
v občianskoprávnom ponímaní je prejav vôle. Tento prejav musí obsahovať isté 
náležitosti, a to zrozumiteľnosť, určitosť, náležitú formálnosť, uznanie právnym 

 
6  KNOLL, V. – SCHELLE, K. – VOJÁČEK, L. 2008. České právnídějiny. 1. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 684 s. ISBN 978-80-7380-127-4. s. 142 – 144. 
7  FERENČÍKOVÁ, S. 2015. Detencia v trestnom práve. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2015, 252 s. ISBN 978-80-8152-359-5. 
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poriadkom.8 To znamená, že právne spôsobilá osoba, v zmysle uloženia ochranného 
opatrenia, napriek svojmu nedostatku vníma ohrozenie seba, ale aj spoločnosti 
a nutnosť podrobenia sa liečeniu. Vstupuje totiž do právneho procesu, nie je 
anonymná, ani nie je možné takúto osobu vyňať pri spáchaní trestného činu z jej 
zodpovednosti, pričom túto problematiku je nutné ešte analyzovať, avšak 
z morálneho hľadiska je to smerodajné.  

Ak sa vrátime opäť do rímskeho práva, je nutné podotknúť, že konkrétnosť 
právnej spôsobilosti nebola definovaná. Právo vo všeobecnosti upravuje 
medziľudské vzťahy, a preto by každý mohol vo vzťahoch vystupovať v pozícii 
subjektu, respektíve podmetu. Práve rímske právo je dôkazom toho, že spoločnosť, 
teda vládna moc nastavuje právny poriadok, pričom ten určuje kto a za akých 
okolností je účastníkom práv a povinností. Tu sa opätovne stretávame s právnou 
spôsobilosťou. Je označovaná aj ako právna subjektivita. „Osoba v právnom zmysle 
je bytosť (v zásade človek, ale aj umelý útvar), ktorá je podľa právneho poriadku 
spôsobilá byť nositeľom subjektívnych práv a povinností, ktorá je spôsobilá mať 
práva a povinnosti.“ Následne ide o to, či právne spôsobilá osoba uvedené práva 
a povinnosti naozaj má, teda relevantne to závisí od iných faktorov, predpokladov 
a okolností. Právnu spôsobilosť osobe určuje právny poriadok danej spoločnosti, či 
kultúry. Tento moment pozorujeme v rímskom práve, pretože osoby v Ríme mali 
podľa právneho poriadku buď právnu spôsobilosť, alebo nespôsobilosť, ale aj tí, 
ktorí mali právnu spôsobilosť, tak ju mohli mať úplnú, alebo obmedzenú.9 

V uvedenom ohľade pozorujeme začiatky historického kontextu vnímania 
osoby v právnom systéme. V rámci vývoja nášho národa, v systéme tradícií 
a kultúrnej podmienenosti vnímame priame rozloženie postupnosti smerovania 
k ochranným opatreniam   v období feudalizmu.  

Vývojovým smerovaním sa rozlišuje právna subjektivita na fyzickú osobu - 
v zmysle človek a na právnickú osobu, ktorá znamená združenie osôb alebo majetku. 
Práve feudalizmus priniesol právnu subjektivitu pre človeka, ktorá vyplývala 
z ľudskej prirodzenosti, vlastností, ale aj spoločenského postavenia. Spôsobilosť na 
práva reagovala v tomto období na tri determinanty, a to narodenie človeka, prijatie 
dieťaťa do rodiny otcom a stav slobody. Išlo o subjektívne práva, ktoré však nepatrili 
každému človeku. Už sme spomínali starovek, v ktorom otroci boli vnímaní ako 
hmotné veci, a tak aj uvedené determinanty určovali osobe spôsobilosť na práva. 
Spôsobilosť na právne úkony smerovali ku schopnosti právne konať, vystupovať za 
seba samého a nadobúdať subjektívne práva a povinnosti. A práve uvedené 
podmienky boli ukazovateľmi aj spôsobilosti protiprávneho konania. Ak teda mala 
osoba spôsobilosť na právne úkony, ktoré vychádzali z jej statusu, kam patrili: vek, 
zdravie, márnotratnosť, pohlavie, rodinný stav, čestnosť, náboženstvo, štátna 
príslušnosť, povolanie a stavovská príslušnosť, bola spôsobilá aj vstupovať do 
právneho procesu pri v našom ponímaní páchaní trestných činov, respektíve 
prejavovaní kriminálneho správania. Vymedziť zdravie, ktoré sa priamo týka 

 
8  BAŠTECKÝ, J. 1997. Psychiatrie, právo a společnost. Postavení duševne nemocného ve 
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telesného, či duševného nedostatku, je dôležité z hľadiska ochranného liečenia, 
nastaveného trestným zákonom. Práve zdravie ovplyvňovalo v stredoveku mieru 
spôsobilosti právne konať. Rozsah tejto miery bol modifikovaný medicínskym 
vývojom, pomenovaním jednotlivých druhov postihnutí, či narušení. Osoby, ktoré 
sa prejavovali zdravotne slabé, teda postihnuté, boli v opatere, respektíve pod 
dohľadom otca alebo poručníka do doby vyliečenia, a to z dôvodu ochrany ich 
záujmov.10 

Aj v uvedenom kontexte sa vyskytuje osoba, ktorá sa ukazuje vo svetle istej 
neschopnosti vstupovať do právneho procesu a obhajovať vlastné konanie, či 
správanie, pretože na základe narušeného zdravia môže nevhodne konať. Pritom tým 
spôsobuje celospoločenské škody, ale hlavne na právach iných, pokiaľ ide o trestný 
čin namierený voči inej individualite.  

Z historických prameňov je zrejmé, že v právnom systéme sa často poukazuje 
na základ, a to v pojmoch obyčaj, mravy a mravnosť. Právo vzniklo sumarizovaním 
prejavov správania sa spoločenstiev v historických obdobiach, ktoré boli 
manifestované v medziľudských interakciách a pravidelnosťou sa stali 
predpokladaným správaním a konaním v istých konkrétnych situáciách. Normatívne 
systémy sa od obyčaje líšia hlavne v ich normatívnosti, prísnejšom, vynucovanom si 
dodržiavaní a v záväznosti. Práve mravy sú založené manifestovanom správaní, 
ktoré je riadené normami, pričom si to spoločenstvo tak vyžaduje. Mrav sa vzťahuje 
na obvyklý spôsob správania sa osoby, ktoré je viditeľné v posudzovaní, konaní, 
nazeraní, ale aj interpretácii, ktoré sú viazané záväznosťou. Mravnosť ako prejav 
správania a konania úzko súvisí a vychádza zo všeobecných mravných noriem, 
stereotypov, zvyklostí, ktoré si daná spoločnosť počas svojho vývoja určila 
a interiorizovala. V uvedenej súvislosti prezentujeme aj právnu zodpovednosť, a tá 
vychádza z porušenia týchto noriem, kedy jedinec, alebo subjekt sa slobodne 
rozhodol, na základe právnej spôsobilosti konať protiprávne, pričom takéto konanie 
je sankcionované. Ak je teda osoba vinná za spáchaný skutok, ktorý je spoločnosťou 
neprijateľný, je táto osoba trestne zodpovedná, nasleduje trest vymedzený normou. 
Týka sa teda všetkých osôb, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony.11 

Na druhej strane sú tu osoby, ktorí dané obyčaje, mravy, normy 
nedodržiavajú, pričom dôvody už od minulosti až po súčasnosť boli rôznorodé. Či 
už príčiny vznikli v jadre osobnosti, z dôvodu zdravotnej nedostatočnosti a z histórie 
nedokonalej ochrany, či opatrovania takýchto osôb alebo z dôvodu neochoty 
dodržiavať normy a hodnoty spoločnosťou dané.  

V stredoveku sa stretávame s ochranou osobných záujmov jednotlivcov, 
v zmysle pomenovania deliktov, ktoré realizovali vyššie spomenuté osoby, pričom 
spôsobovali ujmu druhej osobe, ktorá normy dodržiavala a patrične bola súrodá so 
spoločenskými konvenciami.  

 
10  MOSNÝ, P. – LACLAVÍKOVÁ, M. 2010. dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (od 
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WoltersKluwer, 2019, 321 s. ISBN 978-80-571-0127-7. s. 28 – 29, 241 – 242. 
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Delikty vyplývali z ochrany osobnostných práv osôb. Išlo o väčšie násilnosti 
a menšie násilnosti, delikt ublíženia na cti, delikt zneužitia mena, delikt krivého 
obvinenia, delikt zrady bratskej krvi, čiastočne delikty vzťahujúce sa na listiny. 
Väčšie a menšie delikty predstavovali ujmu na zdraví, osobe alebo majetku, pričom 
boli neskôr klasifikované z pohľadu páchaného násilia ako väčšie a menšie. 
Zaujímavosťou je, že bolo možné sa za istú sumu, podľa klasifikácie vykúpiť tzv. 
homágiom, ktoré predstavovalo odškodnenie za smrť alebo ublíženie na zdraví. Pri 
ublížení na cti po telesnom treste sa v neskoršej dobe taktiež dalo vykúpiť. Ďalšie 
delikty v ponímaní trestov priniesli hlavne majetkové a finančné ujmy.12 Pokiaľ 
prešlo trestné právo takýmto vývojom a dostalo sa až k dnešnému ponímaniu trestu 
za trestné činy, v podobe ochranných opatrení, preukázalo sa ešte množstvo 
determinantov.  

Ochranné liečenie, v podobe ako ho dnes máme zakotvené v trestnom zákone 
je ako samostatná sankcia, ktorá má výsostne humanistický cieľ. Na jednej strane 
vnímame páchateľa a na strane druhej je tu štát a v konečnom dôsledku spoločnosť. 
Tá páchateľa vníma, avšak musíme podotknúť, že aj páchateľ je súčasťou 
spoločnosti a v momente uloženia trestu je istým spôsobom spoločensky 
segregovaný. Historický kontext k ponímaniu trestania takéhoto páchateľa 
sumarizuje jeho postavenie do pozície osoby, ktorá bola pre spoločnosť nebezpečná 
hlavne z hľadiska stavu, pričom práve stav páchateľa ho smeroval k páchaniu 
trestných činov. Išlo hlavne o výchovu, liečbu, izoláciu páchateľa s cieľom 
eliminovať daný stav.13 Ak je teda účelom nastaviť páchateľovi systém pomoci, je 
nutné, aby takýto systém bol organizovaný, odborný, kontrolovaný. Druhým faktom 
ochranného liečenia, ktoré patrí do ochranných opatrení vnímame historický vývoj 
spoločnosti a záujem riešiť opakujúce sa konania jednotlivcov, ktoré narúšajú 
prirodzený chod spoločnosti.  

Zahraničné zabezpečovacie opatrenia smerujú k izolácii páchateľov 
v rôznych odborných zariadeniach na to určených, čiže sa nadobúda účel a cieľ 
daného opatrenia. Je ich niekoľko druhov, pričom v Trestnom zákone SR nie je 
presne vymedzený účel ochranných opatrení, v slovnom vyjadrení. Trestné právo je 
súčasťou odvetvia verejného práva, no Trestný zákon 300/2005 Z. z. nedefinuje 
presne účel, ale je možné ho na základe zákona interpretovať ako ochranu záujmov 
chránených Trestným zákonom, kde záujmy sú vyjadrené ako práva a záujmy 
fyzických a právnických osôb, záujmy spoločnosti, ústavné zriadenie SR, k čomu 
zaraďujeme aj všeobecne prijaté kolektívne zmluvy spoločenstva štátov. Pod 
subsidiárnou ochranou rozumieme takú ochranu záujmov jednotlivca a spoločnosti, 
ktoré už prekročili rámec iných právnych odvetví. To znamená, že ide o ochranu 
takých hodnôt a záujmov jednotlivca a spoločnosti, ktoré sú prioritne najvyššie 
a nebolo možné ich ochranu zabezpečiť inak.14 Záujmy nie sú presne definované, 
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avšak v Trestnom zákone je jasne uvedená ochrana pred trestnými činmi, ktoré sú 
však taxatívne uvedené v trestnoprávnych normách. Apelujúc na zásadu „nullum 
crimen sine lege, nulla poena sine lege, zakotvenú v princípe zákonnosti, je zrejmé, 
že spoločnosť disponuje zákonnými usmerneniami. Práve Trestný zákon ponúka 
výklad nevhodného konania a správania sa jednotlivcov voči spoločnosti 
a konkretizuje ich v hmotnoprávnom ukotvení.  

§ 31 ods. 1 a 3 Trestného zákona vymedzuje: „(1) Sankcie podľa tohto zákona 
sú tresty a ochranné opatrenia, ktoré sú právnym následkom spáchaného trestného 
činu alebo činu inak trestného. 

(2) Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach 
odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za spáchaný 
trestný čin. 

(3) Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku 
odsúdeného alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa tohto zákona v záujme 
ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo činmi inak trestnými.“15 

Rozdielnosť medzi trestami a ochrannými opatreniami je najmä: ochrana 
spoločnosti, ktorá spočíva v presne namierenej individuálnej pôsobnosti, je možné 
uložiť opatrenie aj osobe nie trestne zodpovednej, pričom môže ísť o zúčastnenú 
osobu, a aj o zhabanie veci. Ujma nie je funkčnou zložkou, je nevyhnutným 
účinkom, pričom sleduje zložku terapeutickú, výchovnú a zabezpečovaciu, intenzita 
opatrení nepodlieha závažnosti trestného činu, ale vyplýva z potreby liečenia, 
izolácie a výchovy páchateľa, pričom nie je primárne morálne odsúdenie páchateľa 
v každom prípade. Dĺžka trvania je individuálna, riadi sa preventívnym pôsobením 
a konečným výsledkom alebo efektom opatrenia, pričom vylučuje zhabanie veci, 
ktoré je jednorazovým opatrením a ochranný dohľad je limitovaný zákonom. 
Uloženie sa riadi zákonnou úpravou platnou v dobe ukladanie tejto sankcie. 
Ochranné opatrenia sú nepremlčateľné, nezahladzujú sa, ani sa neodpúšťajú na 
základe milosti prezidenta republiky. Takže pri spáchaní trestného činu vstupuje do 
ochrany jednotlivca i spoločnosti štát, ktorý na základe práva a povinnosti prinúti 
páchateľa niesť zodpovednosť za vykonané činy a právne sa správať. Využíva 
pritom osobité podmienky a prostriedky ochrany záujmov a vzťahov.16 Pri 
porovnaní ochranných opatrení a trestov sú spoločnými znakmi: - štátne donútenie, 
ukladanie výlučne súdom na základe zákona, platí zásada žiaden trestný čin bez 
zákona, žiaden trest bez zákona, osoba je obmedzovaná v osobných právach 
a slobodách, účelom je primárne ochrana spoločnosti.17 Ďalším faktom, ktorý 
uvádzame je individualizácia ochranných opatrení. Berúc do úvahy spoločné znaky 
ochranných opatrení a trestov, preukazuje sa tu zásah štátu ako 
najkompetentnejšieho systému ochrany spoločnosti, pričom ten prostredníctvom 
vymedzení ukladania sankcií zasahuje pri ochrane záujmov. Sleduje tak neadekvátne 
konanie a správanie sa páchateľa voči spoločnosti alebo individualitám a vyvíja sily 

 
15  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 
16  KURILOVSKÁ, L., BLAŽEK, R., ĽORKO, R. 2020. Hodnotenie implementácie a budúceho 

vývoja sankčného mechanizmu po10 rokoch účinnosti trestných kódexov v Slovenskej republike. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 223 s. ISBN 978-80-223-5030-3. s. 43-46. 

17  IVOR, J. a kol. 2010. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 
s.r.o., 2010,  511 s.  ISBN 978-80-8078-308-2 
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na elimináciu týchto javov. Čiže aj ochranné opatrenia smerujú k obmedzeniu slobôd 
páchateľa, avšak na rozdiel od trestov poskytujú aj komplex pomoci, na zvládanie 
vlastnej osoby páchateľa.  

Ochranné liečenie má páchateľovi trestných činnosť vytvoriť priestor na jeho 
nápravu a možnosti uvedomenia si protispoločenského konania, a to formou liečby. 
To znamená, že taký páchateľ má zdravotné nedostatky, ktoré sa odrážajú na jeho 
psychickej stránke. Tak si častokrát neuvedomuje a neanalyzuje vlastné konanie 
a správanie, z dôvodu obmedzenej mentálnej a kognitívnej schopnosti.  

Už sme vyššie uviedli, ako boli vnímané osoby, ktoré takýmto spôsobom 
neboli schopné akceptovať hodnoty vtedajšej spoločnosti. Tá bola ovplyvňovaná 
tradičnými hodnotami a obyčajmi.  

Vývojom spoločnosti, ale aj právnej vedy bolo dôležité posilniť ju aj 
z hľadiska vedeckosti. Dôvodom bolo, práve protispoločenské konanie osôb 
a vedecké spracovanie problematiky. V starovekom Ríme sa vedeckosti pripisoval 
zvláštny význam, pretože v kontexte dnešného chápania a smerovania vedy, 
nekorešpondoval. Normatívny systém prišiel až s Justiniánskou dobou, pretože 
dovtedy právne problémy boli vysvetľované individualistickým chápaním tzv. 
praktických právnikov. Až neskôr sa spoločnosť začala orientovať na právne 
systémy, v podobe zákonov. Od 12. storočia evidujeme zrod koncepcie právnej 
vedy, tak ako ju prezentujeme v súčasnosti. Samozrejme aj vedeckosť práva prešla 
svojím vývojom. Stredovekí právni vedci postupne začali s konkretizáciou, 
výkladom poznaných konkrétnych prípadov z rímskeho práva, pričom usmerňovali 
vedeckosť v ich zachytení v normatívnej podobe. Systém noriem, ktoré vytvorili, 
reagovali aj na prípady, ktoré neboli konkretizované v Justiniánskej dobe realizácie 
právnej vedy. Išlo tu o vyvodenie všeobecných záverov, avšak podkladom boli texty 
rímskeho i kánonického práva, no v dnešnej dobe pracujeme s textami aktuálnych 
predkladaných zákonov. Pokiaľ v stredoveku a ranom novoveku išlo skôr 
o historický fenomén právnej vedy, pričom stále chýbal inštrumentálny rozmer, 
ktorý by spoločnosť sústredil do pravidiel správania a konania primeraného jej 
rozvoju a riadenia spoločnosti. A inštrumentálnym fenoménom sa začali zaoberať až 
absolutistické formy riadenia štátov, kde právo začalo byť nástrojom riadenia 
krajiny, pričom sa neopieralo o poznané v mnohých prípadoch. Skôr smerovali 
k prirodzenému právu, ktoré vyplývalo z kognitívneho poznania fungovania 
spoločnosti na princípe logickej dedukcie. Novovek priniesol poznanie 
a pomenovanie hodnôt, a tie mali významné miesto v prirodzenom práve a jeho 
normatívnosti. Medzníkom takéhoto ponímania bolo Kantove vnímanie logickej 
dedukcie, kde na vrchol pyramídy zostavenej z hodnôt postavil spravodlivosť, 
pričom tá smerovala viac k morálnej ukotvenosti ako k právnej vedeckosti. Uvedený 
medzník právnu vedu uviedol do svetla chápania právnej vedeckosti, na princípe 
skúmania právnych noriem tvorených štátom. Nasledovali rôzne konkrétne školy, 
ktoré v predmete záujmu vedy prinášali stále nové zistenia a moduly právnych 
systémov.18 

 
18  KOLEKTÍV AUTOROV. 2018. Aktuálne otázky teórie práva. 1. vyd. Bratislava: WoltersKluwer 

SR s.r.o., 2018, 306 s.  ISBN 978-80-8168-802-7. s. 20 – 21. 
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Dnes je už zrejmý a presne definovaný právny systém, konkrétne aj trestné 
právo, ktoré sa zaoberá protispoločenským konaním jednotlivcov, pričom tu 
môžeme upriamiť pozornosť aj na konkrétne ujmy, ktoré sú stretom jednotlivca 
a spoločnosti. Ak by sme hlbšie analyzovali jednotlivé trestné činy a ich obsah 
môžeme určiť mnohé odkazy na Rímske právo v prelínaní sa so snahou stanoviť 
právny systém v neskorších dobách. Každopádne sú na mieste hodnoty 
v medziľudských vzťahoch spoločenstiev, ktoré sa kreovali jednotlivými obdobiami.  

Humanisticky orientované vedy vo svojom predmete taktiež určujú míľniky 
vnímania osôb s postihnutím, respektíve s istými nedostatkami zdraví a ich pozíciou 
v spoločnosti.  

Najstarším zmapovaným obdobím je pravek a starovek, kde prevládal 
represívny prístup, založený na likvidácii a odmietaní jedincov s postihnutím, 
pričom v niektorých civilizáciách boli zistené zmienky o ochrane postihnutých a ich 
rodín, takže nie je možné zovšeobecňovať prístup na absolútny a viazať ho 
k sociálnej nevyspelosti civilizácií v danom období. V charitatívnom prístupe sa 
orientácia na postihnutého jedinca odvíjala z kresťanského hľadiska a princípu 
pomoci a ochrany slabších. Systém pomoci bol však rôzny a korešpondoval 
s novovzniknutými rádmi a rehoľami a taktiež s prezentovanými svetonázormi. 
Obdobie novoveku prinieslo humanistický prístup, ktorý súvisel s rozvojom 
vedeckého skúmania a napredovania v oblasti medicíny, pričom sa na človeka 
s postihnutím pozerá ako na bytosť v komplexnom meradle, a to súhrnne v bio-
psycho-spirituálno-sociálnej podstate, a tým uplatňovania sa v spoločnosti. 
Organizovaná pomoc a starostlivosť začína akceptovať odborné smerovanie 
v starostlivosti o človeka. Rehabilitačný prístup priniesol nazeranie na človeka 
v prepojení liečby a výchovy a vzdelávania, pričom išlo o znovunadobudnutie 
najvyššieho možného stupňa schopností, ktoré postihnutého zaraďovali do bežného 
života. Preventívno-integračný prístup sa zameriava na predchádzanie vzniku 
porúch a postihnutí s cieľom maximálnej možnej integrácie. Tá si však vyžaduje 
zapojenie nielen odborníkov a samotných postihnutých jedincov alebo skupín, ale 
hlavne postoj spoločnosti k takýmto jedincom a akceptovanie cieľa. Inkluzívny 
prístup znamená globálne namierený cieľ bežného a prirodzeného statusu jedinca 
s postihnutím v majoritnej spoločnosti. Pokiaľ si to nevyžaduje situácia a samotná 
osobnosť postihnutého, majú byť v tomto prístupe využívané bežné postupy. Tu 
reagujeme na medziľudské vzťahy a postoje, na základe ktorých má tento prístup 
parametre budúcnosti hendikepovaných ľudí, kde sa však vyžaduje aktívne sociálne 
učenie z jednej strany ako intaktných, ale aj postihnutých. Svoje miesto v tomto 
nazeraní má aj právna veda, modifikujúca normatívny systém, v ktorom sú takéto 
osoby chápané ako osoby, ktoré podliehajú dodržiavaniu zákonov.19 

V tomto zmysle ide pri ochrannom liečení aj o reedukáciu a resocializáciu 
páchateľa, pričom s týmito pojmami sa stretávame až v humanistickom modeli 
prístupu k jedincom s duševným a iným postihnutím.   

Taktiež Horňák a kol. (2016) charakterizujú represívny prístup ako formu 
utláčania, likvidácie, znevažovania, pričom dodávajú, že princípom bolo takzvané 

 
19  SLOWÍK, J. 2016. Speciální pedagogika. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 168 s. ISBN 978-80-271-

0095-8. 
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„očisťovanie“ spoločnosti, v ktorej bolo ťažké uplatnenie v systéme rolí v danej 
populácii a jej smerovaniu. V rámci charitatívnej starostlivosti išlo o podporu 
postihnutých v zmysle zachovania života a individuálne podporovanie najnižšej 
vtedajšej spoločenskej vrstvy. Medzníkom organizovanej alebo ústavnej pomoci je 
Milánsky edikt z roku 313, na základe ktorého nastáva rozmach cirkevnej 
starostlivosti o odkázaných ako kresťanskej lásky k blížnemu, nie však absolútne. 
V období humanizmu sa do popredia dostáva vzdelávanie a výchova postihnutých 
jedincov a rozmer určitosti pre rôzne postihnutia tu dostáva reálny a praktický 
rozmer. Rozvoj zariadení a komplexnej starostlivosti nastal v rámci rehabilitačnej 
starostlivosti, pričom v sebe zahŕňal podstatné zložky optimálneho rozvoja 
postihnutých jedincov. To prispelo k rozvoju vedy v oblasti efektívnej starostlivosti, 
smerujúcej k spoločenskému začleneniu. Preventívna starostlivosť deklamovala 
preventívne pôsobenie v súvislosti s ďalšími možnými problémami a odchýlkami pri 
konkrétnom procese edukácie a rehabilitácie a komplexnej starostlivosti, avšak 
pozornosť je upriamená aj na celospoločenské chápanie postihnutého jedinca.20 

Aj keď uvedené chápanie postihnutého jedinca, tak ako sme opísali vyššie tu 
smeruje k jeho aktivizácii, je dôležité si uvedomiť, že pokiaľ sa taká osoba realizuje 
v spoločnosti bez opatrovania alebo stáleho dohľadu, tak ako to bolo uvedené 
v rámci popisu rímskeho práva, je na mieste aj podoba právnej zodpovednosti za 
činy, ktoré v spoločnosti pácha. Ak sú to činy v rozpore so zákonom, podlieha osoba 
trestnému právu. Jedna vec je jeho integrácia a vzdelávanie, z dôvodu porozumenia 
a intreriorizácie hodnôt prezentovaných danou spoločnosťou, na druhej strane je tu 
ochrana spoločnosti, ktorá má v rozmere štátnom primárny význam.  

V uvedenom význame môžeme prepojiť predmet spracovania normy, ktorá je 
priamym predchodcom dnešného chápania a ukladania ochranného liečenia. Tou bol 
Trestný zákon č. 86/1950 Zb., v ktorom boli ochranné opatrenia ukotvené v kontexte 
prevencie a výchovy. Išlo teda o zameranie na ochranu spoločnosti, pred páchateľmi, 
ktorí trpeli chorobu alebo zanedbanou výchovou a bola tu dôvodná obava z páchania 
trestných činov týchto osôb v budúcnosti. Nastavenie ochranných opatrení v sebe 
zahŕňalo takú liečbu a výchovu, prostredníctvom ktorých by nastala úplná 
resocializácia páchateľov a tí sa mohli zaradiť plnohodnotne do spoločnosti. V tomto 
zákone bol zakotvený dualizmus trestnoprávnych sankcií, pričom popri testoch 
v rámci ochranných opatrení mohlo byť uložené ochranné liečenie, ochranná 
výchova a zhabanie, v rokoch 1950 - 1957, za podmienok ustanovených zákonom. 
Novely zákona prinášali v rámci ochranných opatrení len zmenu podmienok 
v spôsobe ich ukladania. Dualistickú koncepciu v sebe nesie aj ďalší zákon, ktorý je 
predchodcom súčasného ponímania ochranných opatrení, a tým bol Trestný zákon 
č. 140/1961 Zb. Zákon rozlišoval tresty a ochranné opatrenia, pričom tresty boli 
definované prostredníctvom prvkov individuálnej represie, individuálnej 
a generálnej prevencie pred páchateľmi trestných činov. Medzi ochranné opatrenia 
boli zaradené ochranné liečenie, zhabanie veci a u mladistvých ochranná výchova, 
pričom boli jasne upravené podmienky ukladania ochranných opatrení. Zákon č. 

 
20  HORŇÁK, L. – KOLLÁROVÁ, E. – MATUŠKA, O. 2016. História starostlivosti o ľudí 

s postihnutím a narušením v európskom kontexte. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2016, 
262 s. ISBN 978-80-555-1663-9. 
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148/1969 Zb. uvádzal zmeny v ukladaní ochranného liečenia a k rozšíreniu 
ochranných opatrení došlo zákonom č. 45/1973 Zb. v podobe nového ochranného 
opatrenia, a tým bo ochranný dohľad. Zúžením ochranných opatrení došlo zákonom 
č. 175/1990 Zb., pričom jasne zadefinoval ochrannú výchovu a podmienky 
ukladania ochranného liečenia. Opätovné rozšírenie ochranných opatrení o ochranný 
dohľad sa formovalo zákonom č. 421/2002 Zb. súčasne so zmenami podmienok 
ukladania ochranného liečenia a zhabania veci. Ďalšie novely smerovali k úpravám 
katalógov ochranných opatrení a ich podmienok. Postupne dnes sú na základe 
dualistického princípu ochranné opatrenia definované v Trestnom zákone č. 
300/2005 Z.z.21 

Na základe uvedených faktov vyplývajúcich z historického ponímania 
právnej vedy, ako aj samotného trestného práva, v zmysle konania jednotlivca voči 
spoločnosti, pričom jednotlivec – osoba má isté nedostatky v zdraví, alebo trpí 
duševnou poruchou. Vnímanie takýchto osôb v prezentovaných vybraných 
historických atribútoch si zasluhovalo zvláštnu pozornosť, pričom už v dávnej 
minulosti sa uvažovala nad obmedzeniami alebo aj neprisúdením práv. V dnešnej 
dobe ochranné liečenie nadobudlo rozmer nielen ako vymedzenie ochranného 
opatrenia v dualistickom princípe ukladania trestov, ale hlavne v smerovaní pomoci, 
liečbe, resocializácii osoby, pričom nielen samotné ochranné liečenie je primárne 
ochranou spoločnosti, ale hlavne jeho výsledok pri pôsobení na jednotlivca – 
páchateľa trestného činu.   
 
Záver  

Záverom môžeme skonštatovať, že ochranné liečenie, ktoré patrí 
k ochranným opatreniam a jeho ukladanie vymedzuje zákon, patrí po dlhodobom 
vývoji k takým opatreniam, ktoré spĺňajú viaceré funkcie vo vzťahu k spoločnosti. 
Problematickým bodom je výsledný efekt ochranného liečenia voči jednotlivcovi, 
ktorý ako páchateľ trestného činu je tou osobou, ktorá má prijať pomoc od 
spoločnosti, a to v medziach vlastných psychických insuficiencií. Výsledkom tejto 
pomoci - ochranného liečenia je jeho zaradenie do spoločnosti, v kontexte vnímania 
vlastných psychických nedostatkov či postihnutí ako prirodzených stavov, avšak na 
základe historického vývoja, zasluhujúcich si opatrovanie, prípadne dohľad iných 
osôb. Jednotlivé historické obdobia vymedzovali postavenie duševne nespôsobilých, 
či inak chorých osôb v právnom systéme. Spoločenské zoskupenia v daných 
obdobiach už vymedzovali právnu spôsobilosť takýchto osôb, avšak paušálne 
určovali aj tresty, pri páchaní trestných činov. Vnímanie prirodzeného fungovania 
spoločnosti, založeného za hodnotách a pravidlách sa nieslo v znamení formovania 
noriem, pričom pri ich nedodržiavaní sa formoval postih pri páchaní deliktov.  
Nadobudnúť normatívny systém, ktorý by pre takéto osoby bol prinajmenšom 
osožný sa črtá práve v rámci ochranného liečenie, lebo disponuje istou nadstavbou 
a je vnímaný nielen ako ochranné opatrenie v pravom slova zmysle, ale aj ako istý 
systém opatery zo strany štátu o takéto osoby. 

 
21  FERENČÍKOVÁ, S. Detencia v trestnom práve. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, 2015. 252 s. ISBN 978-80-8152-359-5. s. 19 – 21. 
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OSOBA V OCHRANNOM LIEČENÍ OPTIKOU 
HUMANISTICKÉHO PRÍSTUPU 

 
PERSON IN PROTECTIVE TREATMENT THROUGH THE HUMANISTIC 

APPROACH  
 

Ján Uhrin 
 
Abstrakt  
Ochranné liečenie je ochranným opatrením namiereným na páchateľa trestného 
činu, ktorý je vo svojej podstate pre spoločnosť nebezpečným. Cieľom príspevku je 
analyzovať páchateľa trestného činu, ktorému bolo uložené ochranné liečenie ako 
človeka, ktorý z hľadiska disharmónie vlastného „ja“ a prostredia sa stal 
páchateľom trestného činu. Faktorov pôsobiacich disharmonicky na človeka je veľké 
množstvo. Ochranné liečenie ponúka možnosti vnímania páchateľa ako osoby 
s vlastnými dispozíciami a stimulmi vzniku kriminálneho správania, so zámerom 
jeho nápravy, pomoci, ktorá má smerovanie nielen na jeho vlastnú ochranu pred 
sebou samým, ale hlavne celej spoločnosti. Každý páchateľ je členom spoločnosti, 
ako prostredia, v ktorom realizuje svoj sociálny život.  
Kľúčové slová:  Človek, ochranné liečenie, páchateľ, trest. 
 
Abstract 
Protective treatment is a protective measure aimed at the perpetrator of a crime who 
is in his own right essentially dangerous for society. The aim of the report is to 
analyze the perpetrator of the crime, who has been placed in protective treatment as 
a person who, in terms of the disharmony of his own „ego“ and the environment has 
become a perpetrator of the crime. There is a large amount of factors acting 
disharmoniously on a person. Protective treatment offers opportunities to perceive 
the perpetrator as a person of his/her own dispositions and incentives for the 
emergence of criminal behavior, with a view to his/her correction and with the 
assistance leading not only to his/her own protection from himself/herself, but 
especially the society as a whole. Every perpetrator is a member of society, as an 
environment in which he/she realizes his social life. 
Keywords: Man, protective treatment. perpetrator. punishment. 
 
Úvod  

Podstatou človeka ako osobnosti, prinášajúcej spoločnosti prospech a rozvoj 
sa zaoberajú mnohé vedy, ktoré svojím humanistickým nazeraním na jedinca apelujú 
na ľudskú prirodzenosť a jeho formovanie prostredím, v ktorom sa nachádza. Iným 
náhľadom na človeka disponuje právo. Konkrétne v oblasti páchania trestných činov 
v súvislosti s ochranným liečením.  

Práve to má byť pre páchateľa trestného činu pomocou, ktorá v tomto 
ponímaní síce predstavuje trest, alebo ochranné opatrenie, ale jeho hlavným 
zámerom má byť vnímanie podstaty človeka ako ľudskej bytosti, ktorá v medziach 
práv a osobitých dispozícií si skôr zasluhuje ochranu pred sebou samým. 
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Samozrejme v rámci ochranného liečenia ide v prvom rade o ochranu spoločnosti 
s výraznou prioritou.  

Ako neskôr analyzujeme, každý páchateľ trestného činu je aj členom 
spoločnosti a začiatok jeho kriminálneho správania má aj svoj zrod, a to práve 
v danej spoločnosti. V tomto kontexte ponúkame konkretizáciu náhľadu na človeka 
ako páchateľa trestného činu a postoj paušalizovaný v trestnom práve. Na jednej 
strane je tu právo na život, právo na slobodu a podobne v najcitlivejšom možnom 
vnímaní ľudského bytia, no na strane druhej sme nútení ochrany každého 
jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, pričom vyvstáva otázka ako vnímať páchateľa, 
pričom z pohľadu trestného práva je to veľmi a jasne konkretizované, no z pohľadu 
ochranného liečenia ide predsa len o človeka „na šikmej ploche“.  

 
1. Osoba v ochrannom liečení optikou humanistického prístupu 

Pohľad na páchateľa trestného činu v ochrannom liečení si vyžaduje analýzu 
v podobe vnímania páchateľa ako osoby, ktorá primárne potrebuje pomoc. Na druhej 
strane práve takýmto ochranným opatrením je sledovanie najvyššieho záujmu 
v prospech spoločnosti, a tým je jej ochrana.  

Ochrana je predmetom, ktorým sa zaoberá právo, právna veda. Ak teda máme 
vnímať ochranu ako záležitosť právneho systému je dôležité upriamiť pozornosť na 
predmet právnej vedy, ktorá kreuje dva základné okruhy problematiky vo svojom 
predmete skúmania.  

V prvom rade ide o porozumenie vlastnému internému právnemu systému, 
teda systému, v ktorom sú zahrnuté jednotlivé normy a predpisy s prizmou na ich 
obsah. Ide teda o uchopenie toho, čo je správne, v zmysle platnosti. Zaraďujeme sem 
jednotlivé odvetvia pozitívneho práva. Dá sa v tomto zmysle v uvedenom uvažovať 
nad ochranou spoločnosti. 

V druhom rade ide o porozumenie genéze, podstaty, úloh i fungovania práva, 
kedy hovoríme o externom prístupe k právu, čo predstavuje základný výskumný 
súbor. Zahŕňajú sa v tomto kontexte iné metódy skúmania, vyplývajúce 
z humanitných vied, ako pohľad na právo zvonku.1 

Budeme teda vnímať človeka, jednotlivca, práve skúmaním právnej vedy 
zvonka, cez princíp morálnej a mravnej spolupatričnosti a nazerania na ľudskú 
bytosť z pohľadu právneho, aj spoločenskovedného.  

Podľa Fullerovej vnútornej morálky práva ide o dodržiavanie a aplikáciu 
nasledovných princípov práva. Pri požiadavke všeobecnosti práva, ide o samotné 
stanovenie pravidiel. Z pohľadu nazerania na človeka ide o požiadavku pravidla, 
podľa ktorého je nutné sa správať v zmysle prospechu pre spoločnosť. Nutnosť 
vyhlasovania zákonov smeruje k potrebe vedieť o nich, respektíve zakotvenosť 
v publikovaní. Človek – individualita má tak možnosť a priestor oboznámiť sa 
s nimi, pričom sa očakáva ich akceptácia a rešpektovanie. Zákaz retroaktivity 
zákonov znamená nemožnosť naprávať ľudské správanie do minulosti. Na tomto 
základe sa počíta prítomný čas, oboznámenia sa a rešpektovania zákona. Tu je 
individualita vnímaná v čase tu a teraz, pričom jej predošlé správanie sa neberie do 

 
1  KOLEKTÍV AUTOROV. 2018. Aktuálne otázky teórie práva. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer 

SR s.r.o., 2018, s. 18 – 19. ISBN 978-80-8168-802-7. 
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úvahy. Práve tu je problémom vnímanie trestnosti páchateľov v rámci ochranného 
liečenia. Požiadavka jasnosti zákonov je formulovaná k orgánom realizujúcim 
výkon práva. V obsahovej bezrozpornosti zákonov je správanie človeka v zmysle 
dodržiavania zákona v istom slova zmysle problematické. Tu nastupuje vnútorná 
morálka práva. Človek je smerovaný k istému správaniu alebo „nesprávaniu“ podľa 
zákona a následne je iných zákonom za to potrestaný. Tento princíp rozoberáme 
nižšie. Eliminácia zákonov zaväzujúcich na nemožné plnenie, kedy je objektívna 
zodpovednosť v rozpore s vnútornou morálkou práva. Principiálne, ak spoločnosť 
„donúti“ človeka, ktorého mentálna úroveň a spôsob života nezodpovedajú 
uvedomelému rešpektovaniu práva, ten zostáva spoločnosťou „odsúdený“, tak 
potom tá istá spoločnosť nastoľuje sankcie a tresty, pričom pod uvedomením si 
potreby vlastnej ochrany eliminuje páchateľa. Posledným princípom je, aby 
aplikácia práva bola priamo úmerná formulovaným pravidlám, kedy sa napĺňa 
právna istota.2  

Zhrňujúc môžeme konštatovať, že človek – jedinec v ochrannom liečení, 
v kontexte vnímania práva najprv vstupuje do princípov ako ľudská bytosť 
zasluhujúca si rešpekt a ochranu, zo strany spoločnosti. Sú nastolené pravidlá, ktoré 
mu určujú život  konanie v prospech seba aj iných. Následne spoločnosť nie je 
„čistá“ bez negatívnych javov, a práve tak podsúva jedincovi krízy, ktoré z nej 
vychádzajú, respektíve z jej fungovania. Tak sa jedinec vymyká pravidlám správania 
sa a porušuje zákon v zmysle narúšania chodu spoločnosti.  

Nie je možné oddeliť fungovanie jednotlivca a fungovanie spoločnosti. 
Človek bez spoločnosti by nebol sociálnou bytosťou. Avšak práve spoločnosť 
vytvára podmienky pre jednotlivca, aby konal v neprospech spoločnosti. Preto je 
právo mierené na jednotlivca a jeho správanie a na spoločnosť skôr v zmysle jej 
ochrany.  

V tejto úvahe vnímame človeka, ktorý nie je schopný regulovať spoločenské 
vzťahy akceptáciou a vnímaním spoločenských noriem. Tie sú spojené s nutnosťou 
ich dodržiavania. Čiže ide o zákaz, príkaz, povinnosť, pravidlo, pričom 
v konkretizácii správania sa človeka ide o ich identifikáciu a interiorizáciu ako 
platná nutnosť konania a správania sa s cieľom optimálneho fungovania 
spoločnosti.3 

Regulácia spoločenských vzťahov, vnímajúc prejavy správania sa človeka je 
založená na jeho poznaní práva, noriem, pravidiel. Všetky uvedené atribúty však 
nastavuje spoločnosť, cez organy realizujúce právo, a to práve k usmerneniu 
správania  a konania seba samej.  

Pohľad na človeka – jedinca v oblasti práva, ktorému bolo uložené ochranné 
opatrenie, a to ochranné liečenie môžeme založiť na dvoch vnímaniach. Primárne 
v kontexte humanitných vied ako osobnosť, ktorá realizuje svoj život v spoločnosti 
a kreuje ju a zároveň ako člena spoločnosti, ktorá ho formuje.  

 
2  JÚDA, V. 2020. Teória práva. 2. vyd. Banská Bystrica: Belianum, 2020, s. 58 – 59. ISBN 978-80-

557-1689-3 
3  FÁBRY, B. – KASINEC, R. – TURČAN, M. 2019. Teória práva. 2. vyd. Bratislava: Wolters 

Kluwer, 2019, s. 77. ISBN 978-80-571-0127-7. 
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Istú spoluzodpovednosť spoločnosti za konanie jednotlivcov, možno 
odzrkadľujú práve ochranné opatrenia, ktoré môžu byť alternatívou trestu. Každá 
sankcia sleduje cieľ,  a tým je ochrana spoločnosti. No pri ochranných opatreniach 
je najvyšším záujmom spoločnosti práve jej ochrana. Tu sa spoločnosť snaží 
zabezpečiť nápravu jednotlivca, ktorý porušil prijaté pravidlá, a to tým, že dáva 
možnosť napraviť konanie a správanie formou pomoci a starostlivosti, na poli 
výchovnom, terapeutickom a zabezpečovacom. Ochranné opatrenia ukladané popri 
trestoch smerujú spoločnosť k vyjadreniu jasného postoja, a to nesúhlasu s konaním 
a správaním páchateľa. Tresty za iných okolností nesú v sebe morálne odsúdenie, 
čiže vyjadrenie onoho jasného nesúhlasného postoja.4  

Tu však pri ochrannom liečení nastáva problém v humanitnom porozumení 
jednotlivcovi, ktorý vzhľadom k svojmu nedostatočnému duševnému zdraviu, 
v ponímaní spoločnosti, je práve smerom k spoločnosti nebezpečný. Spoločnosť 
podľa najvyšších princípov humanizmu život človeka a jeho dôstojnosť ochraňuje 
a kladie dôraz na vnímanie takejto osoby, bez diskriminácie s apelom na prizmu jeho 
pozitív. Máme za to, že práve ochranné liečenie princíp humanizmu sleduje. 
Spoločnosť, cez právo, respektíve trestný zákon dáva priestor na formovanie 
osobnosti v kontexte dodržiavania pravidiel. Otázkou však zostáva analyzovať 
dôvody, ktoré doviedli jednotlivca k spáchaniu trestného činu, napriek tomu, že jeho 
narušené duševné zdravie mu nedovoľovalo pochopiť dané pravidlo – zákaz / príkaz.  

V rámci ochranných opatrení sa vzhľadom k detencii, ktorá patrí do 
kategorizácie ochranných opatrení, tak ako ochranné liečenie, riešil aplikačný 
problém. Táto súvislosť vychádzala z vnímania opatrenia ako trestu, podľa 
Európskeho súdu pre ľudské práva. Východiskom bolo konštatovanie uloženia 
ochranného opatrenia ako sankcie za trestný čin, bez ohľadu na to, aké znenie, 
lingvistický pojem je zahrnutý v zákonnom usmernení toho, ktorého štátu. Následne 
bol problém riešený aj v Nemecku, avšak v súvislosti s detenciou.5    

Detencia úzko súvisí s ochranným liečením, pretože už historických 
modifikácií ukladania ochranného liečenia a detencie sa v oboch prípadoch jedná 
o rovnakého páchateľa trestnej činnosti. V tomto prípade ide o páchateľov pre 
spoločnosť nebezpečných, vzhľadom k ich narušeniu duševného zdravia 
a inklinovaniu, v istom smere k pudovým, pre spoločnosť neprípustným reakciám.   

Pri dokazovaní trestnej zodpovednosti musia byť splnené dve základné 
podmienky, a to je vek a príčetnosť páchateľa. Tu vidíme úzky súvis s človekom, 
ktorý svojim správaním a konaním ohrozuje spoločnosť, a to v konkrétnej podobe. 
Preto je tu potrebná spolupráca so súdnymi znalcami, najmä s forenzným 
psychiatrom a psychológom. Prax ukazuje, že väčšina páchateľov trestnej činnosti 
sa kategorizujú ako psychopatické osobnosti. Čiže tu ide o isté miernejšie narušenie 
duševného zdravia. Ďalšou otázkou je, či je príčinou fungovanie spoločnosti ako 

 
4  KURILOVSKÁ, L. – BLAŽEK, R. – ĽORKO, J.. 2020. Hodnotenie implementácie a budúceho 

vývoja sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov v Slovenskej republike. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 43 – 48. ISBN 978-80-223-5030-3. 

5  FERENČÍKOVÁ, S. 2016. Zásadu zákazu retroaktivity vo vzťahu k detencii. In MARKOVÁ, V.: 
Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Zborník príspevkov zo 4. ročníka 
interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Batislava: 
Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2016, s. 52 – 62. ISBN 978-80-8054-683-0. 
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takej a vytváranie priestoru na trestnú činnosť, alebo je dôležité hľadať psychické 
narušenie zdravia v jadre osobnosti. Pochybnosti o duševnom zdraví nastavajú 
najčastejšie pri z dôvodov nadmerného užívania alkoholu, drog, podozrenia na 
duševnú chorobu a podobne.6   

Z uvedeného vyplýva, že človek - člen spoločnosti ako jednotlivec v istom 
okamihu sa stáva pre spoločnosť nebezpečným a ohrozujúcim svojim konaním 
ďalších jej členov. Hovoríme teda o človeku s duševnou poruchou. V ďalšom 
prípade ide o človeka, ktorý vplyvom aj spoločenských okolností nie je schopný 
primerane reagovať na potreby a pravidlá, ktoré si spoločnosť stanovila. 

Človek chorý vo všeobecnosti je považovaný za jedinca, ktorý si daný stav 
nevyvolal sám a nie je schopný napraviť tento stav vlastnou vôľou. Ďalšia 
charakteristika smeruje k chorému, ktorý je daným stavom  oslobodený od 
doterajších povinností. U chorého nastáva povinnosť prezentovať tento stav 
a vlastné uvedomenie si podstaty stavu, pričom je následne povinný spolupracovať 
s odborníkmi, ak nedôjde svojvoľne k úprave daného stavu.7 

Na základe uvedeného vnímame človeka s duševnou poruchou ako človeka 
chorého, ktorý v istých intenciách nie je schopný reagovať na podmienky dané 
spoločnosťou. Práve z toho dôvodu sú interpretované ochranné opatrenia, ako aj 
ochranné liečenie, ktoré daného jedinca umiestňuje do priestoru jedinca, ktorému je 
v prvom rade nutné pomôcť, aby tak bola cielená ochrana spoločnosti.   

Európsky dohovor o ľudských právach (1953) sa vo svojej komplexnosti 
zaoberá pohľadom na človeka – jedinca a jeho právach, ktoré sú neodňateľné. 
Zahŕňa aj pojem právo na súkromný život, čo znamená širokú paletu intimity človeka 
a jeho konania. Zásah do uvedeného práva je možný len na základe zákona, a to 
z dôvodov národnej aj verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia aj morálky, ale aj 
ochrany práv a slobôd iných jedincov.8 

Medzinárodné dohovory a zmluvy sú záväzné a postavené na ochrane človeka 
– jedinca, jeho života, dôstojnosti a osobnosti ako takej bez diskriminácie. Dohovor 
o právach osôb so zdravotným postihnutím smeruje ochrane osôb so zdravotným 
postihnutím a rieši rovnosť takýchto osôb smerom k ostatnej spoločnosti, sú teda 
vnímané ako rovnoprávne subjekty pred zákonom aj vo vzťahu vlastníctva majetku. 
Ide teda o uplatňovanie práv.9    

Deklarácia ľudských práv a duševného zdravia zdôrazňuje niekoľko atribútov 
pre ľudí s duševnou chorobou. Ide teda o človeka - jednotlivca, ktorý v rámci 
spoločenského diania je jej plnohodnotným členom. Avšak pri porozumení činov, 
ktoré koná nie v jej prospech, sa stáva pre ňu nebezpečným. Ide o sledovanie 

 
6  NESVADBA, A. 2014. Aspekty spolupráce vyšetrovateľa so súdnymi znalcami pri dokazovaní 

trestnej zodpovednosti páchateľov trestných činov proti životu a zdraviu. In Aktuálne otázky 
trestnej zodpovednosti. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Paneurópska vysoká škola, 
2014, s. 78 – 83. ISBN978-80-8155-034-8. 

7  BAŠTECKÝ, J. 1997. Psychiatrie, právo a společnost. Postavení duševne nemocného ve 
společnosti a v právních předpisech. 1. vyd. Praha: Galén, 1997, s. 18. ISBN 80-85824-45-0. 

8  HUBÁLKOVÁ, E. 2003. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika: judikatúra 
a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde Praha, 2003, s. 201 – 202. 

9  MAREČKOVÁ, J. – MATIAŠKO, M. 2010. Člověk s duševným postižením a jeho právní jednání: 
Otázka opatrovnictví dospélých. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2010, s. 49. 
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spoločenského úsilia nevnímať takéhoto jedinca za žiadnych okolností ako 
vylúčeného. Je podstatné jednať s ním vždy ako s rovným, čiže aj v konaní, správaní, 
myslení a podobne. Tu je zachovávaná plnohodnosť člena spoločnosti. Následne ide 
o ochranu jeho práv, aj v miere, v ktorej si ich uvedomuje, ale aj v tej, kde nerozumie 
podstate práva pre vlastnú osobnosť. Podávať mu informácie, ktoré reflektujú pomoc 
a podporu v sociálnej či zdravotnej oblasti a vytvoriť priestor na nápravu i liečenie. 
Rešpektovať jeho práva a zároveň informovať ho o ich dosahovaní.10 

V tejto súvislosti môžeme poukázať na vybrané výsledky výskumu 
riešiteľského kolektívu vedeckého projektu, ktorý zisťoval názory odborníkov na 
vybrané aspekty výkonu trestu odňatia slobody, pričom vzhľadom k nazeraniu na 
človeka ako vlastnú integritu je azda najväčším zásahom do ľudských práv. Nie je 
naším zámerom analyzovať všetky aspekty, ale pripomenúť vnímanie podstaty 
človeka profesionálmi pôsobiacimi v uvedenej oblasti. Distribuovaný dotazník bol 
obsažne výstižný, no zároveň obsahoval aj otvorenú otázku, v ktorej respondenti 
mali pripomienkovať a komentovať problematiku trestného práva a resocializácie 
človeka, respektíve odsúdeného a možnosti jeho nápravy, aby bol schopný 
optimálneho zaradenia sa do spoločnosti. Pripomienky riešiteľský kolektív zhrnul 
do kategórií: podmienečné prepustenie, alternatívne tresty, pričom ide o náhľad na 
človeka, ako socializovaného objektu s postupným smerovaním na subjekt, 
postpenitenciárna starostlivosť, práva a povinnosti väznených osôb, pričom ide 
o prizmu vnímania človeka, ako aj korupcia, personálne zabezpečenie, zásady 
ukladania trestov a iné.11 

Na jednej strane vnímame páchateľa a na strane druhej je tu štát a v konečnom 
dôsledku spoločnosť. Tá páchateľa vníma, avšak musíme podotknúť, že aj páchateľ 
je súčasťou spoločnosti a v momente uloženia trestu je istým spôsobom spoločensky 
segregovaný. Historický kontext k ponímaniu trestania takéhoto páchateľa 
sumarizuje jeho postavenie do pozície osoby, ktorá bola pre spoločnosť nebezpečná 
hlavne z hľadiska stavu, pričom práve stav páchateľa ho smeroval k páchaniu 
trestných činov. Išlo hlavne o výchovu, liečbu, izoláciu páchateľa s cieľom 
eliminovať daný stav.12 Ak je teda účelom nastaviť páchateľovi systém pomoci, je 
nutné, aby takýto systém bol organizovaný, odborný, kontrolovaný. Druhým faktom 
ochranného liečenia, ktoré patrí do ochranných opatrení vnímame historický vývoj 
spoločnosti a záujem riešiť opakujúce sa konania jednotlivcov, ktoré narúšajú 
prirodzený chod spoločnosti.  

Ochranné opatrenia majú jasný účel, ktorý chápeme v dvoch smeroch: a to 
prvým atribútom je ochrana spoločnosti, ako sme už uviedli, nielen pred páchateľmi 
trestných činov a činov inak trestných, ale aj pred predmetmi, ktoré sú súčasťou 

 
10  BAŠTECKÝ, J. 1997. Psychiatrie, právo a společnost. Postavení duševne nemocného ve 

společnosti a v právních předpisech. 1. vyd. Praha: Galén, 1997, s. 58. ISBN 80-85824-45-0. 
11  ĽORKO, J. 2018. Názory odborníkov z väzenskej praxe na vybrané aspekty výkonu trestu odňatia 

slobody. In MARKOVÁ, V. (ed.): Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Zborník 
príspevkov zo 6. ročníka interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou 
účasťou. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2018, s. 116 – 127. ISBN 978-80-
8054-765-3. 

12  IVOR, J. a kol. 2010. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 
s.r.o., 2010, 511 s.  ISBN 978-80-8078-308-2. 
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trestného konania, teda sú vo vzťahu s trestným činom a sú pre spoločnosť 
nebezpečné, z čoho vyplýva funkcia preventívna, v ktorej sa koncipuje zložka 
terapeutická, výchovná a zabezpečovacia v priamej súvislosti s páchateľom. 
Druhým atribútom je pomoc osobám, u ktorých bola zanedbaná výchova alebo im 
bola diagnostikovaná duševná zaostalosť, pričom sa jedná opäť o ochranu 
spoločnosti, kedy sa zabezpečuje zníženie nebezpečenstva alebo jeho odstránenie 
v ďalšom možnom porušovaní alebo ohrozovaní záujmov chránených Trestným 
zákonom, práve liečbou alebo izoláciou takýchto osôb, ktoré však môžu byť podľa 
páchania trestného činu nepríčetné alebo v zmenšenej príčetnosti. Ukladanie 
ochranných opatrení sa riadi zásadami:  Možno ho uložiť páchateľovi popri treste 
alebo aj pri upustení trestu, pokiaľ sa tým zaručí ochrana spoločnosti a bude 
účinnejšie ako trest, nesmie mať uloženie opatrenia vplyv na rodinu a blízkych, jeho 
uloženie má výrazne preventívny charakter pre páchaním ďalších trestných činov, 
nie je možný súbeh ochrannej výchovy a ochranného dohľadu, súd pri ukladaní 
neberie do úvahy zásadu úmernosti, ale potrebu ochrany spoločnosti, a to tak, že 
uprednostňuje potrebu liečenia, nápravy, výchovy individuality alebo inej osoby, 
výkon sa končí dosiahnutím účelu, uplynutím doby, na ktorú bol uložený, vekom 
podľa zákona.13 

Máme za to, že práve ochranné opatrenia sú výsledkom dlhodobého procesu 
a formovania filozofických, psychologických, edukatívnych a v neposlednom rade 
právnych kontextov, kedy je zrejmé, že podstata života človeka je vnímaná ako 
socializovanej osobnosti, ktorá však niekedy podľahne stimulom fyzického, 
psychického, či sociálneho vyčerpania. Tento moment je konkretizáciou celého 
zmyslu trestného postupu voči páchateľovi, ale aj konceptu kauzality prostredia 
a človeka.    

Ochranné liečenia ako druh ochranného opatrenia je cielené ako ochrana 
spoločnosti, v koncepte zabrániť páchateľovi v páchaní trestných činov alebo činov 
inak trestných, ktorí trpia duševnou poruchou, alebo sú závislí na návykových 
látkach a z toho dôvodu sú pre spoločnosť nebezpeční. Primárne ide o poskytovanie 
odbornej lekárskej starostlivosti s cieľom ich vyliečenia a optimálnej resocializácie, 
respektíve do zaradenia do normálneho života.14 Ide v prvom rade o individuálny 
prístup, ktorý poskytuje takýmto osobám terapeutické pôsobenie. To je účelom 
ochranného liečenia. Vzhľadom k individualizácii je dôležité uplatňovanie zásad, pri 
systéme trestov a ich ukladaní. Ide o: 

- zásadu legality trestov (premieta sa tu individualizácia a spravodlivosť), 
- zásada subsidiárnej úlohy trestného práva a trestu, 
- zásada humanizmu trestného práva (nazeranie na osobu, ako človeka v jeho 

podstate), 
- zásada spravodlivosti, 
- zásada jednoty represie a výchovy, 

 
13  KURILOVSKÁ, L., BLAŽEK, R., ĽORKO, R. 2020. Hodnotenie implementácie a budúceho 

vývoja sankčného mechanizmu po10 rokoch účinnosti trestných kódexov v Slovenskej republike. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, 223 s. ISBN 978-80-223-5030-3. s. 43-46. 

14  KURILOVSKÁ, L., BLAŽEK, R., ĽORKO, R. 2020. Hodnotenie implementácie a budúceho 
vývoja sankčného mechanizmu po10 rokoch účinnosti trestných kódexov v Slovenskej republike. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, 223 s. ISBN 978-80-223-5030-3. s. 43-46. 
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- zásada individualizácie použitých sankcií, 
- zásada nezlučiteľnosti určitých druhov sankcií, 
- zásada personality sankcií, 

zásada úmernosti sankcií voči spáchanému trestnému činu.15 
Ak by sme načrtli historický vývoj trestného práva, tak by sme museli v prvom 

rade zohľadňovať jednotlivé etapy prostredníctvom prístupov spoločenského 
vnímania človeka. Systematizácia náhľadov sa formulovala náhľadom integrity 
človeka s jej vnímaním sociálneho sveta v kontexte konkretizácia napĺňania potrieb. 
Avšak súčinne alebo azda prirodzene dochádzalo a dochádza ku kriminálnemu 
správaniu jednotlivcov.  

A na takomto základe rozvoja chápania prirodzenosti ľudských práv sa 
trestanie za takéto správanie posunulo práve do inštitucionálnej podoby, kedy 
individualita jednotlivca bola zovšeobecnená a paušalizovaná. Aj v tomto kontexte 
došlo k porozumeniu toho, čo sa má s človekom diať, ak chce spoločnosť smerovať 
jednotlivca k pozitívnemu postoju celospoločenských hodnôt. V tomto mysle ide 
o resocializačnú funkciu trestu, pričom mnohými výskumami bolo dokázané, že 
odňatie slobody, respektíve systém väzenia nespĺňa proporcionalitu pomoci človeku 
v jeho problémoch, ale hlavne uvedomenie si odčinenia minulosti a prevencia alebo 
ochrana budúcnosti, v zmysle spoločenskej reakcie na trestný čin, teda jeho 
páchateľa. Historickými východiskami sa však preukázalo, že účinky trestu, ako 
väzenia viedli práve k narastaniu kriminality u jednotlivcov, pretože systém  
prizonizácie väzňov, pomenovaný Clammerom v roku 1940, bol nastavený príliš 
izolovane.16  

Berúc do úvahy ponúkané činnosti, ktoré môže odsúdený využívať pri 
odpykaní si trestu, vnímame ich nasmerovanie k človeku, ktorý vlastnou iniciatívou 
a aktivizáciou vnútorných síl, má vytvorené podmienky na opätovné začlenenie sa 
do spoločnosti. Ide o činnosti, ktoré sú nazvané súhrnným názvom penitenciárneho 
pôsobenia. Stále však prevláda názor, pričom sú exemplárne kladené otázky na 
skutočnú pomoc človeku – páchateľovi. Teda, či dané možnosti nápravy skutočne 
pomôžu človeku a vedú ho k želanému cieľu, adekvátneho začlenenia sa do 
spoločnosti. Časť názorov vedie k presvedčeniu plnohodnotnosti zmyslu činností, aj 
niektoré výsledky ukazujú pozitívny dopad na odsúdených, no ďalšia časť názorov 
uvažuje  v intenciách, respektíve sa snaží pomenovať medzeru, alebo nedostatok, 
ktorý práve upozorňuje na nazeranie podstaty ľudskej integrity. Pri kvalitne 
vykonávaných činnostiach v prospech odsúdeného, teda nastáva otázka ich detailnej 
analýzy. Koncepčne vnímajú celok a psychiku človeka, no súčasne poukazujeme na 
ich individualizáciu. Doc. Ščerba vymenúva faktory, ktoré práve, ohľadom na 
jedinečnosť človeka ako osobnosti, charakterizujú nedostatočnosť resocializácie 
v kontexte trestu odňatia slobody vo väzniciach. Ide o: „vytrhnutie odsúdeného 
z jeho sociálneho prostredia, pobyt odsúdeného vo výrazne kriminogénnom 

 
15  MADLIAK, J. a kol. 2010. Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Košice: Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097825-2. 
16  LUBELCOVÁ, G. Alternatívne tresty v kontexte stratégií spoločenskej regulácie kriminality (od 

trestajúcej k obnovujúcej trestnej spravodlivosti). Bratislava. [cit. 2022-05-10] Dostupné na 
internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02061040Lubelcova.pdf 
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prostredí, nepodmienečný trest odňatia slobody výrazne zvyšuje efekt stigmatizácie, 
samotný výkon trestu odňatia slobody sa realizuje v neprirodzenom a v mnohých 
prípadoch škodlivom prostredí.“17  

Uvedené aspekty môžu veľmi neblaho pôsobiť na psychiku integrity, pričom 
následné páchanie trestných činov je len otázkou času a nastupuje ochranné liečenie.  
Samozrejme, nie zakaždým, no najvyšší predpoklad, okrem príčin uvedených vyššie, 
sa dá očakávať, že sa spoločensky začíname na páchateľa pozerať ako na bytosť 
zasluhujúci intervenčnú pomoc, a to v istom  slova zmysle inú, s nadstavbou 
kauzality.  

Ochranu spoločnosti, pričom to je hlavnou funkciou uloženia ochranného 
liečenia či už obligatórne alebo fakultatívne nie je možné zabezpečiť pri súčasnom 
právnom postavení daného liečenia natrvalo, bez možnosti rizikovosti páchateľa.  

Tu vidíme priestor na vytvorenie istého možného plánu pre samotného 
páchateľa, založeného na princípe individualizácie, ktorý by v dvoch ohľadoch 
mohol plnohodnotne zabezpečiť ochranu spoločnosti a v neposlednom rade aj 
samotného páchateľa pred ním samým. Niekoľkokrát upozorňujeme na hlavný účel 
ochranných opatrení a konkrétne ochranného liečenia, no limity nachádzame práve 
v rozpore s liečením – v kontexte vyliečenia páchateľa a možnosťou jeho 
plnohodnotného optimálneho života a jeho stavom, ktorý vyplýva z duševnej 
poruchy, a tá je častokrát trvalá a „nevyliečiteľná“. 

Ochranné opatrenia vychádzajú z historického kontextu tzv. pozitivistickej 
školy, ktorá bola chápaná ako protiklad „klasickej školy“. Klasická škola vychádzala 
z princípu primeraného trestu úmernému zlu, ktoré páchateľ zavinil. Na rozdiel 
pozitivistická škola smerovala k chápaniu páchateľa  a jeho trestu ako úmernému 
v koncepte jeho nebezpečného stavu, v ktorom sa páchateľ nachádzal.18 Prienikom 
oboch nazeraní na tresty páchateľovi sa stala optimalizácia humanistického pohľadu 
na život človeka, ktorý sa častokrát nachádza v bezvýchodiskovej situácii a koná na 
základe bezmocnosti. Samozrejme nie je tomu vždy tak, ale predpokladajme, že 
moderná demokratická spoločnosť takto človeka vníma. Tomuto kontextu 
nasvedčujú aj nižšie vymedzené východiská a zásady týkajúce sa trestného práva. 
História ukázala možné zmeny v právnych systémoch a hlavne v ukladaní trestov. 
Tu vnímame prvýkrát pohľad na páchateľa, ako na osobu, ktorá z celospoločenského 
hľadiska má byť vnímaná ako človek, ktorý potrebuje okrem represie aj priestor na 
nápravu, pomoc.  

Z hľadiska ukladania trestnoprávnych sankcií môžeme vymedziť unitárny 
systém sankcionovania, kde je uložený jeden druh sankcie, dualistický, ktorý 
upravuje dva druhy trestných sankcií, v lingvistickom slova význame spojené 
spojkou „a“, pričom posledný systém zmiešaný, v rámci jednej sankcie integruje 
tresty a ochranné opatrenia, aby sa splnil účel na jednej strane represie, no na druhej 

 
17  TURAY, L. 2020. Sankcie a trestná politika. In Ukladanie trestov a ich výkon. Bratislavské 

právnické fórum. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta, 2020, 251 s. 
ISBN 978-80-7160-557-7. s. 63 – 70. 

18  IVOR, J. a kol. 2010. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. 2. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 
s.r.o., 2010, 511 s.  ISBN 978-80-8078-308-2. 
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aj liečebný účinok sankcie.19 Uvedené nás smeruje k poznaniu, že popri ukladaní 
trestov sú ochranné opatrenia doplnkom, ktorý však vo vnímaní spomínanej 
pozitivistickej školy môže mať trefnejšie a účelnejšie plnenie ako samotný trest. 
Tým nevyjadrujeme postoj k eliminácii trestu, avšak ochranné opatrenia sú skôr 
vnímané ako nadstavba a pridaná hodnota trestu, ak je v dualistickom alebo 
zmiešanom systéme uložené. Ako samostatná sankcia má výsostne humanistický 
cieľ.   

Vnímajúc Trestný zákon a vymedzenie druhov ochranných opatrení, a to 
ochranného liečenia, ochrannej výchovy, ochranného dohľadu, detencie a zhabania 
veci, môžeme poukázať na zásady ich ukladania. V ochrannej výchove ide 
o mladistvého páchateľa, čo však neznamená, že nie je možné mladistvému uložiť 
aj iné ochranné opatrenie, okrem ochranného dohľadu. Ostatné ochranné opatrenia 
sa ukladajú dospelým osobám, a tu vnímame pozoruhodnosť pohľadu spoločnosti na 
človeka, pretože holistická integrita stojí v centre záujmu, bez ohľadu na vek. Je 
zrejmé, že osoby, ktorým boli ochranné opatrenia uložené, nie sú vyňaté z uloženia 
iného trestu. Už sme spomenuli istú humanistickú nadstavbu ochranných opatrení. 
Ochranné opatrenia smerujú aj k nepríčetným páchateľom, ktorí sú pre spoločnosť 
na slobode nebezpeční. A práve v takomto prípade je pre nich smerodajné ochranné 
liečenie. Tento moment ukladania ochranného liečenia je azda najpodstatnejším 
v zmysle pozornosti venovanej človeku, ktorý v disharmónii s prostredím, potrebuje 
pomoc spoločnosti a odborné intervencie.20 

Vývojom trestného práva môžeme hovoriť v súčasnej dobe o jeho 
spravodlivosti. Tresty sú ukladané podľa pravidiel, ktoré vymedzuje zákon, avšak 
v tomto ponímaní je tu snaha o individualizáciu, pričom nastáva otázka, či je možné 
v tomto kontexte brať naozaj do úvahy všetky aspekty osobnosti, pričom na druhej 
strane je primárnym cieľom ochrana celej spoločnosti. V tomto zmysle teda aj 
ochrana samého páchateľa pred ním samým. Práve súd akcentuje potrebné 
náležitosti a je na ňom aké okolnosti prípadu, prípadne aké motívy viedli páchateľa 
k spáchaniu trestného činu. Paušálne však nie je možné zohľadňovať všetky aspekty, 
aj tie najdetailnejšie, pretože aj Trestný zákon univerzalizuje konkrétny trestný čin. 
Existujú možnosti rozsahu trestných sadzieb, ale aj iné ochranné opatrenia, ktoré 
dávajú možnosť vyššie spomenutej individualizácie testu smerom k páchateľovi.21 

Môžeme teda uviesť príklad, založený výlučne na fiktívnosti. Páchatelia, 
ktorým bolo uložené ochranné liečenie teda nesú znaky istej disharmónie 
s prostredím, ktorá sa odráža na ich správaní a konaní. Stimulmi vzniku takéhoto 
správania môžu byť fyzické, psychické a sociálne nedostatočnosti, ktoré ak nie sú 
pod dohľadom a kontrolou spoločnosti, máme na mysli humanitné vedy v zmysle 

 
19  FERENČÍKOVÁ, S. 2015. Detencia v trestnom práve. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2015, 252 s. ISBN 978-80-8152-359-5. 
20  PROKEINOVÁ, M. 2020. Sankcionovanie trestného činu sexuálneho zneužívania. In Ukladanie 

trestov a ich výkon. Bratislavské právnické fórum. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 
Právnická fakulta, 2020, 251 s. ISBN 978-80-7160-557-7. s. 114 – 119. 

21  DUĽA, L. 2016. Spravodlivosť, kontradiktórnosť a sankčná primeranosť v konaní pred súdmi 
Slovenskej republiky. In KOLEKTÍV AUTOROV: Princíp spravodlivosti v trestnom a správnom 
súdnom konaní. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2016. ISBN: 978-80-970207-9-
8. s. 146 – 155. 
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starostlivosti o človeka, môžu prerásť do kriminálneho správania. Obava spoločnosti  
z páchania trestných činov takýchto osôb je rozsiahla, a preto sa v ochrannom liečení 
aktualizuje liečba. Ak teda spácha trestný čin uvedená osoba, nastáva otázka čo bolo 
konkrétnym stimulom. Taktiež sa v predmetnej veci môžeme pýtať, akými 
opatreniami disponovala spoločnosť, že vôbec k trestnému činu došlo. Ďalšou 
otázkou pri pohľade na páchateľa ako na človeka prichádza do úvahy rozsah 
reziliencie. V rámci ochranného liečenia sa ďalej zisťujú pomery v prirodzených 
prostrediach páchateľa. K danému príkladu sa vyjadrujeme v kontexte zlyhania 
prostredia,  v ktorom páchateľ žil, a ktoré ho doviedlo ku kriminálnemu správaniu. 
V závere predostretých úvah sa pýtame, kto je skutočne zodpovedný za spáchaný 
trestný čin. V uvedenom kontexte tieto úvahy vyvstávajú pri realizácii ochranného 
liečenia a dostávame sa tak k prapodstate pôsobenia človeka v zmysle rozvíjajúcej 
sa spoločnosti, ktorá je postavená na pravidlách, zákonoch, pričom tie nutne musia 
zovšeobecňovať konania jednotlivcov.  

Na mieste je uviesť aj pojem predbežná otázka, ktorá vyvstáva v trestom 
konaní pri právnej formulácii trestného činu. Ide o to, či skutočne došlo k spáchaniu 
trestného činu, ktorý je meritom trestného konania, v zmysle: naplnenia skutkovej 
podstaty trestného činu alebo či je páchateľ skutočné za trestný čin zodpovedný. 
Druhá možnosť je pre nás smerodajná, pretože rieši otázku spáchania trestného činu 
druhou osobou, a to hlavne v prípadoch krivého obvinenia.22 Otázkou však stále 
zostáva, ktorá osoba bola tým primárnym stimulom spáchania trestného činu. Či ide 
teda priamo o páchateľa, alebo inú osoba, ktorej konanie a správanie viedlo inú 
osobu ku kriminálnemu správaniu.  

Za faktory, ktoré sa podieľajú na sociálnom a primeranom fungovaní človeka, 
čo predstavuje aj pohľad na osobu ako páchateľa trestného činu, ktorému bolo 
uložené ochranné liečenie je reziliencie. Opačný pojem je vulnerabilita, čo znamená 
zraniteľnosť, neschopnosť adekvátne sa vyrovnať s mnohým pôsobiacimi faktormi. 
V právnom systému ide v konečnom dôsledku o posúdenia na jednej strane 
vulnerability, pri páchaní trestného činu, no na druhej strane v ochrannom liečení 
o rezilienciu. Predmetne obidva determinanty nie sú zahrnuté v trestnom konaní, no 
v konečnom dôsledku zohrávajú významnú úlohu nielen pri trestnom konaní, ale vo 
všeobecnosti aj následne v rámci ochranného liečenia. Faktory ovplyvňujúce obidva 
determinanty podstaty človeka a jeho prežívania súvisia s jeho zdravím, a to na 
biologickom, psychickom, ale aj sociálnom podklade.  Reziliencia ako schopnosť 
adekvátne sa vyrovnávať s nepriaznivými podmienkami, ktorými v našom prípade 
môžu byť aj tresty ako také, ale hlavne trest odňatia slobody, si vyžaduje špecifické 
prístupy a modely, pričom takými disponuje ochranné liečenie. Ich základom je však 
individualita ako osobnosť so všetkými dispozíciami. Koncepcie reziliencie 

 
22  VOJTUŠ, F. Spáchanie trestného činu ako predbežná otázka. [cit. 2022-05-10] Dostupné na 

internete: 
https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2020/10/PRAVNIK_10_2020_TEXT_74
5-816.pdf . S. 745 – 764.  
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chápeme istý súhrn protektívnych prvkov, ktoré vo vzťahu k osobnej pohode, kvalite 
života a zdraviu zohrávajú významnú úlohu v konatívnosti človeka.23 

Aktuálne sme považovali za pozoruhodné zaradiť uvedené pojmy, pretože sú 
úzko prepojené s pohľadom spoločnosti na človeka, ktorý však na základe 
objektívnych, či subjektívnych príčin konal protiprávne a tak sa stal predmetom 
záujmu spoločnosti, práva a iných systémov. Ochranné liečenie nadobúda rozmer 
presahujúci právne ukotvenie, pretože ponúka širšie možnosti v istom slova zmysle, 
nielen ochrany spoločnosti, ale aj samotného páchateľa, v kontexte človeka, ktorý si 
zasluhuje pomoc, podporu a hlavne liečenie. Výsledkom by samozrejme mala byť 
„bezkriminálna“ širšia komunita, no prejavy vplyvu  prirodzenosti a prostredia na 
človeka sú nezvratné.  
 
Záver  

Záverom poukazujeme na niektoré faktory, ktoré berú do úvahy individualitu 
jednotlivca - páchateľa trestného činu, ktorý svojím správaním ohrozuje nielen celú 
spoločnosť, ale hlavne seba. V mnohých prípadoch sa ukazuje zlyhanie 
socializačných prostredí, ktoré ako stimul pôsobia na kriminálne správanie človeka. 
Ak sa teda takémuto  páchateľovi uloží ochranné liečenie, odborníci – profesionáli 
zaisťujú všetky dôvodné faktory konatívnosti páchateľa. Ukladanie trestov prešlo 
vývojom v zmysle postoja k páchateľom trestných činov a v súčasnom 
humanistickom prístupe ide v prvom rade o to, aby bol trestný čin adekvátne 
postretaný, ale aj o to, aby páchateľ, v našom ponímaní človek prešiel nápravou 
s cieľom minimalizovať jeho kriminálne správanie v budúcnosti a vytvoriť mu 
priestor v spoločnosti optimálneho fungovania. Aj v dnešnej dobe stojíme pred 
dilemou ako postupovať, ako nastaviť pravidlá celospoločenského fungovania, aby 
sme odstraňovali negatívne javy. Javy sú sprevádzané a realizované ľudským 
konaním. Človek ako individualita vstupuje do vzťahov s iným človekom, ale aj 
s prostredím, ktoré ho v konečnom dôsledku kreovalo. Ak teda nastane zlom, ktorý 
v spoločnosti spôsobí dôvodnú obavu nachádzame formy, v právnej oblasti, ako 
postupovať a riešiť uvedené javy. Máme za to, že ochranné liečenie je tým správnym 
systémom, avšak zahŕňa v sebe oveľa širšiu oblasť pôsobenia na jednotlivca a v 
jednotlivcovi ako iné systémy.   
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Komparatívny pohľad na podmienky výkonu trestu odňatia slobody v 
Slovenskej republike, Fínsku a Nórsku 

 
A COMPARATIVE VIEW OF IMPRISONMENT CONDITIONS IN THE 

SLOVAK REPUBLIC, FINLAND AND NORWAY 
 

Lenka Pastieriková 
 
Abstrakt  
Sankcia v podobe trestu odňatia slobody znamená v živote každého odsúdeného 
významnú sociálnu udalosť, životný zlom. Izolácia človeka, vyňatie z jeho 
prirodzeného sociálneho prostredia a zaradenie do izolovaného rezidenčného 
prostredia so sebou prináša do života odsúdeného mnoho zmien a negatívnych javov. 
Systém výkonu trestu odňatia slobody  má v rôznych európskych krajinách rôzne 
podoby, ktoré, prirodzene, vychádzajú z kultúrnych osobitostí a finančných možností 
jednotlivých krajín. Severské krajiny sú v mnohých aspektoch ideálom pre mnoho 
európskych krajín, inak tomu nie je ani v oblasti výkonu trestu odňatia slobody. Je 
pravdou, že nie je možné tieto prvky nekriticky prenášať a aplikovať v iných 
európskych kultúrach, napriek tomu môžu slúžiť ako inšpirácia dobrých príkladov z 
praxe. Predkladaná prehľadová štúdia sa vo svojej prvej časti zameriava na počet 
odsúdených v Európskej únii a počet odsúdených v rámci Slovenskej republiky, 
najmä z dôvodu porovnateľnosti. Následne rozoberáme legislatívny rámec, a teda 
právnu úpravu výkonu trestu odňatia slobody v podmienkach Slovenského právneho 
poriadku. V druhej časti sa štúdia zaoberá charakteristikou dvoch odlišných 
prístupov k výkonu trestu odňatia slobody, pre jedinečnosť tejto štúdie sme si zvolili 
opis bežného dňa odsúdeného v ústave na výkon trestu odňatia slobody na územi 
Slovenskej republiky. V týchto oblastiach sme rovnako pokračovali aj pre severské 
krajiny, aj keď pokrytie právnej úpravy je len veľmi povrchové. Napriek tejto 
skutočnosti považujeme časť týkajúcu sa samotného výkonu trestu odňatia slobody 
v rámci severských krajín za najzaujmejšiu časť tejto štúdie. 
Kľúčové slová: Odsúdení, výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu 
odňatia slobody, severské krajiny.  
 
Abstract 
Sanctions in the form of imprisonment mean a significant social event in the life of 
every convict, a turning point in life. Isolation of a person, exclusion from his natural 
social environment and inclusion in an isolated residential environment bring with 
them many changes and negative phenomena in the life of the convict.The sentencing 
system has different forms in different European countries, which, of course, are 
based on the cultural specificities and financial capabilities of each country. In many 
respects, the Nordic countries are ideal for many European countries, as is the case 
with the execution of prisoners. It is true that these elements cannot be uncritically 
transmitted and applied in different European cultures, yet they can serve as 
inspiration for good practice examples. In its first part, the presented overview study 
focuses on the number of convicts in the European Union and the number of convicts 
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in the Slovak Republic, especially for comparability. In the second part, the study 
deals with the characteristics of two different approaches of the execution of a 
custodial sentence. We have continued in these areas in the same way for the Nordic 
countries, although the coverage of the legislation is very superficial. We consider 
the part of this study to be the part concerning the actual execution of imprisonment 
within the Nordic countries. 
Keywords: Conviction, execution of imprisonment, imprisonment institute, nordic 
countries. 
 
Úvod 

Severské krajiny sú pre mnohé európske krajiny ideálom, a to nielen v oblasti 
ekonomiky, miezd, životnej či kultúrnej úrovne, ale aj v oblasti výkonu trestu odňatia 
slobody a najmä v podmienkach, ktoré je štát schopný vytvoriť pre odsúdených 
páchateľov. Vo všeobecnosti platí, že výkon trestu odňatia slobody reprezentuje 
kultúrny a ekonomický stav tej – ktorej spoločnosti, a to najmä v podobe vzťahu 
štátu k slobode a právam svojich občanov. Bývalý predseda vlády Spojeného 
kráľovstva Winston Churchill povedal „Ukážte mi vaše väzenie a ja Vám poviem, 
aká je Vaša spoločnosť.“  
 
1. Počet odsúdených v krajinách Európskej únie a na území Slovenskej 
republiky 

Počet odsúdených je v rôznych krajinách odlišný, čo veľmi prirodzene 
nadväzuje na samotnú veľkosť populácie konkrétneho štátu.  

 
Graf 1: Pomer väzňov k celkovej populácii v rámci Európskej únie za rok 2017 
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Tabuľka 1: Prehľad o počte odsúdených osôb, trestných činov a skutkov za rok 
2020 
 
2. Právna úprava výkonu trestu odňatia slobody v podmienkach Slovenského 
právneho poriadku 

Sankcia v podobe trestu odňatia slobody predstavuje v živote každého 
odsúdeného značnú, nie len sociálnu udalosť.  Ide o nenapodobiteľnú izoláciu 
človeka. Vyňatie z jeho prirodzeného sociálneho prostredia a zaradenie do tohto 
izolovaného prostredia so sebou prináša do života odsúdeného mnoho zmien, ktoré 
sú z veľkej väčšiny negatívneho charakteru. 
Výkon trestu odňatia slobody je charakteristický najmä adaptáciou na nové 
prostredie, režim dňa v ústave na výkon trestu odňatia slobody, špeciálnu komunitu 
ľudí. Takáto adaptácia sa označuje pojmom prizonizácia, ktorý podľa Gabriely 
Lubelcovej (2005) na základe svojich výskumov väzenského prostredia už v 40. 
rokoch zaviedol Donald Clemmer. Týmto termínom sa označoval reálny 
socializačný vplyv väzenského prostredia, jeho subkultúry a izolácie od ostatného 
sveta, ktoré povzbudzujú a nútia odsúdených k osvojeniu si zvykov a obyčajov 
vzdialených od vzorcov správania udržiavaných kultúrnymi normami mimo 
penitenciárnych zariadení. Resocializačné úsilie tak naráža na neformálnu 
„resocializáciu“ väzenskej subkultúry a väzenie sa stáva školou zločinu a nie 
nápravným zariadením. Prizonizácia je teda podľa Gabriely Lubelcovej: „Úplným 
opakom toho, čo chce nápravná, resocializačná funkcia väzenia dosiahnuť – 
namiesto uschopnenia, teda rehabilitácie, sa stáva tou najväčšou prekážkou na ceste 
ku spôsobilosti.“ 

Podstata výkonu trestu odňatia slobody spočíva v dočasnom obmedzení 
slobody voľného pohybu a pobytu odsúdeného páchateľa núteným pobytom vo 
väzenskom zariadení, ktorým je ústav na výkon trestu odňatia slobody. Právna 
úprava podmienok trestu odňatia slobody v Slovenskej republike je obsiahnutá vo 
viacerých normatívnych prameňoch rôznej právnej sily, a teda aj záväznosti. 
Všeobecná normatívna úprava podmienok výkonu trestu odňatia slobody je 
systémovo inkorporovaná v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov, a to vo štvrtej časti, prvej hlavy, ustanovenie § 406 a nasl. V 
zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadokv znení neskorších predpisov je obsiahnutá 
predovšetkým normatívna úprava podmienok nariaďovania výkonu trestu (§ 408,) 
odklad výkonu trestu (§ 407), rozhodovanie o zmene spôsobu výkonu trestu (§ 411), 
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prerušenie výkonu trestu (§ 412), upustenia od výkonu trestu (§ 413), započítanie 
väzby a trestu (§ 414). Rovnako dôležitiým inštitútom v rámci zákona č. 301/2005 
Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov sú procesné podmienky 
premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia (§ 414a), ako aj 
podmienky podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody (§ 415 a 
nasl.). Zároveň zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 
predpisov obsahuje blanketné ustanovenie § 407 ods. 1, ktoré odkazuje na osobitný 
zákon, predmetom ktorého je úprava podmienok spôsobu výkonu trestu odňatia 
slobody.  

V Slovenskej republike takým osobitným zákonom je napríklad zákon č. 
475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov a 
vykonávacím predpisom k predmetnému zákonu je vyhláška Ministerstva 
spravodlivosti SR č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu 
odňatia slobody, v znení neskorších predpisov.  
Na označenú normatívnu úpravu, ktorá je všeobecne záväzná, ideovo a vecne 
nadväzuje interný normatívny akt, a to rozkaz ministra spravodlivosti SR č. 15/2018, 
ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra spravodlivosti č. 16/2015 o zaobchádzaní 
s obvinenými a odsúdenými.  
 
3. Realita bežného dňa odsúdeného v ústave na výkon trestu odňatia slobody na 
území Slovenskej republiky 

Cely vyzerajú na celom Slovensku rovnako. Ak medzi nimi nájdeme 
akékoľvek rozdiely, tak to len z jediného dôvodu, že niektoré z ústavov na výkon 
trestu odňatia slobody prešli rekonštrukciou. V každej cele má odsúdený svoju 
posteľ, skrinku a stoličku, pričom o stôl sa delí aj s ostatnými odsúdenými, resp. so 
spoluväzňami.  
Každý odsúdený má nárok na svoj osobný priestor, ktorý mu štát nemôže 
bezdôvodne zmenšovať. Spravidla ide o plochu 3,5 m2. V prípade, ak ide o odsúdenú 
ženu alebo mladistvého, títo majú spravila plochu o rozlohe 4 m2. Napriek tomu, že 
sa uvedené javí ako osobný priestor, na ktorý nemožno stiahnuť, existujú určité 
výnimky, kedy môže byť tento osobný priestor dotknutý, resp. sa na istý čas zmenší. 
Takouto výnimkou je prípad, kedy riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody 
osobný priestor odsúdeného na potrebný čas zmenší z dôvodu rapídneho zvýšenia 
počtu odsúdených. 

V niektorých ústavoch na výkon trestu odňatia slobody sa nachádzajú aj 
viackapacitné cely. Určený štandard v danom prípade nie je, nakoľko sú 
dvojmiestne, trojmiestne, štvormiestne alebo až šesťmiestne cely. Miestnosti, kde sa 
väzni vzdelávajú a trávia voľný čas, sú im pritom veľmi podobné. 

Stravovanie v ústave na výkon trestu odňatia slobody môže mať viacero 
podôb. Buď môže ísť o tzv. tabletový výdaj v plastových miskách, ktoré sa podávajú 
odsúdeným priamo do cely, prostredníctvom otvoru na dverách cely, označované, aj 
ako bufetka, alebo si po jedlo idú odsúdení, resp. väzni sami.  
 
Pri poskytovaní stravy pracovníci prihliadajú najmä na zdravotné problémy, ale i na 
náboženské vyznanie odsúdených.  
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Denný program odsúdeného má presne vymedzené úlohy, resp. rozvrhnutý 
čas. Väzeň začína svoj deň budíčkom, nasleduje osobná hygiena, raňajky. Tí, ktorí 
pracujú, pokračujú svoj deň nástupom do zamestnania. Odsúdení, ktorí nie sú 
zamestnaní trávia čas činnosťami, ktoré zastrešuje špeciálny zdravotný alebo 
väzenský personál, ako pedagógovia, psychológovia či sociálni pracovníci. 

Odsúdení vo väčšine prípadov vykonávajú prácu, zamestnanie. Samozrejme, 
existujú aj také prípady, keď z opodstatnených dôvodov prácu neabsolvujú. Ide 
o také prípady, kde odsúdení nemajú pracovné návyky, odmietajú pracovať alebo 
nezvládajú technologický postup. Avšak pre väčšinu odsúdených je táto práca, 
zamestnanie únikom zo stereotypu, ktorý majú v celách. Súčasne im je daná 
možnosť si touto prácou privyrobiť. Následne tieto finančné prostriedky môžu 
použiť na nakúp potravín, liekov alebo na úhradu trov, zrážky na výživné maloletého 
dieťaťa, výkon exekúcie a iné. Odsúdení majú možnosť ísť na prechádzku po 
vonkajšom areáli ústavu na výkonu trestu odňatia slobody, avšak aj táto aktivita je 
limitovaná, a to v rozsahu maximálne dve hodiny denne. Rovnako majú k dispozícii 
ihriská za účelom pohybových aktivít.  

V režime väznených osôb sú však viaceré podstatné rozdiely, ktoré závisia aj 
od stupňa stráženia. V režime právneho poriadku Slovenskej republiky poznáme tri 
stupne stráženia, a to minimálny, stredný a maximálny stupeň stráženia. Vo 
všeobecnosti možno konštatovať, že čím je stupeň stráženia vyšší, tým má odsúdený 
v rámci režimu väčšie obmedzenia. 

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 248/2011,  bola v roku 2011 
schválená Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011–2020, ktorá 
ideovo vychádzala z Programového vyhlásenia vlády, v ktorom bol ako jeden z 
parciálnych cieľov: „Reflektovať potreby väzenstva a s týmto cieľom stabilizovať 
personálne zabezpečenie Zboru väzenskej a justičnej stráže, podľa možnosti 
rozpočtu rozširovať kapacity väzníc a usilovať sa o posilnenie nástrojov reálnej 
prevýchovy odsúdených v rámci starostlivosti o odsúdených počas výkonu trestu 
odňatia slobody a po ňom.“  Aktuálne je v legislatívnom procese koncepcia 
väzenstva Slovenskej republiky na roky 2021 až 2030 (LP/2021/688). 

V danom prípade je možno objektívne zhodnotiť, že práve obmedzené 
finančné zdroje verejného rozpočtu pre výstavbu nových kapacít v ústavoch na 
výkon trestu odňatia slobody vytvárajú potenciálny, ale rovnako tak aj reálny 
priestor na diskusiu o zmene existujúcej koncepcie väzenstva v Slovenskej 
republike, s cieľom možného zapojenia súkromného sektora do riešenia existujúcich 
problémov väzenstva, s ambíciou vytvorenia tomu zodpovedajúcich legislatívno-
technických podmienok.  
 
4. Legislatívny rámec v rámci výkonu trestu odňatia slobody v severských 
krajinách – Fínsko, Švédsko a Nórsko 

Samotná legislatívna úprava v severských krajinách vymedzuje iba pár 
generálnych a nevyhnutných pravidiel. Drvivá väčšinu povinností a zákazov, ktoré 
sa týkajú odsúdených, je ponechaná v kompetencii jednotlivých ústavov na výkon 
trestu odňatia slobody, ktoré tieto pravidla vymedzujú vo väzenských poriadkoch.  
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Legislatíva v severských krajinách je pomerne odlišná, avšak dovolíme si 
poukázať na určité povinnosti a zákazy, ktoré sa týkajú priamo odsúdených a tieto 
vychádzajú buď priamo z legislatívy danej konkrétnym štátom, alebo uvedené 
vychádza z väzenských poriadkov.  

Väznice majú vlastný kódex pravidiel s podrobnými a špecifickými 
pravidlami, ktoré sa týkajú pohybu po väznici, pohybu po uzavretých priestoroch 
väznice, pohybu po nádvorí, pravidiel návštev, používania telefónu a internetu, 
voľnočasových aktivít, atď.  
Väzeň, resp. odsúdený musí pravidlá väznice dodržiavať rovnako, ako pokyny a 
žiadosti väzenského personálu. Väzeň je povinný sa  správať primeraným spôsobom 
voči väzenskému personálu a ostatným odsúdeným. Ostatné ustanovenia sa týkajú 
najmä práv väzňov, práv a povinností dozorcov a procesných pravidiel postupu pri 
porušení pravidiel podľa tohto zákona a právne záväzných pravidiel jednotlivých 
väzníc. 
 
5. Povinnosti a zákazy podľa väzenského poriadku väznice Jokela (Fínsko) 

Ako všeobecné ustanovenie platí, že väzni musia dodržiavať pravidlá väznice. 
Porušenie týchto pravidiel môže viesť k disciplinárnemu potrestaniu. Disciplinárne 
potrestanie môže nastať aj pri neuposlúchnutí dozorcov, či nesplnení ich 
oprávnených príkazov. Akýkoľvek neoprávnený pohyb odsúdeného vo väznici je 
zakázaný.  

Uzatváranie priestorov a spočítavanie väzňov - cely sú uzamknuté podľa 
denného rozpisu. Väzni, ktorí nie sú vo svojich celách počas ich uzamknutia bez 
akceptovateľného dôvodu môžu čeliť disciplinárnemu potrestaniu. Väzni musia byť 
vo svojich celách pri začiatku sčítavania, respektíve kontroly ciel v sede alebo v stoji, 
z dôvodu bezpečnosti a poriadku. Väzni musia počas sčítavania vyjsť pred celu na 
chodbu a stáť až do momentu ukončenia sčítavania. Po ukončení sčítavania, sa väzni 
musia vrátiť do svojich ciel. 

Návštevy -  väzni musia vyplniť žiadosť o návštevu najneskôr do stredy 
príslušného týždňa, kedy sa má návšteva uskutočniť, návštevy sa uskutočňujú 
primárne v sobotu a v nedeľu. 
Udržiavanie poriadku - cela a jej vybavenie musí zodpovedať predpísanému 
vybaveniu cely a všetky veci musia byť uložené v úložných priestoroch.   

Držba vecí - väzni nemôžu mať v osobnej držbe žiadne veci, ktoré ohrozujú 
osobnú bezpečnosť, môžu poškodiť zariadenie väznice, narušiť poriadok vo väznici, 
alebo iné veci s obdobným účinkom. Všetky veci v osobnej držbe podliehajú 
preskúmaniu zo strany dozorcov a zamestnancov väznice. Pri porušení môže byť 
uložené disciplinárne potrestanie. 

Omamné látky a lieky - väzni nemôžu disponovať, používať alebo vyrábať 
alkohol a obdobné látky, schopné negatívne ovplyvniť psychiku človeka. Väzni 
môžu mať lieky k dispozícii so súhlasom lekára alebo sestry lekárskej služby. 
 
6. Odlišné prístupy k výkonu trestu odňatia slobody  

Fínska väznica stredného stupňa stráženia Hämeenlinnan Vankila,  bola 
postavená v roku 1972. Primárne bola určená pre ženy, no keďže ich bolo málo, trest 
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tu aktuálne vykonávajú najmä muži. Umiestnených je tu 172 odsúdených, pričom sú 
tu umiestnené aj matky s deťmi. Fínska väznica je uspôsobená aj pre takúto skupinu 
odsúdených, je v nej detská herňa s mnohými  hračkami, celkovo je charakteristická 
priateľským rodinným prostredím. Muži a ženy sú od seba izolovaní, čo však nie je 
jednoduché, najmä z prirodzených biologických dôvodov. Napriek tomu je výkon 
trestu mužov a žien v tejto väznici úspešný. V prípade, ak by sme chceli zaviesť 
takýto systém, v rámci výkonu na území Slovenskej republiky, a teda  spojiť mužov 
a ženy, domnievame sa, že takéto spojenie by bolo v konečnom dôsledku neúspešné 
a to najmä z dôvodu možných nevhodných aktivít medzi odsúdenými.  

Kumula je väznica, resp. ústav na výkon trestu odňatia slobody vo Švédsku. 
Ide o zariadenie s maximálnym stupňom stráženia, odsúdení tu vykonávajú 
dlhodobé tresty za závážne trestné činy, resp. v našom právnom poriadku definované 
ako zločiny. Táto väznica je vybavená kvalitným bezpečnostným systémom s 
množstvom kamerových systémov, vysokými múrmi, kontrolnou miestnosťou. 
Napriek proklamovaným opatreniam a dohľadu mala väznica v januári v roku 2004 
incident, kedy traja ozbrojení odsúdení na dvore porušili plot a približne za 15 minút 
utiekli z tohto ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Ďalšou švédskou väznicou 
je Svartsjö. Ide o väznicu, ktorá je naopak väznica s minimálnym stupňom stráženia, 
kde sa nachádza aktuálne 83 odsúdených. Okrem iného sa v tejto väznici nachádza 
kravská farma, kde sa odsúdení starajú o dobytok, čo ich ma údajne učiť k empatii a 
preberaniu zodpovednosti.  

Nórska väznica Halden, inak označovaná aj ako „Železná ruka v hodvábnych 
rukaviciach.“ Táto väznica je istým druhom experimentu – čo sa stane s recidívou, 
keď s odsúdenými zaobchádzate s najväčším možným rešpektom? Vyprodukuje 
láska lásku? 
 

Väznica Halden bola otvorená v roku 2010 a filozofia väznenia vychádza z 
premisy, že ak sa k niekomu budeme správať ako k zvieraťu, začne sa ako zviera 
správať. To viedlo nórske úrady k rozhodnutiu, že je potrebné namiesto represie 
klásť dôraz na rehabilitáciu. Dôvodom je i skutočnosť, že v Nórsku je maximálny 
trest odňatia slobody stanovený na 21 rokov z čoho vyplýva, že sa každý odsúdený 
raz do spoločnosti vráti. V severských krajinách preto uplatňujú pravidlo, že 
podmienky vo väzení sa podobajú tým „normálnym“ vonkajším, čím sa docieli 
ľahšia adaptácia odsúdených do bežného života. Halden je väznica s najvyšším 
zabezpečením. Trest v tejto väznici vykonávajú násilníci, vrahovia i pedofili. 
Napriek takému obsadeniu je vraj atmosféra vo vnútri  pokojná, nevyskytujú sa tam 
takmer žiadne známky násilia. Väznica sa nachádza v lese a jej inakosť spočíva v 
prepracovanom interiérovom i exteriérovom dizajne.  
Každá väzenská bunka je vybavená televíznym prijímačom, chladničkou, skriňou, 
písacím stolom, toaletou, kúpeľnou s dverami, okná sú bez mreží. V jednej skupine 
žije spolu osem odsúdených. V jednom z rozhovorov povedal Are Høidal, riaditeľ 
tohto zariadenia, „Nemyslíme si, že trestajúce zaobchádzanie z nich spraví lepších 
ľudí. V nórskom väzenskom systéme nemyslíme na odplatu. Omnoho viac sa 
sústreďujeme na rehabilitáciu. Táto budova z nich robí jemnejších ľudí.“ 
Zaujímavosťou je, že pracovnici sú väčšinou neozbrojení, pretože zbrane vytvárajú 
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zbytočné napätie, pôsobia zastrašujúco a sú dôvodom sociálnej vzdialenosti. 
Polovicu z personálu tvoria ženy, čo znižuje napätie a podporuje dobré správanie 
odsúdených.  

Príprava väzenského personálu, nórskych pracovníkov vo väzenstve, 
pozostáva z dvojročného kurzu realizovaného dôstojníckou akadémiou, ktorý je 
zameraný najmä na ľudské pravá a etiku. Vo väznici Halden pracuje 340 
zamestnancov vrátane väzenských učiteľov a zdravotníkov. Ich pracovná naplň 
obsahuje, okrem iného,  povinnosť motivovať odsúdeného k tomu, aby bol jeho trest 
zmysluplný, poučný a rehabilitujúci.  Zamestnanci sú vyzývaní, k tomu, aby sa 
družili s odsúdenými, rozprávali sa s nimi, realizovali poradenstvo. Uvedené 
konanie sa snažia robiť prirodzene, resp. pri bežných aktivitách, a to 
prostredníctvom spoločného stolovania alebo prostredníctvom spoločných 
športových aktivít. V danom prípade nemožno hovoriť len o väzenských dozorcoch, 
nakoľko títo pracovníci sú koučmi a vzormi pre odsúdených. Takýto prístup sa 
významne premieta i do vzdelávania a voľnočasových aktivít. Počas dňa sú odsúdení 
vyzývaní, aby pracovali alebo sa zúčastňovali vzdelávacích aktivít, za čo sú 
odmeňovaní približne siedmimi eurami na deň. Are Høidal, riaditeľ väznice povedal: 
„Ak realizujete veľmi málo aktivít, vaši väzni sa stavajú stále agresívnejšími. Ak celý 
deň sedia, nemyslím si, že je to pre akéhokoľvek človeka dobré. Ak sú zaneprázdnení, 
sú šťastnejší.“  
Pre odsúdených sa napríklad realizujú kurzy varenia, v ktorých sa učia variť od 
kuchárov z celého sveta, môžu absolvovať kurzy zdravej výživy. Majú k dispozícii 
knižnicu s množstvom kníh, novín a časopisov, kde môžu tráviť svoj voľný čas a 
relaxovať alebo sa vzdelávať. Taktiež majú k dispozícii potraviny, v ktorých 
nakupujú a zároveň sa učia hospodáriť s financiami.  
Väznica má i vlastné nahrávacie štúdio, učiteľa hudby a telocvičňu, kde je možné 
hrať basketbal, loziť po stenách, behať alebo hrať futbal na ihrisku. Bunky sú 
odomykané o 07:30 hod. a tieto uzatvárajú o 20:30 hod. večer. Cez deň sú väzni 
uzamykaní len minimálne. Vychádzajúc z rôznych videozáznamov a fotografií sa 
v tomto väzení nachádza množstvo predmetov, ktoré môžu slúžiť ako zbrane. 
Vešiaky, nože, povolené je aj kajanské korenie,  plagát hudobnej skupiny, ktorým 
by mohol odsúdený napr. niekoho udusiť. 

Z uvedeného možno konštatovať, že filozofia trestania na území Slovenskej 
republiky je primárne založená na myšlienke „zavrite ich!“. Kým v severských 
krajinách je uväznenie ultima ratio, a teda skutočné ultima ratio, tzn. posledný 
prostriedok pôsobenia na páchateľa, a jeho výkon je chápaný ako rehabilitácia, 
pomoc a viera v zmenu osobnosti, v podmienkach režimu nášho právneho poriadku 
výkon trestu odňatia slobody skôr chápeme, ako držíme nebezpečných pod zámkom 
a tým ochraňujeme spoločnosť.  
 
Záver 

Osobne sme si plne vedomí, že nie je možné umelo a nekriticky preberať 
prvky z iných kultúr a vsádzať ich do nášho kultúrneho prostredia. Severské krajiny 
sú charakteristické najmä svojou otvorenosťou a proaktívnym prístupom, zatiaľ čo 
naša slovenská kultúra má v sebe zakorenenú skôr represiu, ako nástroj trestania.  
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Nepochybnou však zostava skutočnosť, že severské väzenské systémy sú úspešne. 
Tento fakt potvrdzuje aj skutočnosť, že len 20% nórskych väzňov sa do dvoch rokov 
dopustí recidívy. Vychádzajúc z prezentácie väzenstva v týchto severských 
krajinách je na mieste otázka, či dostatočným trestom pre odsúdených je strata ich 
slobody. Spoločnosť má možno za to, že sú ubytovaní v luxusnom hoteli, avšak stále 
je potrebné mať na pamäti, že väzenie je stále len väzenie. Ste zavretí. Protikladom 
k tejto otázke je názor spoločnosti, že nie je možné nikoho obviňovať za to, že 
odsúdený skončil v ústave na výkon trestu odňatia slobody, nie je možné nikoho 
obviniť za situáciu, do ktorej sa dostal sám. Ak si odsúdený vybral zločin, musí 
znášať následky. Väznica nemá byť miesto, ktoré by malo vytvárať pokoj a pohodu. 
Pohodlne by sa mala cítiť spoločnosť, ak sú tí „zlí“ dostatočne izolovaní.  V rámci 
podmienok Slovenského právneho poriadku je uplatňovaný pomerne jednoduchý 
model, ak sú odsúdení v ústave na výkon trestu odňatia slobody, sú tam, lebo stratili 
ľudskosť a dopustili sa protispoločenského správania, formou násilia, znásilnenia, či 
vraždenia, a preto títo nemajú nárok na,,pohodu“. Tak, ako sme uviedli v abstrakte 
tohto článku, výkon trestu odňatia slobody znamená v živote každého jedného 
človeka významnú sociálnu udalosť. Takejto osobe berieme jeho prirodzené sociálne 
prostredia a ukladáme ho do izolovaného prostredia, ktoré so sebou prináša do života 
mnoho zmien a negatívnych javov. Túto moc má v rukách len jeden subjekt, a tým 
je štát a jeho výkonné zložky. Je preto len na ňom, akou silou bude túto moc 
vykonávať, aký spôsob zvolí, do akých oblastí zainvestuje, pretože v danom prípade 
je možné uplatniť veľmi staré a známe pravidlo, aké dáš také sa ti vráti. 
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SETTLEMENT TO PLEAD GUILTY IN HUNGARY 
 

UROVNANIE S CIEĽOM PRIZNAŤ VINU 
 

Anita Nagy 
 
Abstract 
The present  study focuses on two forms of cooperation by the defendant understood 
narrowly from among the various procedures introduced by Act XC of 2017 on the 
Code of Criminal Procedure (hereafter: CCP) as of 1 July 2018 with a view to 
facilitate cooperation by the defendant and the timeliness of criminal procedures, 
namely on: the settlement to plead guilty, which is a settlement concluded by the 
prosecution and the defendant before the charges are pressed (before the 
indictment), and the procedure to be followed if the defendant confesses and waives 
their right to a trial at the preparatory session of the court. 
Key words: settlement, guilt, plead guilty. 
 
Abstrakt 
Táto štúdia sa zameriava na dve formy spolupráce obžalovaného, ktoré sú úzko 
chápané spomedzi rôznych konaní zavedených zákonom XC z roku 2017 Trestným 
poriadkom (ďalej len „CCP”) 
od 1. júla 2018 s cieľom uľahčiť spoluprácu obžalovaného a včasnosť trestného 
konania, a to v oblasti: urovnania s cieľom priznať vinu, čo je urovnanie medzi 
obžalobou a obžalovaným pred vznesením obžaloby (pred podaním obžaloby) a 
postup, ktorý sa má dodržať, ak sa obžalovaný prizná a vzdá sa svojho práva na 
súdne konanie na prípravnom zasadnutí súdu. 
Kľúčové slová: urovnanie, vina, priznanie viny. 
 
Introduction 
This legal institution can be found in the CCP in two chapters: on the one hand, 
among the rules of the investigation, and in the section on court proceedings, 
including special proceedings. 
 
1.The essence of the settlement to plead guilty 

The essence of the settlement to plead guilty is that before the indictment (i.e. 
when the prosecutor submits a bill of indictment to the court) the prosecution and 
the defendant may concludean agreement in relation to the criminal offence 
perpetrated by the defendant on the admittance of guilt and the consequences 
thereof.1  
A settlement to plead guilty may be concluded irrespective of the type of offence, or 
the characteristics of the defendant; such a settlement can be concluded with juvenile 
defendants too. 
  

 
1  CCP, Article 407(1) 
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The mandatory elements of the settlement are the following:  
(i) the description of the facts of the offence and its legal classification 

under the Criminal Code;  
(ii) (ii) the defendant’s statement in relation to the offence that he/she admits 

his/her guilt, and therefore he/she makes a confession, and  
(iii) (iii) the punishment or the independently applicable measure to be 

applied.2 
Therefore, it is mandatory for the parties to agree with regard to the punishment. As 
far as the provisions to be taken into account by the prosecution in determining the 
applicable sanction are concerned, the Criminal Code sets out rules for imposing 
sanctions that are more lenient than the generally applicable norms.3 

The description of the criminal offence “must […] not only be confined to the 
classification, but shall be as detailed as if it was included in the bill of indictment”.4 
In addition to the mandatory elements, the CCP also lists several optional elements.5 

For instance, the prosecution may undertake that it would terminate the 
criminal procedure with regard to certain criminal offences that have no significance 
in terms of calling the defendant to account as compared to the other, more severe 
criminal offence committed (i.e. regarding which the defendant pleads guilty); or 
that it would terminate the criminal procedure65 or refuses to launch an 
investigation6 with regard to certain criminal offences with a view to the defendant’s 
cooperation with the authorities and the defendant’s contribution to solving or 
proving the underlying case or another criminal case. (In these latter cases, “although 
the CCP does not expressly stipulates so, it is logical to conclude that the settlement 
is not subject to judicial approval, since the result of the settlement is exactly the 
termination of certain ongoing proceedings”.7  

The settlement may stipulate that the defendant is exempted from having to 
pay all or part of the costs of the procedure, and so the agreed proportion of the costs 
are born by the state. In the settlement, the defendant may undertake that 

 
2  CCP, Article 410(2) 
3  62 Criminal Code, Article 83. This “is applicable for offences perpetrated after the coming into 

effect of the new CCP. Article 2 of the Criminal Code provides guidance for offences perpetrated 
before 1 July 2018. Therefore, it is to be decided which Criminal Code is more favourable for the 
defendant: the one in force at the time of the perpetration or the one that was in force after 1 July 
2018.” See: Anna Kiss: Vadalku magyar modra? (Plea bargaining in Hungarian style?). In: 
Kriminológiai Tanulmányok 56., National Institute of Criminology, 2019, 
https://www.okri.hu/images/stories/KT/KT56_2019/kt56_sec.pdf, p. 97. 

4  Ádám Békés in: Péter Polt (ed.): Kommentar a buntetőeljarasrol szolo 2017. evi XC. torvenyhez 
(Commentary of Act XC of 2017 on the Code of Criminal Procedure) 

5  See in detail at: CCP, Article 411. 
6  This is possible if the conditions set out in Article 382(1) of the CCP are met, i.e. if the person with 

regard to whom the well-grounded suspicion of a criminal offence exists cooperates with the 
prosecutor’s office and/or the investigating authority in uncovering the particular offence that is 
being investigated or another criminal offence to such an extent that the national security or 
investigative interest vested in cooperating with him/her is greater than the interest lying in making 
him/her accountable for the particular offence. 

7  Ádám Békés in: Péter Polt (ed.): Kommentar a buntetőeljarasrol szolo 2017. evi XC. torvenyhez 
(Commentary of Act XC of 2017 on the Code of Criminal Procedure 
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• contributing to solving the actual or another criminal case, he/she cooperates with 
the prosecution or the investigating authority in a substantial manner; 
• he/she pays the damages claimed by the victim or another financially aggrieved 
party before 
the court session on approving the settlement; 
• he/she participates in a mediation process with the victim; 
• he/she would perform, within the deadline determined by the prosecution, further 
obligations that can be prescribed by the prosecution within the framework of a 
conditional prosecutorial suspension.8 

If the settlement is approved, the court still hands down a judgment on the 
defendant’s guiltand the sanction to be imposed, but the judgment cannot divert 
from the established facts of the case and their legal classification as set out in 
the bill of indictment, nor can it divert from the prosecutor’s motion as far as the 
punishment, the applicable measure or any other issuearranged in the settlement is 
concerned.9 Therefore, the court shall not overrule the contents of the settlement, and 
shall not impose a punishment that is either stricter or more lenient thanwhat is 
agreed in the settlement. By default, the judgment is handed down at the 
preparatory session. 
 
2. Comparison of the classic American plea bargain and the Hungarian plea 
bargain (plea agreement). 

First of all, it is worth clarifying what is the difference between the American 
plea deal and the settlement known to many from the movies. The classic plea 
bargain legal institution also allows the parties (prosecutor, defendant) to determine 
the legal classification of the committed act and the facts, while this is not possible 
in our country. 
The agreement on the admission of guilt. in the framework of a legal institution, 
negotiations and negotiations can only take place regarding what kind of lighter 
punishment the defendant will receive during the criminal proceedings, as a result of 
the settlement. 
Prosecutor's instructions 

It is important to mention that with regard to the settlement, the two 
instructions of the Chief Prosecutor were also issued, which affect it and give 
instructions to the prosecutors on the settlement procedures. The 9/2018. The LÜ 
order states that if the settlement was initiated by the prosecutor's office, video and 
audio recording are also mandatory. 
This instruction also states that the prosecution cannot enter into a settlement if there 
are doubts about the voluntariness or credibility of the incriminated confession, or if 

 
8  In terms of Article 419(2) of the CCP, in the framework of the conditional prosecutorial suspension 

of the proceeding, the prosecution may prescribe as an obligation or behavioural requirement that 
the suspect should a) compensate the damage, financial loss, loss of tax or customs revenues caused 
by the offence; b) provide remedy to the victim in any other way, c) make a donation for a certain 
cause or perform work of public interest; d) undergo psychiatric or alcohol addiction treatment (in 
this latter case the prior consent of the defendant is required) 

9  CCP, Article 736(3) 
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the evidence available in the absence of the confession would not be sufficient for 
prosecution. 
 
3. Legal Background  

This legal institution can be found in the CCP in two chapters: on the one 
hand, among the rules of the investigation, and in the section on court proceedings, 
including special proceedings. The current rules do not contain too strict conditions 
for the prosecutor and the accused to enter into a settlement. This also means that the 
defendant and the prosecutor can use this agreement regardless of the crime 
committed. 

The first step in concluding an agreement is to initiate it. The settlement can 
be initiated by both the prosecutor and the defendant, namely at the earliest during 
the discovery phase of the investigation, during the questioning of the suspect. 
However, it can be initiated not only during the questioning of the suspect, but at any 
time before the indictment. 
If the parties do not rule out the possibility of a settlement, the participation of a 
defense attorney in the settlement procedure is mandatory. 

In the absence of a defender, the authority appoints a defender. As I mentioned 
earlier, except for the facts and the legal classification of the crime, the parties are 
negotiating about the admission of guilt and the content of the settlement. 
Negotiations are not bound by formality. 

The third stage of the settlement is the conclusion of the settlement, which 
must be put in writing. It should be emphasized separately that the agreement 
contained in the protocol is only relevant in the separate judicial proceedings. 
However, if the settlement fails for any reason, the parties may not use the contents 
of the settlement as evidence. 
 
4. Content elements of the settlement 

In terms of the content of the agreement, the parties may agree to plead guilty 
to all or only some crimes. The Be. also defines the content elements of the 
settlement, which are as follows: 
• description of the crime and Criminal Code. classification according to 
• in relation to a crime, the defendant's statement that he admits his guilt and gives a 
statement for this purpose, 
• penalty or measure that can be applied independently. 

The agreement must also include - if it is aimed at the imposition of a penalty 
- what type, extent or duration of the penalty the prosecution, the accused and the 
defense will accept. 
The settlement may also include (optionally) who will bear the criminal costs, or 
what other obligations the defendant undertakes. 

In the settlement, the prosecutor's office also has the option to even terminate 
the criminal proceedings against the defendant for a crime that, in addition to the 
more serious crime committed, has no significance from the point of view of holding 
the defendant responsible. 
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Conclusion 
The current rules do not contain too strict conditions for the prosecutor and the 
accused to enter into a settlement. This also means that the defendant and the 
prosecutor can use this agreement regardless of the crime committed. 
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MOŽNOSTI TRESTNOPRÁVNEHO POSTIHOVANIA ŠÍRENIA 
DEZINFORMÁCIÍ 

 
THE POSSIBILITIES OF CRIMINALIZING DISINFORMATION 

SPREADING 
 

Sebastián Janko 
 
Abstrakt 
 Príspevok je zameraný na problematiku potenciálneho trestnoprávneho potihovania 
šírenia dezinformácií. V prvej časti podrobnejšie analyzuje pojem dezinformácia 
a charakterizuje jednotlivé formy dezinformačného pôsobenia. Následne prechádza 
k úvahám o možnostiach trestnoprávneho postihovania šírenia dezinformácií berúc 
od úvahy právo na slobodu prejavu, princíp subsidiarity trestnej represie, ako aj 
príklady obdobných legislatívnych aktivít vo vybraných členských štátoch EÚ.  
Kľúčové slová: hybridné hrozby, dezinformácia, ultima ratio, sloboda prejavu. 
 
Abstract 
The contribution is dedicated to the issue of criminalizing disinformation spreading. 
In its first part, it provides a detailed analysis of the term disinformation as well as 
the characteristics of various forms of disinformation activities. Subsequently, it 
reflects upon the possibility of criminally punishing the spread of disinformation 
while also considering the freedom of speech, the principle of subsidiarity of 
criminal repression, and the examples of similar legislative activities in selected EU 
member states. 
Key words: hybrid threats, disinformation, utima ratio, freedom of speech. 
 
Úvod 

Problematika dezinformácií a potreby boja proti ich šíreniu je v ostatnom 
období mimoriadne pertraktovanou na mnohých úrovniach v rámci SR ako aj na 
nadnárodnej úrovni. Na ilustráciu dôležitosti a aktuálnosti problematiky možno 
uviesť hneď niekoľko tuzemských aj zahraničných aktivít resp. dokumentov, 
z ktorých vybraným bude venovaná pozornosť aj v ďalších častiach tohto príspevku: 
- Uznesenie Vlády SR č. 235/2022 zo dňa 30.3.2022, ktorým Vláda SR schválila 
Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024 (ďalej 
len Akčný plán). Tento akčný plán obsahuje viacero konkrétnych opatrení boja proti 
hybridným hrozbám (do ktorých spadajú aj dezinformácie) rozdelených do šiestich 
oblastí. 
- dňa 27.5.2022 predložila turecká vláda tamojšiemu parlamentu návrh zákona 
umožňujúceho trestnoprávny postih šírenia dezinformácií. Predmetný návrh sa stal 
terčom ostrej kritiky medzinárodnej žurnalistickej komunity, viac ako 24 organizácií 
združujúcich novinárov.1 

 
1  Pozri https://www.article19.org/resources/turkey-scrap-the-disinformation-bill-and-stop-digital-

censorship/ 
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- dňa 16.6.2022 bol publikovaný Posilnený kódex postupov proti dezinformáciám2 
prijatý na úrovni EÚ. Tento kódex obsahuje množstvo konkrétnych záväzkov a 
opatrení v boji proti šíreniu dezinformácií. Vzťahuje sa však iba na signatárov3 a sám 
o sebe nie je právne vymáhateľný. Nadväzuje však na ďalšie súvisiace iniciatívy EÚ, 
ako je napr. Akt o digitálnych službách4, ktorý je momentálne v prvom čítaní pred 
Európskym parlamentom. 
-Správa o činnosti SIS za rok 20215 - na viacerých miestach konštatuje 
pretrvávajúce, ba dokonca zintenzívnené informačné pôsobenie predovšetkým 
Ruskej federácie. 
Je zrejmé, že jedným z nástrojov, ktoré sú vnímané ako potenciálne účinné v boji 
proti šíreniu dezinformácií je aj trestné právo. Ostatne aj samotný Akčný plán počíta 
– popri iných opatreniach relevantných v trestnoprávnom kontexte – s „novelizáciou 
platných trestnoprávnych noriem so zreteľom na lepšiu vymožiteľnosť práva a 
zavedenie nových prvkov, ktoré efektívne reflektujú súčasný stav prostredia.“6 Už 
v súčasnosti pritom existujú administratívnoprávne nástroje umožňujúce významné 
zásahy zo strany štátnej moci, konkrétne inštitút blokovania realizovaný Národným 
bezpečnostným úradom na základe § 27b resp. § 27c zákona o kybernetickej 
bezpečnosti.7 Tieto inštrumenty sú predmetom častej kritiky aj zo strany odbornej 
verejnosti.8  Uvedený prístup SR však v tomto prípade rozhodne nie je ojedinelý, 
obdobné smerovanie možno nájsť nie len u krajín, ktoré sú aspoň do určitej miery 
vnímané ako autoritárske (napr. vyššie zmienené Turecko), ale aj v rámci členských 
štátov EÚ resp. samotnej Únie. Ambíciou predkladaného príspevku je preto kriticky 
zhodnotiť možnosti efektívneho trestnoprávneho postihu šírenia dezinformácií.
     
1. K pojmu dezinformácia 

Pri štúdiu drvivej väčšiny zdrojov (bez ohľadu na to, či sú v otázke 
trestnoprávnej postihovateľnosti šírenia dezinformácií „za“, alebo „proti“) možno 
badať výrazný akcent na pomerne zjavné kontroverzie spojené s právom na slobodu 
prejavu, či princípom subsidiarity trestnej represie, pričom tieto tradičné koncepcie 
sú pomerne detailne analyzované. Omnoho menšia, resp. takmer žiadna pozornosť 
však nie je venovaná samotnému pojmu dezinformácia. Uvedené dokladá aj už 
zmieňovaný zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý uvedený pojem taktiež 
nedefinuje a to napriek jeho kľúčovému významu z pohľadu aplikácie inštitútu 

 
2  Dostupný online na: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-

practice-disinformation [cit. 22.6.2022] 
3  Ten ale zahŕňa aj najvýznamnejších poskytovateľov služieb ako Meta, Twitter, Google. Kompletný 

zoznam signatárov je dostupný na: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/signatories-
2022-strengthened-code-practice-disinformation 

4  Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt 
o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES. COM(2020) 825 FINAL 

5  Zverejnená 21.6.2022, dostupná online na: https://www.sis.gov.sk/pre-vas/sprava-o-cinnosti.html 
6  Opatrenie B.12 Akčného plánu. 
7  Zákon č. 68/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
8  Pozri napr. ŠAMKO, P. Slovenské cúvanie z demokracie cenzúrou internetu (pôjde Slovensko pri 

blokovaní webových stránok tureckou cestou?). [online] cit. 22.6.2022] Dostupné na: 
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a1071-slovenske-cuvanie-z-demokracie-cenzurou-internetu-
pojde-slovensko-pri-blokovani-webovych-stranok-tureckou-cestou 
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blokovania. Uviesť možno definíciu z Krátkeho slovníka hybridných hrozieb 
vypracovaného Národným bezpečnostným analytickým centrom (NBAC) SIS, 
v zmysle ktorej je dezinformáciou „overiteľne nepravdivá, zavádzajúca alebo 
manipulatívne podaná informácia, ktorá je zámerne vytvorená, prezentovaná a 
šírená s jednoznačným úmyslom klamať alebo zavádzať, spôsobiť nejakú ujmu alebo 
zabezpečiť nejaký zisk (napríklad hospodársky či politický). Dezinformácia často 
obsahuje element, ktorý je zjavne pravdivý, čo jej dodáva na dôveryhodnosti a môže 
tak skomplikovať jej odhalenie. Medzi dezinformácie nepatria neúmyselné chyby v 
spravodajstve, satira a paródie, ani správy a komentáre naklonené jednej strane, 
ktoré sú takto zreteľne označené.“9 Veľmi podobne pojem dezinformácia definujú 
zahraniční autori – podľa Van Hobokena et al.10 ide o „overiteľne nepravdivú, alebo 
zavádzajúcu informáciu vytvorenú, prezentovanú, alebo rozširovanú za účelom 
dosiahnutia ekonomického prospechu, alebo účelového zavádzania verejnosti, ktorá 
môže spôsobiť verejnú ujmu.“ Totožná je aj definícia dezinformácie v Kódexe 
postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií11, pričom nad rámec uvedeného precizuje 
pojem verejnej ujmy ako ohrozenia demokratických politických a rozhodovacích 
procesov alebo verejných statkov ako ochrana zdravia obyvateľstva, ochrana 
životného prostredia, bezpečnosť. Bayer et. al.12 dopĺňa ďalší, podľa nášho názoru 
kľúčový znak, ktorým je strategické rozširovanie. Tento znak sa neviaže 
k samotnému informačnému obsahu, ale k spôsobu, akým sa s týmto obsahom 
pracuje. Je potrebné skonštatovať, že napriek výrazným podobnostiam sa 
v jednotlivých definíciách vyskytujú veľmi podstatné odchýlky. Niektoré definície 
vyžadujú, aby bola dezinformácia overiteľne nepravdivá. Je samozrejme potrebné 
precizovať výklad tohto pojmu – podľa nášho názoru je potrebné, aby nepravdivosť 
informácie bola zrejmá pri vynaložení primeraného (v závislosti od subjektu, ktorý 
túto informáciu vytvára/šíri) úsilia a to v čase, kedy k vytvoreniu/šíreniu informácie 
dochádza. Dezinformácia teda na základe uvedeného musí kumulatívne spĺňať 4 
znaky: 
1.) je overiteľne nepravdivá, alebo zavádzajúca. Pod pojmom zavádzajúca je 
potrebné vnímať informáciu, ktorá síce sama o sebe môže byť pravdivá, ale svojim 
podaním navádza k nesprávnej interpretácii (napr. vytrhnutie určitého vyjadrenia 
z kontextu a uvedenie v súvislosti značne odlišnej od zámeru autora vyjadrenia). 
2.) je vytvorená, prezentovaná, alebo rozširovaná za účelom dosiahnutia zisku, alebo 
inej výhody 

 
9  Dostupné online na: https://www.sis.gov.sk/o-nas/nbac-slovnik-hh.html 
10  Van Hoboken, J. et. al., 2019. The legal framework on the dissemination of disinformation through 

Internet services and the regulation of political advertising [Report]. Dutch Ministry of Interioor 
and Kingdom Relations, s. 15. [online] [cit. 22.6.2022]  
https://www.ivir.nl/publicaties/download/Report_Disinformation_Dec2019-1.pdf 

11  OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU 
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Boj proti 
dezinformáciám na internete: európsky prístup. COM(2018) 236 

12  BAYER, J. et. al. 2019 Disinformation and Propaganda – Impact on the Functioning of the Rule 
of Law in the EU and its Member States. SSRN Electronic Journal. s, 12. [online] [cit. 22.6.2022] 
Dostupné na:  https://doi.org/10.2139/ssrn.3409279 
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3.) je spôsobilá ohroziť verejné záujmy – demokratické procesy, verejné zdravie, 
verejný poriadok, bezpečnosť. 
4.) je strategicky rozširovaná – rozširovanie nezriedka prebieha na viacerých 
úrovniach počnúc subjektami priamo napojenými na pôvodcu naratívu a ďalšími 
subjektami, ktoré konajú na základe vlastných, niekedy značne odlišných, motivácií. 

Okrem pojmu dezinformácia sa zvyknú rozlišovať ešte pojmy misinformácia 
a malinformácia. Misinformácia je nepravdivá, alebo zavádzajúca informácia, avšak 
šírená bez zlého úmyslu, t. j. spĺňa definičný znak dezinformácie v bode 1.), prípadne 
aj 3.), avšak nie 2.). Malinformácia je zas pravdivá informácia rozširovaná so zlým 
úmyslom, nespĺňa teda definičný znak v bode 1.) – môže ísť napr. o citlivú 
informáciu týkajúcu sa politického konkurenta zverejnenú tesne pred volebným 
moratóriom. 
Napriek tomu, že uvedené definície nepochybne prinášajú do problematiky určitú 
mieru prehľadnosti a jednoznačnosti, domnievame sa, že nepostačujú na 
jednoznačné zodpovedanie otázky, či je vhodné šírenie dezinformácií postihovať 
trestnoprávne. Aj pri splnení všetkých definičných znakov totiž do úvahy pripadá 
mimoriadne rozmanitá a predovšetkým z hľadiska spoločenskej nebezpečnosti 
značne rozličná škála konaní. Napríklad masívna, ale krátkodobá reklamná kampaň 
propagujúca „zázračný“ výživový doplnok na stratu hmotnosti môže viac či menej 
napĺňať všetky vyššie uvedené kritériá, ale pravdepodobne bude zo spoločenského 
hľadiska menej závažná ako dlhodobá kampaň dezinterpretujúca napr. problematiku 
migračnej krízy. Preto sa javí potrebným vypracovanie podrobnejšej kategorizácie 
dezinformácií. 
S obdobnými prístupmi sa možno stretnúť aj v zahraničnej literatúre. Nemeckí autori 
Möllerová, Hameleers a Ferreau rozlišujú (okrem dvoch kategórií misinformácií aj) 
5 kategórií dezinformácií s rastúcou spoločenskou nebezpečnosťou:13 

1.) úmyselná dezinterpretácia pravdivých informácií – v tomto prípade nejde 
o uvádzanie vyslovene nepravdivých informácií, ale skôr o vytrhnutie 
vybraných faktov z kontextu tak, aby podporovali naratív autora 
dezinformácie. Obzvlášť frekventované sú takéto konania v súvislosti 
s rôznymi štatistickými údajmi. Typicky sa vyskytuje predovšetkým 
v mediálnom priestore a to či už tradičnom, alebo na sociálnych sieťach. 
Takéto konanie môže byť motivované rôzne, od jednoduchého 
ekonomického motívu (tzv. clickbait titulky) až po presadzovanie politickej 
agendy. Rovnako variabilná je skladba aktérov a potenciálne negatívne 
dopady. 

2.) úmyselné uvádzanie nepravdivých informácií – v tomto prípade už ide 
o uvedenie nepravdivých informácií. Ostatné prvky sú obdobné ako pri 
predchádzajúcej kategórii. Je potrebné uviesť, že úmyselné uvádzanie 
nepravdivých informácií môže byť za určitých okolností trestnoprávne 

 
13  MÖLLER, J., HAMELEERS, M., FERREAU, F., 2020. Types of disinfomation and 

misinformation. Die medienanstalten, s. 4 a nasl. [online] [cit. 22.6.2022] Dostupné na: 
https://www.die-
medienanstalten.de/fileadmin/user_upload/die_medienanstalten/Publikationen/Weitere_Veroeffen
tlichungen/GVK_Summary_EN_final_web.pdf 
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postihovateľné aj v zmysle aktuálneho právneho stavu; nejde však 
o konania, ktoré sa typicky spájajú s dezinformáciami (napr. môže ísť 
o trestné činy kapitálového podvodu, poškodzovania spotrebiteľa, alebo 
šírenia poplašnej správy). 

3.) manipulatívna (politická) reklama – ide o typ dezinformácií veľmi podobný 
kategórii uvedenej v bode 1.), s výraznejším politickým motívom, ktorý je 
často zreteľne prezentovaný. Autormi dezinformácií sú spravidla 
organizácie s politickou agendou (politické strany, mimovládne 
organizácie). Známym príkladom je tzv. Brexit Bus – autobus jazdiaci pred 
referendom o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ po Veľkej Británii, 
pričom na karosérii mal uvedenú nepravdivú informáciu o tom, že členstvo 
v EÚ stojí krajinu 350 mil. libier týždenne. Politická reklama je často veľmi 
selektívne zameraná na vybrané skupiny obyvateľstva. 

4.) neautentický a zavádzajúci žurnalizmus – v tomto prípade ide o tzv. 
alternatívne médiá šíriace nepravdivé, alebo zavádzajúce informácie 
spôsobom, ktorý je podobný etablovaným médiám. V niektorých prípadoch 
nie je rozdiel identifikovateľný na prvý pohľad. Pozornosť treba venovať 
signálom ako absencia uvádzania zdrojov. Motivácia môže byť opäť rôzna. 

5.) propaganda – ide o najnebezpečnejšiu formu informačných operácií 
definovanú ako strategická manipulácia realizovaná vládami a inými 
subjektami disponujúcimi mocou. V dôsledku toho sa vyznačuje vysokou 
mierou profesionality v mnohých aspektoch – od výroby až po rozširovanie. 
Dôsledky rozširovania propagandy sa vzhľadom k jej strategickému 
charakteru môžu prejavovať až v stredno- a dlhodobom horizonte, sleduje 
spravidla politické ciele. Môže smerovať voči vlastnému obyvateľstvu aj 
obyvateľstvu iných štátov. 

Uvedené členenie je nepochybne podnetné, avšak pri jednotlivých kategóriách je 
zrejmé, že autori sa zamerali na vybraný parciálny aspekt, ktorý pre danú kategóriu 
považovali za charakteristický a u ostatných pripustili značnú mieru variability 
(napr. pri kategórii v bode 4.) je rozhodujúca forma podania informácie a nie cieľ, 
ktorý jej pôvodca sleduje). Za vhodnejší prístup považujeme vytvorenie jednotného 
hodnotiaceho systému, ktorý by kategorizoval dezinformácie do viacerých stupňov 
spoločenskej nebezpečnosti na základe parciálnych hodnotení vopred definovaných 
kritérií. Za vhodné kritériá považujeme také, ktoré vychádzajú z definičných znakov 
pojmu dezinformácia v zmysle vyššie prezentovaných definícií. Konkrétne by 
mohlo ísť o kritériá: 

 obsah informácie – toto kritérium by zohľadňovalo, či ide o vyslovene 
nepravdivú, alebo zavádzajúcu informáciu, 

 úmysel tvorcu resp. šíriteľa informácie získať ekonomický, alebo iný 
prospech 

 objektívna spôsobilosť informácie ohroziť verejný záujem 
 spôsob rozširovania informácie. 
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2. Možný trestnoprávny postih šírenia dezinformácií 
Z predchádzajúcej state je zrejmé, že pojem dezinformácia nie je možné 

vnímať uniformne. Preto rovnako nie je podľa nášho názoru možné vo všeobecnej 
rovine zodpovedať otázku, či je, alebo nie je vhodné zakotviť trestnoprávne 
postihovanie šírenia dezinformácií. Otázku je potrebné posudzovať vo vzťahu 
k jednotlivým kategóriám dezinformácií. V každom prípade je však možné vnímať 
dve roviny a to: 

 hodnotovú – v podstate ide o odpoveď na parciálnu otázku, či je vôbec 
z pohľadu spoločenskej praxe žiaduce sankcionovať tieto konania 
normami trestného práva. Za limitujúce faktory možno považovať 
predovšetkým právo na slobodu prejavu a princíp subsidiarity trestnej 
represie. 

 legislatívno-technickú – táto rovina je relevantná iba v prípade kladnej 
odpovede v rovine hodnotovej a spočíva v otázke, akým spôsobom 
formulovať príslušnú skutkovú podstatu tak, aby vyhovovala všetkým 
požiadavkám trestnoprávnej úpravy v demokratickom štáte, najmä 
princípu nullum crimen sine lege (vrátane jeho čiastkových maxím ako 
nullum crimen sine lege certa). 

K rovine hodnotovej – obavy z možného neoprávneného obmedzovania slobody 
prejavu (ako frekventovane skloňovaný argument14 proti zakotveniu 
trestnoprávneho sankcionovania šírenia dezinformácií) sa javia ako minimálne 
čiastočne opodstatnené. Judikatúra európskych súdov totiž vo viacerých 
rozhodnutiach konštatovala, že ochranu podľa čl. 10 Dohovoru požívajú aj také 
informácie, u ktorých existuje silný predpoklad, že sú nepravdivé.15 V ďalších 
rozsudkoch sa ESĽP kriticky postavil aj k administratívnoprávnej regulácii slobody 
prejavu (v podobe zásahov voči webovým stránkam, ktoré publikovali podľa 
štátnych autorít závadový obsah),16 či k zásahom do slobody prejavu (v podobe 
špekulatívnych a dôkazmi nepodložených tvrdení) v kontexte predvolebnej 
kampane.17 Na druhej strane, obmedzenia slobody prejavu prostriedkami trestného 
práva existujú aj v súčasnosti. V Trestnom zákone ide o trestné činy spojené 
s podvodným konaním (uvedenie do omylu možno charakterizovať aj ako uvedenie 
nepravdivej, či skreslenej informácie, v dôsledku čoho páchateľ seba alebo iného 
obohatí na škodu cudzieho majetku), trestný čin krivého obvinenia. Objektom 
uvedených trestných činov sú individuálne záujmy (majetok, česť a ochrana pred 
neopodstatneným trestným stíhaním), čo predstavuje výrazný rozdiel oproti 

 
14  Už citovaný ŠAMKO, P. Slovenské cúvanie z demokracie cenzúrou internetu (pôjde Slovensko pri 

blokovaní webových stránok tureckou cestou?). [online] cit. 22.6.2022] Dostupné na: 
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a1071-slovenske-cuvanie-z-demokracie-cenzurou-internetu-
pojde-slovensko-pri-blokovani-webovych-stranok-tureckou-cestou 

 Pozri aj VAN HOBOKEN, J., Ó FATHGAIGH, R. Regulating Disinformation in Europe: 
Implications for Speech and Privacy. In: UC Irvine Jounral of International, Transnational, and 
Comparative Law, roč. 6 (2021), č. 1. [online] [cit. 22.6.2022] Dostupné na: 
https://scholarship.law.uci.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=ucijil 

15  Rozsudok ESĽP vo veci Salov proti Ukraine zo dňa 27.4.2004. 
16  Rozsudok ESĽP vo veci OOO Flavus a ďalší proti Rusku zo dňa 23.6.2020. 
17  Rozsudok ESĽP vo veci Brzeziński proti Poľsku zo dňa 25.7.2019. 
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ponímaniu dezinformácií, ktorých rozširovanie smeruje voči verejnému záujmu, 
hoci taktiež ide o trestnoprávne obmedzenie slobody prejavu. Nepochybne bližšie 
k predmetnej problematike má trestný čin šírenia poplašnej správy. V zmysle tejto 
skutkovej podstaty je postihnuteľný ten, kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo 
vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje 
poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania 
spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo. Citované ustanovenie vykazuje podstatne 
výraznejší prienik s problematikou dezinformácií, avšak postihovanie podľa šírenia 
dezinformácií podľa § 361 podľa nášho názoru nie je možné v každom prípade 
(napriek tomu sa v zahraničnej literatúre18 SR uvádza medzi štátmi EÚ, ktoré majú 
zakotvenú trestnoprávnu legislatívu proti dezinformáciám). Uvedené tvrdenie 
možno argumentačne podložiť rozdielom medzi pojmom poplašná správa 
a dezinformácia. Poplašná správa je taká, ktorá je svojím obsahom spôsobilá vyvolať 
vážne znepokojenie vo forme strachu, úzkosti, paniky.19 Je zrejmé, že nie každá 
dezinformácia musí mať charakter poplašnej správy. Každopádne z vyššie 
uvedeného vyplýva, že sloboda prejavu nie je neobmedzeným právom a v prípade, 
že by jej zneužívanie mohlo mať spoločensky nežiaduce dôsledky, môže byť 
obmedzená aj prostriedkami trestného práva. Ostáva teda položiť si otázku, či sú 
riziká spojené so šírením dezinformácií natoľko spoločensky nežiaduce, aby boli 
takéto konania postihované v trestnoprávnej rovine. Podľa nášho názoru je 
(v niektorých prípadoch – viď. ďalej v texte) odpoveď kladná. Dezinformácie môžu 
výrazne negatívnym spôsobom ovplyvniť demokratické procesy v krajine. 
V porovnaní s tým napr. pri trestnom čine šírenia poplašnej správy postačuje vznik 
nebezpečenstva, že dôjde k znepokojeniu časti obyvateľstva nejakého miesta. Pokiaľ 
by už aj došlo k poruche v činnosti PO, alebo štátneho orgánu, šlo by o kvalifikovanú 
skutkovú podstatu – zločin s trestnou sadzbou 3 až 8 rokov.20 Ide pritom o poruchu 
v činnosti aj „len“ jedného štátneho orgánu. V tomto kontexte sa určité typy 
dezinformácií (najmä pokiaľ sú rozširované strategicky a podkopávajú – aj v právne 
záväzných dokumentoch21 vyjadrené – hodnotové a geopolitické smerovanie SR) 
javia spoločensky výrazne nebezpečnejšie. Pokiaľ teda miera nebezpečnosti 
doposiaľ trestnoprávne nepostihovaného konania prevyšuje mieru nebezpečnosti už 
trestnoprávne postihovaného konania, bude namieste, aby aj toto nebezpečnejšie 
konanie (t. j. šírenie dezinformácií; opäť prízvukujeme, že len v špecifických 
prípadoch) bolo trestnoprávne sankcionované. 
Druhá otázka, s ktorou sa treba v hodnotovej rovine tejto problematiky vysporiadať, 
je otázka princípu subsidiarity trestnej represie. V zmysle tohto – hoci v zákone nie 
explicitne vyjadreného – základného princípu trestného práva hmotného majú byť 
prostriedky trestného práva využívané až ako posledná možnosť nápravy 

 
18  Ó FATHAIGH, R., HELBERGER, N., APPELMAN, N. (2021). The perils of legally defining 

disinformation. In: Internet Policy Review, 10(4). [online] [cit. 22.6.2022] Dostupné na: 
https://doi.org/10.14763/2021.4.1584 

19  BURDA, E. a kol. 2010. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár – II. diel. Bratislava: C. H. Beck, 
s. 1214. 

20  ČENTÉŠ, J. a kol. 2016. Trestný zákon. Veľký komentár. 3. vyd. Bratislava: Eurokódex, s. 755. 
21  Napr. Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky – Uznesenie Vlády SR č. 803/2020, schválená 

NR SR dňa 28.1.2021. 



324 

nežiaduceho stavu a ku kriminalizácii by zákonodarca nemal pristupovať výlučne na 
základe aktuálnej politickej či spoločenskej objednávky.22 S uvedeným sa plne 
stotožňujeme. Práve problematika dezinformácií resp. prejavovania určitých 
názorov je z hľadiska trestnoprávneho postihovania mimoriadne citlivá 
a problematická téma a to z viacerých dôvodov: 

 možnosť zneužitia trestného práva ako nástroja na prenasledovanie 
názorových oponentov – história ponúka viacero príkladov, kedy trestné 
právo skutočne bolo takýmto spôsobom zneužité. Na druhej strane sme toho 
názoru, že kriminalizácia určitých konaní prostredníctvom trestného zákona 
predstavuje len jeden – a nie nevyhnutne najdôležitejší – predpoklad 
zneužitia trestného práva. Za významnejšiu v tomto kontexte považujeme 
inštitucionálnu rovinu. Zakotvenie určitej skutkovej podstaty nepochybne 
môže poskytovať príležitosť na trestnoprávny postih, ktorý by bol v príkrom 
rozpore so základnými hodnotami demokratického zriadenia. V tejto 
súvislosti je inšpiratívnym konštatovanie ústavného súdu o tom, že 
principiálne nemôže byť zákon označený za protiústavný len preto, že by na 
jeho základe teoreticky mohlo byť vydané aj rozhodnutie, ktoré by bolo 
v rozpore s ústavou.23 K zneužitiu trestného práva totiž nedochádza v rovine 
abstraktnej, ale procesným postupom konkrétnych orgánov aplikujúcich 
právo v individuálnej trestnej veci. Preto by skutočne nezávislé a nestranné 
súdy mali poskytovať dostatočnú garanciu proti tomu, aby sa 
z kriminalizácie šírenia dezinformácií nestal nástroj štátnej cenzúry 
akéhokoľvek disentného názoru. Samozrejme nevyhnutným predpokladom 
účinnej súdnej ochrany pred zneužitím práva je kvalitne konštruovaná 
skutková podstata trestného činu, umožňujúca citlivé zohľadnenie všetkých 
osobitostí konkrétneho prípadu tak, aby prípadný trestnoprávny postih bol 
plne v súlade so štandardmi rešpektovanými v každom právnom štáte. 

 existencia účinnejších nástrojov boja proti dezinformáciám – je 
bezpodmienečne potrebné akceptovať skutočnosť, že trestné právo 
v súvislosti s potláčaním určitých (čo ako spoločensky nebezpečných) 
názorov nie je optimálnym nástrojom. Uvedené vyplýva najmä zo 
skutočnosti, že prostriedkami trestného práva nemožno postihnúť samotný 
názor, t. j. určitú myšlienku, ale len prejavovanie, rozširovanie tejto 
myšlienky, konanie na jej základe a pod. Aplikované na príklad pandémie 
COVID-19, pokiaľ by došlo k trestnoprávnemu postihu osoby šíriacej 
dezinformácie o tom, že vakcinácia sa vykonáva s utajovaným zámerom 
redukovať populáciu, nemuselo by to znamenať, že potrestaná osoba od 
tohto názoru upustí. Práve naopak v mnohých prípadoch by bol efekt opačný 
a sankcionovaná osoba by sa ešte utvrdila vo svojom presvedčení (s 
odôvodnením, že štátne orgány sa pokúšajú umlčať pravdu). V súvislosti 
s osobami, ktoré šíria dezinformácie v presvedčení o ich pravdivosti je teda 
oveľa vhodnejšie miesto sankcionovania uplatniť iné nástroje, najmä 

 
22  MARKOVÁ, V., STRÉMY, T., 2019. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 

s. 19. 
23  Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 5/2012 mutatis mutandis. 
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vzdelávanie a osvetu. Uvedené konštatovanie podľa nášho názoru platí 
v drvivej väčšine prípadov a trestnoprávny postih by mal nasledovať len 
v tých prípadoch, ktoré v intenciách vyššie prezentovaných kritérií dosahujú 
vysoký stupeň nebezpečnosti. Malo by teda ísť o overiteľne nepravdivé, 
alebo zavádzajúce informácie, ktoré sú šírené s cieľom získať určitú výhodu, 
sú spôsobilé ohroziť verejný záujem (verejné zdravie, verejný poriadok, 
demokratické zriadenie) a sú strategicky (často s participáciou cudzej moci) 
produkované, alebo rozširované. 

K rovine legislatívno-technickej – za predpokladu, že akceptujeme potrebu 
konštituovania skutkovej podstaty postihujúcej šírenie dezinformácií je potrebné ju 
vymedziť tak, aby v podmienkach aplikačnej praxe umožňovala efektívny postih 
spoločensky najnebezpečnejších foriem šírenia dezinformácií a zároveň aby neboli 
kriminalizované tie dezinformačné prejavy, pri ktorých by trestné právo malo 
ustúpiť miernejším a efektívnejším prostriedkom nápravy resp. prevencie. Aktuálne 
je v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh novely trestného zákona,24 
v ktorej sa nachádza aj skutková podstata nového trestného činu – šírenie 
nepravdivej informácie. Podľa navrhovaného § 361a „Kto vyrobí alebo rozširuje 
nepravdivú informáciu, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho 
znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie 
ľudí, alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach 
celospoločenského významu alebo sa dopustí iného obdobného konania slovne alebo 
písomne, prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, zvukového záznamu, 
zvukovo-obrazového záznamu alebo iného záznamu, potrestá sa odňatím slobody na 
jeden rok až päť rokov.“ V nasledujúcich odsekoch sú zakotvené kvalifikované 
skutkové podstaty, pričom kvalifikačné znaky sú spáchanie činu na chránenej osobe, 
z osobitného motívu, v úmysle získať pre seba alebo iného majetkový prospech,  
spáchanie činu napriek odsúdeniu za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch (ods. 
2) a spôsobenie škody veľkého rozsahu, ťažkej ujmy na zdraví, alebo smrti, 
spáchanie činu za krízovej situácie, alebo v spojení s cudzou mocou (ods. 3). Túto 
skutkovú podstatu nepovažujeme za vyhovujúcu a čiastočne sa tak pripájame ku 
kritike odbornej verejnosti.25 K navrhovanej skutkovej podstate možno mať 
nasledovné výhrady: 

- obsahuje priveľa vágnych pojmov – niektorým všeobecným formuláciám sa 
v obdobných skutkových podstatách vyhnúť len ťažko a vyskytujú sa aj 
v aktuálne platných a účinných skutkových podstatách (napr. pri TČ šírenia 
poplašnej správy) avšak to po prvé a priori nevylučuje, že ide o málo 
žiaduce formulácie, ktorých by sa mal zákonodarca strániť, najmä z dôvodu, 
že skutočne výrazným spôsobom zľahčujú prípadné snahy o zneužitie 
trestného práva (resp. môžu zvádzať k príliš extenzívnej interpretácii aj bez 
prítomnosti zlého úmyslu) a po druhé, niektoré formulácie považujeme za 
vyslovene nadbytočné, konkrétne: 

 
24  LP/2021/774 
25  Pozri napr. SOPOLIGA, J. Trestnoprávna zodpovednosť za šírenie nepravdivých informácií. 

[online] [cit. 22.6.2022] Dostupné na: http://www.pravnelisty.sk/clanky/a1036-trestnopravna-
zodpovednost-za-sirenie-nepravdivych-informacii 
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 „vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta“ 
– ako už bolo naznačené, táto formulácia sa vyskytuje aj v SPTČ 
šírenia poplašnej správy, táto ale nie je predmetom záujmu 
predkladaného príspevku, preto sa obmedzíme len na navrhované 
ustanovenie. V ňom tento znak považujeme za nadbytočný, pretože 
okrem vágnosti ide podľa nášho názoru o pomerne málo závažný 
následok v porovnaní s ohrozením života, zdravia (de lege ferenda 
aj verejného poriadku). Vyvolanie pocitu znepokojenia 
nepovažujeme za dostatočný dôvod na trestnoprávne zásahy do 
práva na slobodu prejavu, ktoré chráni aj právo prijímať nepravdivé 
informácie.26 

 „alebo sa dopustí iného  obdobného konania“. 
 viaceré znaky, ktoré považujeme za kľúčové pri definovaní pojmu 

dezinformácia sa nevyžadujú pri základnej, ale až pri kvalifikovaných 
skutkových podstatách. Predovšetkým by podľa nášho názoru už základná 
SPTČ mala obsahovať znak „v úmysle získať pre seba alebo iného 
majetkový prospech“. Týmto spôsobom by sa vylúčila možnosť 
trestnoprávneho postihu osôb, ktoré už dezinformačným kampaniam 
podľahli a ďalej dezinformácie rozširujú z presvedčenia. U takýchto osôb 
by (ako už bolo uvedené) bol trestnoprávny postih skôr kontraproduktívny 
a využívať by sa miesto neho malo predovšetkým vzdelávanie a osveta. 
Rovnako by bolo vhodné uvažovať aj o začlenení znaku „v spojení s cudzou 
mocou, alebo cudzím činiteľom“ (ako aspekt vyjadrujúci strategický 
charakter výroby a rozširovania dezinformácie) už do základnej SPTČ, aby 
sa postihovali naozaj len tie najzávažnejšie prípady šírenia dezinformácií 
tvoriace súčasť informačných operácií cudzích aktérov. 

Aj po prípadných korekciách v zmysle vyššie uvedených výhrad by ale podľa nášho 
názoru bolo vhodné uvažovať skôr o riešení trestnoprávneho postihu 
prostredníctvom blanketovej skutkovej podstaty. Tie sa typicky využívajú pri 
trestných činoch, ktorých základom je konanie v rozpore s osobitnými predpismi. 
Takéto riešenie umožňuje podstatne komplexnejšiu úpravu predmetných právnych 
vzťahov. Samozrejme zakotvenie blanketovej skutkovej podstaty predpokladá 
existenciu kvalitnej právnej úpravy mimotrestného charakteru. V tejto súvislosti je 
potrebné poukázať na zákon o vydavateľoch publikácii a o registri v oblasti médií a 
audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) a zákon 
o mediálnych službách, ktoré dňa 22.6.2022 schválila NR SR. Podrobný rozbor 
relevantných ustanovení navrhovanej právnej úpravy presahuje rozsah 
predkladaného príspevku, možno však konštatovať, že oba zákony prinášajú určité 
pokrokové prvky ako napr. povinnosti v oblasti transparentnosti financovania. Na 
druhej strane negatívne hodnotíme skutočnosť v týchto zákonoch nie je definovaný 
pojem dezinformácia. V rámci reformy mediálneho práva sa predpokladalo aj 

 
26  Nález ÚS SR zo dňa 18.12.2014, sp. zn. II. ÚS 307/2014. Pre úplnosť je z citovaného nálezu 

potrebné uviesť aj to, že právo rozširovať (aj nepravdivé) informácie je možné obmedziť ak si to 
vyžaduje ochrana práv iných bezpečnosti štátu, verejného poriadku, ochranou verejného zdravia 
a mravnosti. 



327 

prijatie ústavného zákona o slobode médií, návrh však doposiaľ nebol predložený 
NR SR. Tieto právne predpisy by mohli tvoriť vhodný základ pre blanketovú 
skutkovú podstatu postihujúcu šírenie dezinformácií. Zároveň by predmetná 
skutková podstata mohla obsahovať aj ďalšie znaky (napr. už zmieňované spojenie 
s cudzou mocou) a korekčný mechanizmus zohľadňujúci povahu trestného práva ako 
prostriedku ultima ratio – napr. formuláciu „Kto hrubým spôsobom poruší 
predpisy...“ obdobne ako je tomu v prípade usmrtenia podľa § 149 ods. 3. 
 
Záver 

Dezinformácie v súčasnosti predstavujú jednu z najvýznamnejších 
bezpečnostných hrozieb v celoeurópskom priestore, obzvlášť však v SR. Prirodzene 
tak vyvstáva potreba na tento fenomén reagovať, pričom do úvahy pripadajú viaceré 
prostriedky. Trestné právo je jednou z možností, avšak jeho aplikáciu treba dôkladne 
zvážiť. V prvom rade je potrebné definovať pojem dezinformácia (a to aj 
legislatívne) s mierou exaktnosti dostatočnou na to, aby bolo prípadné rozhodnutie 
určitej autority o tom, či určitá informácia je dezinformáciou predvídateľné resp. 
aspoň preskúmateľné. V prvej časti predkladaného príspevku poukazujeme na 
vybrané kritériá (definičné znaky dezinformácie), ktoré je potrebné brať do úvahy. 
Tieto znaky môžu byť v konkrétnom prípade naplnené do rôznej miery. Z toho 
vyplýva záver, že dezinformácie nepredstavujú uniformnú kategóriu, ale rôznorodú 
množinu líšiacu sa stupňom spoločenskej nebezpečnosti. 

Z hľadiska možného trestnoprávneho postihu výroby a šírenia dezinformácií 
považujeme za hodnotovo akceptovateľné postihovanie len tých najzávažnejších 
prípadov. Ide najmä o strategické rozširovanie dezinformácií spôsobilých významne 
ohroziť verejný záujem s cieľom dosiahnuť finančný, alebo iný prospech a to 
spravidla za priamej, alebo nepriamej účasti cudzích aktérov. Spoločenská 
nebezpečnosť takýchto konaní výrazne prevyšuje nebezpečnosť mnohých konaní 
trestnoprávne postihnuteľných podľa aktuálnej právnej úpravy. V ostatných 
prípadoch trestné právo nepredstavuje vhodný nástroj boja proti šíreniu 
dezinformácií a primárne by sa mali uplatňovať iné prostriedky, predovšetkým 
vzdelávanie, osveta a strategická komunikácia zo strany štátu. 

Zároveň je potrebné právny základ prípadného trestnoprávneho postihovania 
najzávažnejších prípadov šírenia dezinformácií zakotviť tak, aby boli rešpektované 
princípy právneho štátu a základné práva a slobody. Konkrétne ide najmä 
o požiadavku právnej istoty, práva na slobodu prejavu a princíp subsidiarity trestnej 
represie. Ako vhodným riešením sa javí blanketová skutková podstata nadväzujúca 
na kvalitnú mimotrestnú právnu úpravu. 
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ÚČINNÁ LÍTOST V ČESKÉM TRESTNÍM PRÁVU 
 

EFFECTIVA REPENTANCE IN CZECH CRIMINAL LAW 
 

Jiří Mulák 
 
Abstrakt  
Tento příspěvek1 se zabývá účinnou lítostí v českém trestním právu, konkrétně tzv. 
obecnou účinnou lítostí podle § 33 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále též 
tr. zákoník). Účinná lítost je jedním z důvodů zániku trestní odpovědnosti, které je 
nutno odlišovat od okolností vylučujících protiprávnost. Hlavním smyslem tohoto 
institutu a jednoho z důvodů zániku trestní odpovědnosti je ochrana důležitých 
společenských zájmů (objektů trestných činů) tím, že pachatel je slibem beztrestnosti 
(zániku trestní odpovědnosti dokonaného trestného činu) u taxativně vyjmenovaných 
trestných činů motivován k tomu, aby následek, tedy porušení či ohrožení objektu 
trestného činu napravil nebo zamezil, resp. aby o hrozícím následku činil 
kvalifikované oznámení. Cílem příspěvku je jednak přiblížit českou právní úpravu, 
jednak upozornit na rozdílnosti českého a slovenského přístupu. Příspěvek se blíže 
nezabývá tzv. zvláštními případy účinné lítosti. 
Kľúčové slová: účinná lítost; taxativní výčet trestných činů; požadavek 
dobrovolnosti; požadavek zamezení škodlivého následku; požadavek napravení 
škodlivého následku; zánik trestní odpovědnosti. 
 
Abstract 
This contribution deals with effective repentance in Czech criminal law, specifically 
the so-called general effective repentance according to § 33 of Act No. 40/2009 
Coll., Criminal Code (hereinafter also criminal code). Effective repentance is one of 
the reasons for the extinction of criminal responsibility, which must be distinguished 
from circumstances excluding illegality. The main purpose of this institute and one 
of the reasons for the extinction of criminal liability is the protection of important 
social interests (objects of criminal offences) by the fact that the perpetrator is 
motivated by the promise of impunity (extinction of criminal liability for the 
completed crime) in exhaustively enumerated criminal offenses so that the 
consequence, i.e. violation or he corrected or prevented the threat to the object of 
the crime, or to make a qualified announcement about the imminent consequence. 
The aim of the paper is to bring the Czech legal framework closer together, and to 
draw attention to the differences between the Czech and Slovak approaches. The 
paper does not deal in detail with the so-called special cases of effective regret. 
Keywords: effective repentance; exhaustive list of crimes; requirement of 
voluntariness; the requirement to avoid a harmful consequence; the requirement to 
remedy the harmful consequence; termination of criminal liability. 
  

 
1  Tento příspěvek je výstupem projektu Cooperatio Law (LAWS), který je řešen na Právnické fakultě 

UK. 
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Úvod  
Trestní odpovědnost je stěžejním pojmem nauky trestního práva hmotného. 

Základem trestní odpovědnosti je spáchání trestného činu. Český trestní zákoník v 
ustanovení § 13 odst. 1 vymezuje trestný čin jako „protiprávní čin, který trestní 
zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ 
Současný trestní zákoník je založen formálním pojetí trestného činu, přičemž rozsah 
trestního bezpráví je omezen dvěma korektivy, a to zásadou subsidiarity trestní 
represe (§ 12 odst. 2 tr. zákoníku), která představuje hmotněprávní korektiv,2 a 
principem oportunity [§ 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu], který představuje korektiv 
procesní.3 Český trestní zákoník vychází z bipartice trestných činů (přečiny a 
zločiny, kdy zvlášť závažné zločiny jsou subkategorií zločinů).4 V důsledku spáchání 
trestného činu dochází mezi pachatelem trestného činu a státem ke vzniku 
hmotněprávního (trestněprávního) vztahu, jehož obsahem je mimo jiné právo státu 
na potrestání pachatele a tomu odpovídající povinnost pachatele se trestu podrobit. 
Jestliže hovoříme o trestní odpovědnosti pachatele, mám tím na mysli povinnost 
pachatele trestného činu nést za splnění právem stanovených podmínek nepříznivé 
důsledky svého protiprávního jednání, tedy povinnost pachatele podrobit se trestní 
sankci.5 Trestní zákoník, stejně jako jiné evropské trestní zákoníky, trestní 
odpovědnost současně pojímá jako odpovědnost individuální a ze spáchání trestného 
činu skupinou osob nelze vyvozovat kolektivní odpovědnost celé skupiny, aniž by 
byl přesně vymezen podíl jednotlivých osob na jeho spáchání. Vedle toho je trestní 
odpovědnost svým charakterem odpovědností subjektivní (zásada odpovědnosti za 
zavinění - § 13 odst. 2 tr. zákoníku).6 
 
1. Zánik trestní odpovědnosti a jeho důvody 

Trestní právo v některých případech připouští možnost zániku trestní 
odpovědnosti, přičemž zanikne-li trestní odpovědnost pachatele, zaniká právo státu 
na uložení trestu, a stejně tak i povinnost pachatele strpět trest. Tento zánik je vázán 
na naplnění určitých okolností, v jejichž důsledku dochází k definitivnímu zániku 
trestněprávního vztahu mezi pachatelem trestného činu a státem. Tyto okolnosti se 
v nauce označují jako důvody zániku trestní odpovědnosti, někdy jsou označovány 

 
2  Mulák, J. Trestní právo jako ultima ratio – poznámky k zásadě subsidiarity trestní represe. In: 

Gřivna, T. Šimánová, H. (eds.) a kol. Trestní právo s lidskou tváří: V upomínku na Marii 
Vanduchovou. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 197 – 217. 

3  Mulák, J. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019, s. 
140. 

4  Srov. § 14 tr. zákoníku. 
5  Bavíme-li se o charakteru trestní odpovědnosti, nemůžeme zde opomenout zejména její následný 

(retrospektivní) charakter, který se projevuje v tom, že trestní odpovědnost nastává v důsledku 
porušení právní povinnosti chováním, kterého se pachatel dopustil v minulosti. K tématu 
podrobněji viz Provazník, J. Trestněprávní poměr a trestněprocesní vztah ve světle ochrany 
základních práv - posun paradigmatu? Právník, 2015, č. 3, s. 229 – 246. 

6  K zásadám trestního práva hmotného blíže viz Mulák, J. Základní zásady trestního práva hmotného 
- jejich funkce, systematika a ústavní dimenze. In: Strémy, T., Turay, L. (eds.) Zásady trestného 
práva hmotného – teoretické aspekty. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 
2020, s. 95 – 117. 
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tzv. negativní podmínky trestnosti.7 Je potřeba uvést, že k důvodům zániku trestní 
odpovědnosti se přihlíží ex officio (z úřední povinnosti). Lze konstatovat, že 
charakteristickým znakem důvodů zániku trestní odpovědnosti je, že se jedná o 
okolnosti, které nastávají po spáchání trestného činu, avšak dříve, než o něm 
pravomocně rozhodne soud.  

Mezi důvody zániku trestní odpovědnosti podle českého trestního práva 
řadíme „obecnou“ účinnou lítost (§ 33 tr. zákoníku), tzv. zvláštní případy účinné 
lítosti u některých trestných činů (§ 197, § 242, § 248a, § 312b a § 362 tr. zákoníku), 
dále promlčení trestní odpovědnosti (§ 34, § 35 tr. zákoníku),8 zánik trestní 
odpovědnosti u přípravy a pokusu (§ 20 odst. 3, § 21 odst. 3 tr. zákoníku), zánik 
trestní odpovědnosti u účastníka (§ 24 odst. 3 tr. zákoníku), smrt pachatele (§ 11 tr. 
řádu) a milost prezidenta ve formě abolice. Dalším případem a nutno dodat, že 
specifickým případem zániku trestní odpovědnosti jsou případy tzv. zbraňové 
amnestie.9 Vzhledem k tomu, že v České republice není již uplatňováno materiálně-
formální pojetí, není důvodem zániku trestní odpovědnosti zánik nebezpečnosti činu 
pro společnost (§ 16 odst. 1 a § 65 tr. zákona z roku 1961).10 

Právě okamžik, kdy tyto podmínky nastávají je rozhodný pro jejich odlišení 
od důvodů zániku výkonu trestu, které již předpokládají existenci pravomocného 
rozhodnutí, kterým se ukládá trest, a způsobují, že tento uložený trest nelze vykonat. 
Stejně tak je potřeba důvody zániku trestní odpovědnosti odlišovat od okolností 
vylučujících protiprávnost (krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, 
přípustné riziko, oprávněné použití zbraně a další netypizované okolnosti vylučující 
protiprávnost), neboť tyto okolnosti vylučují jeden z imanentních znaků trestného 
činu, a to protiprávnost. V případě okolností vylučujících protiprávnost tedy vůbec 
nedochází ke spáchání trestného činu a trestní odpovědnost zde vůbec nevzniká.11 
Současně je třeba si uvědomit, že ačkoli naplněním některého z důvodů zániku 
trestní odpovědnosti dochází k zániku trestněprávního vztahu a pachatel za spáchaný 
trestný čin nemůže být potrestán, trestný čin jako takový nezmizel a stále tak může 
být například pokladem pro povinnost k náhradě škody (v civilním řízení), která jím 
byla způsobena nebo pro uložení některého z ochranných opatření (např. zabrání 
věci). 

 
7  Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Základy 

trestní odpovědnosti. Praha: Novatrix, 2009, s. 445. 
8  Pelc, V. Aktuální otázky promlčení trestní odpovědnosti. Trestněprávní revue, 2019, č. 1. 
9  Podle čl. II bodu 13 zákona č. 13/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb.  o střelných 

zbraních a střelivu, platí, že „Trestnost nedovoleného ozbrojování zaniká u osoby, která bez 
oprávnění přechovává zbraň nebo střelivo a která je dobrovolně ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona a nejpozději pak ke dni 31. července 2021 předá policii; policie vydá o převzetí potvrzení. 
Pokud nebyly zbraň nebo střelivo použity ke spáchání trestného činu, je ten, kdo je podle věty první 
policii předal, oprávněn do 6 měsíců ode dne doručení výzvy příslušného útvaru policie požádat o 
vydání příslušného dokladu nebo povolení opravňujících k nabytí vlastnictví, držení a případně 
nošení takové zbraně nebo střeliva anebo je přenechat do vlastnictví státu; jinak se postupuje podle 
§ 64 zákona č. 119/2002 Sb. obdobně.“ 

10  Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Základy 
trestní odpovědnosti. Praha: Novatrix, 2009, s. 446 – 448. 

11  Důvodem je totiž to, že již od počátku (ex tunc) schází protiprávnost. 
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S ohledem na to, že zánik trestní odpovědnosti řadíme mezi podmínky trestní 
odpovědnosti ve smyslu § 2 tr. zákoníku, je potřeba jej v každém případě posuzovat 
optikou pravidel časové působnosti trestních zákonů.12 Nejen pro důvody zániku 
trestní odpovědnosti (trestnosti) platí zásada, že trestní zákony nepůsobí nazpět (lex 
retro non agit). Je možné se ptát, co je příčinou zániku trestní odpovědnosti a jak je 
vůbec možné, že trestní právo připouští, aby zanikla povinnost pachatele trestného 
činu podrobit se trestní sankci. Kratochvíl zastává stanovisko, že základní příčinu 
zániku trestní odpovědnosti lze spatřovat v tom, že zanikla škodlivost spáchaného 
trestného činu pro společnost nebo došlo k jejímu podstatnému snížení.13 Můžeme 
zde tedy spatřovat souvislost se zásadou subsidiarity trestní represe (§ 12 odst. 2 tr. 
zákoníku), podle které lze „trestní odpovědnost pachatele uplatňovat pouze v 
případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti 
podle jiného právního předpisu.“ 

Zásada subsidiarity trestní represe,14 která vyjadřuje princip ultima ratio, 
vychází z principu proporcionality, představuje hmotněprávní korektiv rozsahu 
trestního bezpráví a která se prolíná - spolu se zásadou zákonnosti (nullum crimen 
sine lege)15 - jako „červená nit“ celým systémem trestního práva byla v české 
recentní rozhodovací praxi16 zdůrazněna vymezením jejího vztahu s institutem 
účinné lítosti (§ 33 tr. zákoníku) a také procesním oportunitou [§ 172 odst. 2 písm. 
c) tr. řádu], která představuje procesní korektiv rozsahu trestního bezpráví.  
 
2. Obecná účinná lítost jako jeden z důvodů zániku trestní odpovědnosti 

Účinná lítost je jedním z důvodů zániku trestní odpovědnosti a jako taková má 
za následek definitivní zánik trestněprávního vztahu mezi pachatelem trestného činu 
a státem, které tvoří subjekty trestněprávního vztahu. Institut účinné lítosti (§ 33 tr. 
zákoníku) je potřeba odlišovat od upřímné lítosti, která je toliko obecně polehčující 
okolností [§ 41 písm. o) tr. zákoníku].  

Rozeznáváme,17 pokud jde o dospělé pachatele, „obecnou“ účinnou lítost (§ 
33 tr. zákoníku) a tzv. zvláštní případy účinné lítosti, a to ve vztahu k trestným 

 
12  Znamená to tedy, že i v případě zániku trestní odpovědnosti tak primárně vždy vycházíme z právní 

úpravy účinné v době spáchání trestného činu (tedy v době jednání) a v případě, že později (až do 
pravomocného rozhodnutí o něm) dojde ke změně právní úpravy, je třeba za účelem zjišťování oné 
„(nej)příznivější právní úpravy“ pro pachatele přihlížet i ke změnám ustanovení upravujících zánik 
trestní odpovědnosti, včetně otázky účinné lítosti. Dále viz Pelc, V. Působnost časová. In: Jelínek, 
J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Praha: Leges, 2022, s. 76 an. 

13  Kratochvíl, V. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 470. 
14  Mulák, J. Trestní právo jako ultima ratio – poznámky k zásadě subsidiarity trestní represe. In: 

Gřivna, T. Šimánová, H. (eds.) a kol. Trestní právo s lidskou tváří: V upomínku na Marii 
Vanduchovou. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 197 – 217. 

15  Srov. čl. 39 Listiny základních práv a svobod a § 12 odst. 1 tr. zákoníku. 
16  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 6. 2018 sp. zn. 5 Tdo 677/2018 a usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 24. 7. 2019 sp. zn. 6 Tdo 739/2019 
17  Český přístup, stejně jako slovenský rozeznává obecnou i zvláštní účinnou lítost, kdy český 

zákonodárce upravil obecnou účinnou lítost v obecné části trestního zákoníku (a zvláštní případy 
účinné lítosti ve zvláštní části trestního zákoníku), zatímco slovenský zákonodárce 
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činům zanedbání povinné výživy (§ 196, § 197 tr. zákoníku),18 neodvedení daně, 
pojistného na sociální zabezpečení a povinné platby (§ 242 tr. zákoníku),19 porušení 
předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 odst. 2 alinea první, § 248a tr. 
zákoníku),20 účasti na teroristické skupině (§ 312a, § 312b tr. zákoníku)21 a účasti na 
organizované zločinecké skupině (§ 361, § 362 tr. zákoníku).22 Vedle toho české 
trestní právo upravuje účinnou lítost u mladistvých pachatelů (§ 7 zákona č. 
218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže), kdy podmínky jsou stanoveny 
částečně shodně, částečně odchylně,23  a účinnou lítost u právnických osob (§ 11 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických a řízení proti nim), která 
je konstruována v šířeji než účinná lítost u dospělých pachatelů. 
 
3. Český a slovenský pohled na institut účinné lítosti 

Pokud jde o institut obecné účinné lítosti nevykazují česká (§ 33 tr. zákoníku) 
a slovenská (§ 85 slovenského trestního zákoníku)24 právní úprava konstrukčních 
odlišností. V oblasti tzv. zvláštních případů účinné lítosti lze naleznout určité 
odlišnosti. Zatímco český trestní kodex zvláštní ustanovení o účinné lítosti upravuje 
ve své zvláštní části, vždy za ustanovením upravujícím skutkovou podstatu 
příslušného trestného činu, ve slovenském trestním zákoně najdeme tyto tzv. 
„osobité prípady účinnej ľútosti“ v jeho obecné části, kde jsou souhrnně upraveny v 
jediném ustanovení (§ 86 slovenského trestního zákona). Nelze odhlédnout od 
skutečnosti, že slovenská právní úprava zvláštních případů účinné lítosti je ve 

 
18  „Trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196) zaniká, jestliže trestný čin 

neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud 
prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek.“ 

19  „Trestní odpovědnost za trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné 
povinné platby (§ 241) zaniká, jestliže pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud 
prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek“ 

20  „Trestní odpovědnost za trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 
248 odst. 2 alinea první zaniká, jestliže pachatel splní podmínky podle jiného právního předpisu 
na ochranu hospodářské soutěže pro upuštění od uložení pokuty nebo pro snížení pokuty za účast 
na dohodě o určení ceny, dohodě o rozdělení trhu nebo jiné dohodě narušující hospodářskou 
soutěž se svým konkurentem.“ 

21  „Kdo spáchá čin uvedený v § 312a, není trestný, učinil-li o teroristické skupině oznámení státnímu 
zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému tímto 
zákonem z jiného činu teroristické skupiny, než je uveden v § 312a, mohlo být ještě odstraněno. 
Voják může takové oznámení učinit i nadřízenému.“ 

22  „Kdo spáchá čin uvedený v § 361, není trestný, učinil-li o organizované zločinecké skupině 
oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu 
chráněnému tímto zákonem z jiného činu organizované zločinecké skupiny, než je uveden v § 
361, mohlo být ještě odstraněno. Voják může takové oznámení učinit i nadřízenému“ 

23  Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Praha: Leges, 2022, s. 370 – 
371. 

24  Ke slovenskému přístupu srov. Ivor, J., Polák, P., Záhora, J. Trestné právo hmotné I. Všeobecná 
časť (2. vydanie). Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 340 – 341; Klátik, J. a kol. Trestné právo 
hmotné. Všeobecná časť (2. vydanie). Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, s. 306 an.; Mašľanyová, D., 
Szabová, E. a kol. Trestné právo hmotné - Všeobecná a osobitná časť (4. vydanie). Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2021, s. 212 an.; Marková, V., Strémy, T. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Plzeň: 
Aleš Čeněk, 2019, s. 232 – 237. 
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srovnání s českou širší,25 a mj. obsahuje i zvláštní ustanovení o účinné lítosti ve 
vztahu ke korupčním trestným činům.26 Právě absence účinné lítosti u korupčních 
deliktů, která může mít význam nejen při odhalování korupce, ale také v její 
prevenci,27 je ze strany části české nauky považována za nedostatek současné právní 
úpravy. V reakci na kritiku absence zvláštní účinné lítosti v oblasti korupčních 
trestných činů byl do trestního řádu28 zaveden institut dočasného odložení trestního 
stíhání (§ 159c tr. řádu) a navazující rozhodnutí o nestíhání podezřelého (§ 159d tr. 
řádu), které měly představovat vhodnou náhradu účinné lítosti. 
Rozbor tzv. zvláštních případů účinné lítosti z české perspektivy by si jistě vydal na 
samostatné pojednání. Upozorněme zde pouze na některé nuance. Konstrukčně 
shodné jsou zvláštní případy účinné lítosti za trestný čin zanedbání povinné výživy 
(§ 197) a trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné 
povinné platby (§ 242), nebo používají stejné návětí („Trestní odpovědnost za X 
zaniká, jestliže“) a mají též stejný poslední moment, do kdy je potřeba některou 
povinností splnit („dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek“), byť 
u aplikace zvláštní účinné lítosti je navíc potřeba, aby čin „neměl trvale nepříznivých 
následků“. Zvláštní ustanovení o účinné lítosti za trestný čin porušení předpisů o 
pravidlech hospodářské soutěže (§ 248) má návětí stejné, nicméně specifikem je zde 
to, že se zde odkazuje na splnění mimotrestních předpisů.29 Zvláštní případy účinné 
lítosti u trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312b) a trestného činu účasti 
na organizované zločinecké skupiny (§ 362) používají výrazu: „Kdo spáchá čin 
uvedený v § 312a či 361, není trestný…“. 
 
4. Podmínky obecné účinné lítosti 
Podmínky aplikace účinné lítosti ve vztahu k dospělým pachatelům, které upravuje 
§ 33 tr. zákoníku, lze schematicky shrnout následovně:  

1. Došlo k dokonání některého z taxativně vyjmenovaných trestných činů 
(výčet trestných činů a požadavek dokonání). 

2. Pachatel tohoto trestného činu:  
a. zamezil jeho škodlivému následku nebo tento škodlivý následek 

napravil, nebo  

 
25  V případě obecné účinné lítosti (§ 33 tr. zákoníku; § 85 slovenského trestního zákona) je však širší 

český výčet. 
26  K tomu blíže Gřivna, T. Trestní postih korupce v soukromé sféře. Trestněprávní revue, 2005, č. 7.; 

Gřivna, T., Horník, J. Využití účinné lítosti pro korupční trestné činy. Trestněprávní revue, 2012, 
č. 7-8. ISSN 1213-5313; Gřivna, T. Účinná lítost u korupčních trestných činů. In: Dny práva 2011 
– Days of Law 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Citováno dne 22. 6. 2022. Dostupné 
online z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/prispevky/06%20Trest/0 
7%20Tomas%20grivna.pdf. 

27  Tento nástroj boje proti korupci byl součástí trestního zákona z roku 1961, nicméně trestní zákoník 
jej nepřevzal. 

28  Slabinou tohoto procesněprávního řešení však nejistota oznamovatele korupčního jednání (na 
kterého jsou kladeny vyšší nároky), že bude postupováno v jeho prospěch.  

29  Srov. § § 22ba zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 
(zákon o ochraně hospodářské soutěže). 
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b. v době, kdy mohlo být škodlivému následku ještě zabráněno, učinil 
o trestném činu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu 
orgánu (voják jej může místo toho učinit i svému nadřízenému). 

3. Pachatel takto jednal dobrovolně. 
Podmínky (1.), (2.) a (3.) je třeba naplnit kumulativně, přičemž jednání pachatele 
pod písmeny 2./a) a 2./b) jsou stanovena alternativně, a proto k zániku trestní 
odpovědnosti postačí učiní-li pachatel pouze jedno z nich, kdy nicméně není 
vyloučeno, aby pachatel učinil i obě tato jednání, a to ať už paralelně či sukcesivně. 
 
4.1. Výčet trestných činů a požadavek dokonání 

Pokud jde o výčet trestných činů, u nichž se účinná lítost připouští (aktuálně 
jde z české perspektivy téměř o šedesát trestných činů),30 lze si povšimnout, že 
obsahem taxativního (limitativního) výčtu jsou takové trestné činy, u nichž jsou 
škodlivé následky natolik nežádoucí a vážné, že je potřeba jim zamezit či je napravit 
i za cenu zániku trestní odpovědnosti jejich pachatele. Často se jedná o ty 
nejzávažnější závažnější trestné činy (teroristický útok, teror, vlastizrada, atd.), které 
ohrožují společenské vztahy, zájmy a hodnoty chráněné trestním zákoníkem ve vyšší 
míře a zájem na zabránění následků těchto činů výrazněji převyšuje nad zájmem na 
uložení trestu osobě, která je spáchala. Zároveň musí jít o takové trestné činy, u 

 
30  Srov. § 33 tr. zákoníku ve znění novely trestního zákoníku č. 130/2022, konkrétně o trestné činy: 

neposkytnutí pomoci (§ 150), neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151), šíření 
nakažlivé lidské nemoci (§ 152), šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti (§ 153), ohrožování 
zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 156), ohrožování zdraví závadnými 
potravinami a jinými předměty z nedbalosti (§ 157), svěření dítěte do moci jiného (§ 169), zavlečení 
(§ 172), braní rukojmí (§ 174), opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195), porušení povinnosti při 
správě cizího majetku (§ 220), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221), 
porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení 
o majetku (§ 227), poškození cizí věci (§ 228), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 
(§ 240), nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243), ohrožení devizového 
hospodářství (§ 247), porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení předpisů 
o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262), porušení povinností při vývozu zboží 
a technologií dvojího užití (§ 263), provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez 
povolení nebo licence (§ 265), porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro 
zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), obecného ohrožení 
z nedbalosti (§ 273), porušení povinnosti při hrozivé tísni (§ 275), poškození a ohrožení provozu 
obecně prospěšného zařízení (§ 276), poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení 
z nedbalosti (§ 277), poškození geodetického bodu (§ 278), nedovoleného ozbrojování (§ 279), 
poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293), poškození a ohrožení životního prostředí z 
nedbalosti (§ 294), poškození lesa (§ 295), neoprávněného nakládání s odpady (§ 298), 
neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 
299), neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami 
z nedbalosti (§ 300), šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306), šíření nakažlivé nemoci a škůdce 
užitkových rostlin (§ 307), vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku 
(§ 311), teroru (§ 312), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), 
sabotáže (§ 314), zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315), vyzvědačství (§ 
316), ohrožení utajované informace (§ 317), ohrožení utajované informace z nedbalosti (318), 
účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu (§ 321a), 
vzpoury vězňů (§ 344), křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého 
posudku (§ 346), křivého tlumočení (§ 347), maření spravedlnosti (§ 347a), šíření poplašné zprávy 
(§ 357), nepřekažení trestného činu (§ 367), neoznámení trestného činu (§ 368). 
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kterých má pachatel reálnou šanci podmínky účinné lítosti splnit. V obsáhlém výčtu 
(§ 33 tr. zákoníku) nalezneme dlouhou řadu ohrožovacích trestných činů (např. 
dolózní i kulpózní ohrožení utajované informace, dolózní i kulpózní obecné ohrožení) 
a současně takové trestné činy, u kterých je možné vzniku škodlivého následku 
zabránit nebo jej napravit i po jejich dokonání.  

Jestliže by již v daném případě nešlo škodlivému následku zabránit či jej 
napravit, zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí nepřichází v úvahu, neboť 
nebude naplněn jeden z předpokladů účinné lítosti. To však soudu nebrání takové 
jednání pachatele posoudit jako obecně polehčující okolnost ve smyslu § 41 písm. j) 
tr. zákoníku při stanovení druhu a výměry trestu. Při splnění další okolností nelze 
vyloučit ani mimořádné snížení trestu odnětí svobody podle § 58 odst. 1 tr. 
zákoníku,31 případně upuštění od potrestání (§ 46, § 48 tr. zákoníku). 

Dalším předpokladem, aby bylo možné aplikovat účinnou lítost, musí vždy 
dojít k dokonání trestného činu, tedy k plnému rozvinutí objektivní stránky, tzn. 
pachatel musí svým jednáním naplnit všechny znaky skutkové podstaty. Jestliže by 
pachatel ve své trestné činnosti dostal toliko do stádia přípravy (§ 20 odst. 1 tr. 
zákoníku) či pokusu (§ 21 odst. 1 tr. zákoníku), jeho trestní odpovědnost by – při 
splnění dalších podmínek - mohla zaniknout podle § 20 odst. 3 tr. zákoníku, případně 
dle § 21 odst. 3 tr. zákoníku, které jsou ve vztahu k obecné účinné lítosti (§ 33 tr. 
zákoníku) speciální. Stejně tak se v případě zániku trestnosti účastníka použije 
speciální ustanovení § 24 odst. 3 tr. zákoníku. 

V souvislosti s výčtem trestných činů lze upozornit otázku zániku trestní 
odpovědnosti u subsidiárního trestného činu, tedy na otázku, zda při zániku trestní 
odpovědnosti účinnou lítostí u některého z trestných činů, který je vypočten v § 33 
tr. zákoníku, tak jestli tím automaticky dochází i k zániku trestní odpovědnosti za 
subsidiární trestný čin. 
Ve dvou českých komentářích k trestnímu zákoníku je uvedeno, že dojde-li k zániku 
trestní odpovědnosti za některý z trestných činů uvedených v § 33 tr. zákoníku, 
zaniká současně trestní odpovědnost za všechny trestné činy, které jsou vůči tomuto 
činu v poměru subsidiarity. Pokud tedy pachatel například založením požáru dokoná 
trestný čin obecného ohrožení podle § 272 tr. zák. a následně splní podmínky účinné 
lítosti, zanikne jeho trestní odpovědnost nejen za trestný čin obecného ohrožení, 
nýbrž i za čin poškození cizí věci podle § 228 tr. zák., jestliže tímto požárem došlo 
k poškození nebo zničení cizí věci, či jím byla učiněna neupotřebitelnou.32 

 
31  Otázce mimořádného snížení trestu odnětí svobody jsem se věnoval ve třech článcích: Mulák, J. 

Mimořádné snížení trestu odnětí svobody. In: Jelínek, J. a kol. Deset let od přijetí českého trestního 
zákoníku. Praha: Leges, 2019, s. 194 – 213; Mulák, J. Mimořádné snížení trestu odnětí svobody ve 
světle novely trestního zákoníku. In: Gřivna, T. – Šimánová, H. (eds.) Ukládání trestů a jejich 
výkon. Praha: Aleš Čeněk, 2020, s. 302-323; Mulák, J. Mimořádné snížení a mimořádné zvýšení 
trestu odnětí svobody. In: Romža, S. (ed.). IV. Košické dni trestného práva. Privatizácia výkonu 
trestu odňatia slobody, sci-fi alebo jediná možnosť? Košice: UPJŠ, 2020, s. 314 –332. 

32  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. Obecná část (§ 1 - § 139). Komentář Praha: C. H. Beck, 2012, s. 
444-445, Draštík, A. a kol. Trestní zákoník. I. díl. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 266 
- 267. 
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Domnívám se, že toto konstatování, které pravděpodobně vychází ze 
Solnařových myšlenek,33 neplatí absolutně. Ztotožňuji se zde s námitkami, které 
upozorňují jednak na to, že aby zanikla trestnost i subsidiárního trestného činu, je 
nezbytné, aby i tento subsidiární trestný čin byl uveden v § 33 tr. zákoníku, neboť 
ustanovení § 33 tr. zákoníku je chápáno jako taxativní (limitativní) a nelze jej tedy 
ani na základě jinak přípustné analogie ve prospěch pachatele rozšiřovat, jednak, aby 
i pro takový trestný čin byly splněny všechny podmínky ve smyslu § 33 tr. 
zákoníku.34 Jinak řečeno, zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí za subsidiární 
trestný čin je možný, nicméně je podmíněn splněním podmínek § 33 tr. zákoníku. 
Pro úplnost lze uvést, že účinek účinné lítost je širší než účinky zániku trestní 
odpovědnosti za přípravu či pokus (§ 20 odst. 3, resp. § 21 odst. 3 tr. zákoníku), 
neboť v takovém případě hovoříme o kvalifikované přípravě, resp. kvalifikovaném 
pokusu anebo zániku trestní odpovědnosti účastníka, a pachateli zajišťuje úplnou 
beztrestnost. 
 
4. 2. Požadavek zamezení nebo napravení škodlivého následku 

Co se týče škodlivého následku, je třeba jím rozumět zasažení (porušení nebo 
ohrožení) individuálního objektu trestného činu, ke kterému dochází v důsledku 
naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů v § 33 tr. zákoníku. Jedná se 
o reálnou změnu na společenském vztahu, zájmu či hodnotě chráněné trestním 
zákoníkem, tedy o jeho porušení, a nikoliv jen o jeho ohrožení. U trestných činů s 
hmotným předmětem útoku se tento škodlivý následek projevuje zejména ve změně 
tohoto předmětu, tedy jako účinek, kterým může být například poškození věci či 
ublížení na zdraví. Tento škodlivý následek v sobě obsahuje i těžší následek, a 
zároveň i další škody, včetně těch nezaviněných a nehmotných, ke kterým došlo v 
souvislosti s jednáním pachatele.35 Aby si pachatel zajistil beztrestnost, musí 
škodlivému následku zamezit nebo jej napravit.  

Zamezením škodlivého následku je míněno zajištění, aby škodlivý následek 
vůbec nenastal, tedy zabránění jeho vzniku.36 Z logiky věci je jasné, že zabránit 
škodlivému následku lze pouze u trestných činů ohrožovacích37 nebo předčasně 
dokonaných, u kterých nevznikla porucha. Nikoliv tedy u trestných činů 
poruchových. Zatímco u předčasně dokonaných trestných činů někdy stačí i pasivní 
jednání pachatele, kdy upustí od jejich dokončení, u ohrožovacích trestných činů je 
k zamezení následku potřeba aktivního zásahu.38 V případě, že je na trestné činnosti 
zúčastněno více osob, vyžaduje se, aby pachatel, jehož trestní odpovědnost má 

 
33  Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Základy 

trestní odpovědnosti. Praha: Novatrix, 2009, s. 446 – 448. 
34  Ščerba, F. a kol. Trestní zákoník. I. díl (§ 1 - § 204). Praha: C. H. Beck, 2020, s. 534. 
35  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. Obecná část (§ 1 - § 139). Komentář Praha: C. H. Beck, 2012, s. 

445. 
36  Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Praha: Leges, 2022  
37  Uhašení vznikajícího požáru (obecné ohrožení podle § 272 tr. zákoníku), kterým pachatel odstraní 

nebezpečí, čímž odvrátí vznik poruchy. 
38  Draštík, A. a kol. Trestní zákoník. I. díl. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 267. 
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účinnou lítostí zaniknout, zamezil ve způsobení následku i ostatním zúčastněným 
osobám.39  

Pokud již došlo k poruše (nedošlo tedy k jejímu zamezení), pachateli 
usilujícímu o beztrestnost vyplývající z účinné lítosti nezbývá nic jiného než 
škodlivý následek napravit. Napravení škodlivého následku již tedy předpokládá 
existující poruchu a spočívá v odstranění způsobených změn, v důsledku čehož dojde 
k obnovení původního stavu. K obnovení původního stavu musí vždy dojít alespoň 
v základních rysech, samotná peněžitá náhrada škody tak zpravidla k naplnění 
podmínek účinné lítostí nepostačí.40 Konkrétní způsob, kterým pachatel odstraní 
újmy a obnoví původní stav závisí vždy na okolnostech daného případu, avšak v 
každém případě se vyžaduje aktivní jednání pachatele. Pokud škodlivý následek 
odstraní jiná osoba bez přičinění pachatele, nelze mu takové napravení škodlivého 
následku přičítat a vyvozovat z něj pachatelovu beztrestnost.41 Dojde-li však k 
nápravě škodlivého následku na základě vlastní aktivity pachatele, zániku jeho 
trestní odpovědnosti není na překážku skutečnost, že byl následek napraven s 
přispěním či pomocí dalších osob.42 

Zda bylo skutečně škodlivému následku zamezeno nebo zda došlo k jeho 
napravení je třeba posuzovat přísně individuálně (podle okolností daného případu). 
Stěžejní v tomto kontextu je, aby pachatel zamezil nebo napravil všechny 
významnější škody, a nejen pouze některé, byť by šlo o ty nejvážnější. Následky na 
tzv. vedlejších objektech se sem ale nezahrnují. Pokud pachatel zamezí nebo napraví 
pouze těžší následek (okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby), jeho trestní 
odpovědnost za nezamezený či nenapravený následek dle základní skutkové 
podstaty trvá.43 Podle judikatury je splnění podmínky úplného napravení škodlivého 
následku co do jeho obsahu a rozsahu třeba posuzovat vždy podle doby, kdy byl 
trestný čin spáchán (ex tunc), a nikoli podle doby, kdy napravení škodlivého 
následku připadá v úvahu (ex nunc).44  
 
4. 3 Požadavek oznámení o trestném činu 

Místo zamezení či napravení škodlivého následku může pachatel 
(alternativně) učinit o trestném činu oznámení. Důležité zde je, aby oznámení bylo 
učiněno včas (požadavek „včasnosti“), příslušnému orgánu (příslušný orgán) a aby 
bylo obsahově dostatečné (požadavek „obsahové určitosti“). Pokud jde o včasnost 
oznámení, jako prvotní předpoklad, je třeba jej učinit vždy před vznikem poruchy, 
tedy v době, kdy je možno zabránit škodlivému následku. Pozdější oznámení 
trestného činu by bylo z hlediska uplatnění účinné lítosti bezvýsledné. Z výše 
uvedeného vyplývá, že toto oznámení připadá v úvahu pouze u ohrožovacích, 

 
39  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. Obecná část (§ 1 - § 139). Komentář Praha: C. H. Beck, 2012, s. 

445. 
40  Ibidem. 
41  Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 20. 7. 1979, sp. zn. 6 Tz 29/79 (R 11/1980 tr.). 
42  Srov. přiměřeně Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 5. 11. 1986, sp. zn. 5 Tz 33/86 (R 

27/1987 tr.) 
43  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. Obecná část (§ 1 - § 139). Komentář Praha: C. H. Beck, 2012, s. 

445. 
44  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. 8 Tdo 272/2012 (R 29/2013 tr.). 
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případně u tzv. předčasně dokonaných trestných činů,45 neboť u zbylé kategorie (tedy 
poruchových trestných činů) zabránit škodlivému následku nelze.46  
Příslušným orgánem pro oznámení trestného činu je pouze státní zástupce, policejní 
orgán, a případně ještě nadřízený vojáka, pokud je pachatelem voják. V případě 
policejního orgánu může pachatel učinit oznámení jakékoli složce policie, která má 
však reálnou možnost škodlivému následku zamezit.  

Učiní-li pachatel oznámení jinému orgánu nebo osobě než výše zmíněným, 
není takové oznámení účinné, a to ani v případě, kdy se tímto oznámením zamezí 
škodlivému následku. Podle názoru vysloveného v jednom z komentářů k trestnímu 
zákoníku lze takové oznámení posoudit pouze jako obecně polehčující okolnost [§ 
41 písm. j) či k) tr. zákoníku].47 Jiný komentář připouští, že pokud na základě 
nesprávně adresovaného oznámení fakticky dojde k odstranění hrozícího nebezpečí, 
připadá v úvahu i zánik trestní odpovědnosti pachatele aplikací zásady subsidiarity 
trestní represe (§ 12 odst. 2 tr. zákoníku), nicméně s dovětkem, že tento postup není 
možný v případech, kdy pachatel učiní oznámení až po vzniku škodlivého 
následku.48 

Jakou formou pachatel takové oznámení učiní je nerozhodné, oznámení však 
musí být natolik konkrétní (individualizované), aby na jeho základě mohl příslušný 
orgán učinit potřebná opatření směřující k zamezení škodlivého následku. Vyžaduje 
se tedy především, aby pachatel, pokud možno přesně vylíčil skutkový děj a uvedl 
všechny podstatné okolnosti případu. Může působit překvapivě to, že není nutné, aby 
se ke spáchání činu přihlásil.49  
 
4. 4 Požadavek dobrovolnosti 

Ať už pachatel zamezí či napraví škodlivý následek nebo o trestném činu učiní 
oznámení v době, kdy škodlivému následku mohlo být ještě zabráněno, je důležité, 
aby pachatel takto jednal dobrovolně,50 tedy z vlastní vůle a při vědomí možnosti 
trestný čin uskutečnit. Je to právě požadavek dobrovolnosti, jako výrazně subjektivní 
kategorie s určitými objektivním korektivem, který bude v aplikační praxi činit 
největší obtíže. 

Podle ustálené rozhodovací praxe je dobrovolné je takové jednání, které je 
svobodné a svědčí o pozitivním obratu pachatele ve vztahu k jeho činu a možným 
škodlivým následkům z něj plynoucích, je jakýmsi projevem změny vnitřního 

 
45  Předčasně dokonané trestné činy jsou obsahově (materiálně) přípravou či pokusem trestného činu, 

ale zákonodárce je – s ohledem na jejich společenskou závažnost – povyšuje na dokonaný trestný 
čin. Konstruováním trestných činů předčasně dokonaných se „obchází“ stadium přípravy u zvlášť 
závažných zločinů (srov. § 20 odst. 1 tr. zákoníku; § 14 tr. zákoníku). 

46  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. Obecná část (§ 1 - § 139). Komentář Praha: C. H. Beck, 2012, s. 
446. 

47  Ibidem. 
48  Draštík, A. a kol. Trestní zákoník. I. díl. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 268. 
49  Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. Obecná část (§ 1 - § 139). Komentář Praha: C. H. Beck, 2012, s. 

446. 
50  K tomu blíže srov. Brož, J., Nett, A. K problematice pojmu „dobrovolnost“ jako podmínky účinné 

lítosti ve smyslu § 66 trestního zákona. Trestní právo, 2007, č. 11, s. 12-17. 
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postoje pachatele k jím zamýšlenému následku.51 Pohnutka pachatele je zde bez 
významu a může jí být například i prostá obava z odhalení a uložení trestu. 
Dobrovolnost jednání pachatele není vyloučena ani v případě, kdy pachatel jedná v 
důsledku obecné obavy z trestního stíhání. O dobrovolnosti však nelze hovořit v 
situacích, jestliže pachatele k takovému jednání vede (byť i mylné) vědomí, že je 
jeho trestný čin odhalen, nebo pokud pachatel jedná na základě již konkrétně 
hrozícího (je např. předvolán k podání vysvětlení) či dokonce již zahájeného 
trestního stíhání. Podmínka dobrovolnosti nebude naplněna ani v případech, pokud 
byl pachatel přistižen při činu a od dalšího jednání ustoupil z obavy z odhalení52 nebo 
pokud s odstraněním škodlivého následku posečkal na to, zda bude či nebude jeho 
čin odhalen.53 

Pokud se na trestném činu účastnilo více osob, je třeba splnění podmínek 
účinné lítosti posuzovat u každé z těchto osob samostatně. Vyhoví-li jedna ze 
zúčastněných osob podmínkám účinné lítosti, stává se beztrestnou pouze tato osoba, 
zatímco ostatním, kteří těmto podmínkám nevyhověli, tento důvod zániku trestní 
odpovědnosti jim neprospívá. Jde tedy o tzv. osobní důvod zániku trestní 
odpovědnosti, neplatí zde žádná obdoba principu beneficia cohaesionis. Jestliže 
pachatel splní podmínku včasného, obsahově dostatečného a příslušnému orgánu 
učiněného oznámení, naplní tím požadavky účinné lítosti u vyjmenovaných 
trestných činů (§ 33 tr. zákoníku) a jeho trestní odpovědnost zaniká, a to i přesto, že 
se škodlivému následku nakonec zabránit nepodařilo.54 Pro úplnost je potřeba uvést, 
že k zániku trestní odpovědnosti pachatele účinnou lítostí nebrání ani to, že pachatel 
učiní oznámení ještě před zahájením trestního stíhání, ačkoliv zabránit škodlivému 
následku se podaří až po jeho zahájení. 

 
Závěr 

Účinná lítost je společně s promlčením trestní odpovědnosti (§ 34, § 35 tr. 
zákoníku) obecným důvodem zániku trestní odpovědnosti, resp. jde o dva instituty, 
které jsou v českém trestním zákoníku systematicky zařazeny jako důvody zániku 
trestní odpovědnosti. Vedle obecné účinné lítosti česká právní úprava obsahuje 
celkem pět případů tzv. zvláštní účinné lítosti. Obecnou účinnou lítost (§ 33 tr. 
zákoníku) lze označit za stabilní trestněprávní institut, neboť právní úprava jejích 
podmínek je již po několik desetiletí prakticky z hlediska konstrukčního stejná a 
změn doznává pouze výčet trestných činů, u kterých lze účinnou lítost uplatnit.55  

 
51  Srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. Obecná část (§ 1 - § 139). Komentář Praha: C. H. Beck, 

2012. K tomu srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 1. 2006, sp. zn. 8 Tdo 1607/2005 
(R 7/2007). 

52  Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 21. 10. 1971, sp. zn. 2 To 104/71 (R 21/1972 tr.). 
53  Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 1999 sp. zn. 5 Tz 165/98 (SR 4/1999). 
54  Například v důsledku neefektivního (zdlouhavého) postupu orgánů činných v trestním řízení či 

jiných okolností na pachateli nezávislých. 
55  Srov. novely trestního zákoníku provedené zákonem č. 323/2016 Sb. (kosmetická změna v podobě 

přejmenování trestného činu podle § 247 tr. zákoníku), zákonem č. 455/2016 Sb. (doplnění dvou 
trestných činů – financování terorismu podle § 312d tr. zákoníku a podpory a propagace terorismu 
podle 312e tr. zákoníku), zákonem č. 287/2018 Sb. (doplnění čtyř trestných činů – křivé obvinění 
podle § 345 tr. zákoníku, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 tr. 
zákoníku, křivého tlumočení podle § 347 tr. zákoníku a maření spravedlnosti podle 347a tr. 
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Institut účinné lítosti má v českém, ale i slovenském trestním právu 
bezpochyby své opodstatnění. Význam účinné lítosti spatřuji v ochraně důležitých 
společenských zájmů (tzv. objektů trestných činů), kdy je prostřednictvím slibu 
beztrestnosti pachatel u některých trestných činů motivován k zamezení či nápravě 
(odstranění) škodlivých následků. Existence účinné lítosti je výhodná nejen pro 
pachatele, který se díky účinné lítosti vyhne vyvození trestní odpovědnosti 
(konstatování viny) a ve svém důsledku uložení trestu („bez viny není trestu“), ale 
také pro poškozeného, který díky účinné lítosti může dosáhnout efektivnější 
nápravy, respektive navrácení do stavu před trestným činem. 

Je možné konstatovat, že hlavním účelem účinné lítosti je zejména působit na 
pachatele trestného činu prostřednictvím slibu beztrestnosti tak, aby zamezil 
škodlivému následku trestného činu nebo jej napravil, případně aby učinil o 
spáchaném trestném činu oznámení v době, kdy mohlo být škodlivému následku 
ještě zabráněno. Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí je však možný toliko u 
trestných činů taxativně vyjmenovaných (§ 33 tr. zákoníku) a za splnění dalších 
podmínek, kdy nejproblematičtějším patrně bude požadavek dobrovolnosti. Právě u 
trestných činů ohrožovacích, které jsou – z povahy věci - bohatě zastoupeny ve výčtu 
§ 33 tr. zákoníku, zákonodárce považuje zájem na zachování chráněného statku za 
důležitější než zájem na potrestání pachatele.  

Zjevná stabilita, která je dána konstrukční kontinuitou, víceméně ustálenou 
rozhodovací praxí, ale také absencí kritiky obecné účinné lítosti (§ 33 tr. zákoníku) 
ze strany nauky trestního práva, a to na rozdíl od zvláštní účinné lítosti, nelze zřejmě 
ani v současnosti očekávat její převratné změny, jako spíše změny týkající se rovněž 
okruhu trestných činů, a to zejména v souvislosti se zaváděním trestných činů.56 
Domnívám se tedy, že revoluční změny zde nejsou ani potřeba a současnou právní 
úpravu lze zhodnotit jako vyhovující. Pokud by měl zákonodárce vůli měnit 
podmínky aplikace účinné lítosti, lze spíše očekávat, že tak učiní u jednotlivých 
trestných činů (tj. dojde k rozšíření zvláštních ustanovení o účinné lítosti), případně 
dojde k doplnění § 33 tr. zákoníku. 
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TRESTNĚPRÁVNÍ OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNOSTI V ÉŘE 
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ1 

 
CRIMINAL LAW PROTECTION OF PRIVACY AND PERSONALITY IN 

THE ERA OF MODERN TECHNOLOGIES  
 

Andrea Beranová 
 
Abstrakt  
Příspěvek představuje komparativní analýzu trestněprávní ochrany soukromí a 
intimní sféry jednotlivce před útoky špionážní technikou. První část je věnována 
rozboru skutkových podstat, které nalézáme ve švýcarské a německé právní úpravě. 
Na to pak navazuje úvaha, zda jednání, která jsou kriminalizována ve Švýcarsku a v 
Německu, lze subsumovat pod skutkové podstaty, které můžeme nalézt v českém a 
slovenském právním řádu. Autorka konstatuje absenci úplnosti trestněprávní 
ochrany. De lege ferenda doporučuje zavést skutkové podstaty, jež poskytnou 
komplexní ochranu soukromí před neoprávněnými zásahy špionážní technikou.  
Klíčová slova: trestněprávní ochrana soukromí a intimní sféry, špionážní technika, 
neoprávněné pořízení obrazového a zvukového záznamu, pornografie z pomsty 
 
Abstract 
The paper presents a comparative analysis of criminal law protection of privacy and 
the intimate sphere of an individual against attacks by espionage technology. The 
first part is devoted to the analysis of the facts found in Swiss and German 
legislation. This is followed by the consideration of whether actions that are 
criminalized in Switzerland and Germany can be subsumed under the facts that can 
be found in the Czech and Slovak legal system. The author notes the absence of 
complete criminal law protection. De lege ferenda recommends the introduction of 
facts that will provide comprehensive protection of privacy against unauthorized 
interference by espionage technology. 
Keywords: criminal law protection of privacy and the intimate sphere, espionage 
technology, unauthorized making audio or video recording, revenge porn 
 
Úvod 

Mám za to, že ochrana soukromí a ochrana osobnosti představuje jednu z 
hodnot, která je v současnosti právě díky moderním technologiím nejvíce ohrožena. 
Totiž každý, kdo má chytrý mobilní telefon má i prostředek, který umožňuje 
nahrávat telefonní rozhovory, pořizovat zvukové záznamy a stejně tak i pořizovat 
videonahrávky. Každý vlastník chytrého mobilního telefonu je tak potenciálním 
pachatelem.  

Nejen však to, rozmach technologií v oblasti špionážní techniky způsobil, že 
tato technika je dnes pro všechny dostupná za přijatelnou cenu v řádech stovek 

 
1  Příspěvek je publikačním výstupem v rámci programu Cooperatio na Univerzitě Karlově, vědní 

oblasti Law. 
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korun. Jen díky tomu bylo možné, aby pronajímatel, bez vědomí poškozených 
nájemců, instaloval v jejich bytě skrytou kameru. Pomocí ní je natáčel, zřejmě 
zejména v době, kdy ložnici používali za jiným účelem, než je spánek.  

Je nepochybné, že takové zásahy do soukromí vyžadují trestněprávní postih. 
Způsob, jakým jednotlivé právní řády přistupují ke kriminalizaci výše uvedeného 
jednání, se však diametrálně liší. Pro účely komparace lze vymezit dva krajní póly. 
Na jednom pólu stojí Česká republika, která ve svém trestním zákoníku nemá žádnou 
speciální skutkovou podstatu. Na druhém pólu pomyslného spektra se nachází právní 
úprava Švýcarska a Německa, ve které nalézáme několik velice detailně 
propracovaných skutkových podstat, které dotyčné jednání kriminalizují. Někde 
mezitím se nachází Slovenská republika, která do svého právního řádu zavedla 
skutkovou podstatu Porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej 
povahy (§ 377 tr. zák.) a trestný čin Ochrany súkromia v obydlí (§ 194a tr. zák.). 

Cílem mého příspěvku bude nejprve popis skutkových podstat, které nalézáme 
ve Švýcarsku a v Německu. Na to pak naváže úvaha, zda jednání, která nalézáme 
v těchto zahraničních právních úpravách, můžeme subsumovat pod jiné, již 
existující – abstraktní skutkové podstaty, které můžeme nalézt v českém a 
slovenském právním řádu. Konkrétně mám zejména na mysli skutkovou podstatu 
poškození cizích práv. Úvaha, co všechno lze subsumovat pod tuto skutkovou 
podstatu, může mít tak význam nejen izolovaně z hlediska českého právního řádu, 
ale i z hlediska právního řádu slovenského. Jestliže totiž slovenský právní řád 
kriminalizuje pouze neoprávněné pořízení záznamu (§ 377 tr. zák.), resp. opatření 
dokumentace (§ 194a tr. zák.), potom se klade otázka, zdali jsou i zbývající jednání 
– která budou v následujících řádcích hned popsána – beztrestná, anebo ne. 

 
1. Pohled do zahraničí 

Trestněprávní ochrana soukromí a intimní sféry jednotlivce má ve Švýcarsku 
a Německu dlouhou tradici a může tak sloužit jako inspirační zdroj z hlediska úvah 
de lege ferenda. Novelou švýcarského trestního zákoníku (dále jen „chStGB“) 
provedenou zákonem o posílení trestněprávní ochrany osobní důvěrné sféry došlo 
s účinností od 1. 5. 1969 k zakotvení čtyř skutkových podstat, které chrání před 
nebezpečím neoprávněných zásahů špionážní technikou. V hlavě třetí zvláštní části 
trestního zákoníku, v níž byla soustředěna trestní jednání proti cti, byl vložen díl 2 s 
trestními jednáními proti intimní nebo soukromé sféře, konkrétně skutkové podstaty 
odposlouchávání a nahrávání cizích hovorů (čl. 179bis), neoprávněného nahrávání 
hovorů (čl. 179ter), porušení osobního tajemství nebo osobní sféry záznamovými 
zařízeními (čl. 179quater), a uvádění do oběhu a vychvalování odposlouchávacích, 
zvukových a obrazových nahrávacích přístrojů (čl. 179sexies).  

Ochraně před tajnými nahrávkami neveřejných rozhovorů slouží první dvě 
skutkové podstaty. Švýcarsko se na rozdíl od korespondující německé právní úpravy, 
kterou nalézáme v ust. § 2012 německého trestního zákoníku (dále jen „dStGB“), 

 
2  § 201 Porušení důvěrnosti slova 
 (1) Trestem odnětí svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem se trestá, kdo neoprávněně 

 1. neveřejně pronesené slovo jiného nahraje na zvukový nosič nebo 
 2. takto zhotovenou nahrávku použije nebo zpřístupní třetímu. 
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vydalo cestou diferencované trestní odpovědnosti. Privileguje totiž nahrávání 
oprávněným účastníkem rozhovoru (čl. 179ter). Přísněji bude potrestán pachatel, 
jenž nebyl účastníkem hovoru a porušil důvěrnost cizího neveřejného hovoru (čl. 
179bis). Objektivní stránka trestného činu odposlouchávání a nahrávání cizích 
hovorů podle čl. 179bis odst. 1 chStGB spočívá v tom, že pachatel „odposlouchává 
odposlouchávacím zařízením nebo nahrává na zvukový nosič cizí neveřejný hovor 
bez svolení všech na něm zúčastněných“. Pro pachatele je neveřejný hovor cizí, 
jestliže se ho neúčastní alespoň jako tolerovaný posluchač. Takovým posluchačem 
je např. personál, který obsluhuje konferenci nebo partner, který za pomoci zařízení 
instalovaného ve společné domácnosti nahrává telefonní hovory své ženy.3  

Otázka, co všechno lze považovat za „neveřejný hovor“, závisí na chráněném 
zájmu, jímž je ochrana osobní sféry a osobního tajemství. Jedná se o sféru, v níž by 
jednotlivec měl mít možnost svobodně se vyjadřovat, aniž by podstupoval riziko, že 
jeho slova budou bez jeho svolení třetí osobou nahrávána nebo odposlouchávána 
odposlouchávacím zařízením. Při posuzování charakteru hovoru je nutno vzít 
v potaz i místo, kde je hovor veden. Veřejný nebo neveřejný charakter hovoru proto 
závisí do značné míry na tom, zda se koná v prostředí veřejnosti přístupném nebo 
v soukromí. Neveřejným hovorem je typicky hovor vedený v obydlí, a to nezávisle 
na tom, zda jsou dveře do obydlí pootevřeny. Charakter neveřejného rozhovoru nemá 
např. veřejnosti přístupné soudní jednání. Odposlouchávacím zařízením může být 
jakékoli technické zařízení, které je způsobilé mluvené slovo nad normální zvukový 
rozsah zesílit nebo přenést. Takovým zařízením nemusí být jen speciální špionážní 
technika (např. mini špion, diktafon, štěnice), nýbrž i telefon nebo mobil.4  

Pod skutkovou podstatu podle čl. 179bis odst. 1 chStGB lze subsumovat 
pouze primární (bezprostřední) odposlech, tudíž odposlech již vytvořeného záznamu 
je beztrestný. Pokud ovšem pachatel nebo jiná osoba použije nahrávku nebo 
skutečnosti zjištěné z odposlechu některým ze způsobů předvídaných v odst. 2 a 3 
citovaného ustanovení (např. využití, úschova, kopírování nebo zpřístupnění třetí 
osobě), je trestně odpovědný pro navazující jednání. Pachatel, který se dopustí jak 
základního (zdrojového) trestného činu podle čl. 179bis odst. 1, tak navazujícího 

 
 (2) Stejně se trestá, kdo neoprávněně 

 1. odposlechne odposlouchávacím zařízením neveřejně pronesené slovo jiného, které nebylo 
určeno pro něj nebo 

 2. podle odstavce 1 č. 1 nahrané nebo podle odstavce 2 č. 1 odposlechnuté neveřejně 
pronesené slovo někoho jiného  doslovně nebo podle svého podstatného obsahu 
 veřejně sdělí. 

 Čin podle věty 1 č. 2 je trestný jen tehdy, jestliže veřejné sdělení je způsobilé způsobit újmu na 
oprávněných zájmech někoho jiného. Čin není protiprávní, jestliže veřejné sdělení je učiněno k 
hájení převažujících veřejných zájmů. Dostupné z: https://www-beck-online-
cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpxe4byfzygmmrqge. 

3  Donatsch, DONATSCH, A. In: DONATSCH, A. (Hrsg.). Schweizerisches Strafgesetzbuch. 
Kommentar. 19. Aufl. Zürich: Orell Füssli, 2013, s. 343.  

4  Švýcarsko. Spolkový soud. Rozhodnutí Spolkového soudu ze dne 13. 8. 2007. In Sbírka rozhodnutí 
Spolkového soudu, ročník 133, svazek IV, s. 254. 
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jednání, je trestně odpovědný pro oba trestné činy, pokud se nejedná o pouhou 
úschovu nahrávky.5     

Jak již uvedeno, podle privilegované skutkové podstaty (čl. 179ter odst. 1 
chStGB) bude trestný pouze oprávněný účastník rozhovoru, jenž „nahraje na 
zvukový nosič neveřejný rozhovor, bez svolení jiných, na něm zúčastněných“. Mírněji 
trestný bude též pachatel navazujícího jednání, který takovou nahrávku „uschová, 
využije, zpřístupní třetí osobě nebo sdělí její obsah třetí osobě“ (odst. 2).  

Třetí skutková podstata poskytuje ochranu před neoprávněným pořízením 
obrazového záznamu nebo pozorováním snímacím zařízením (čl. 179quater 
chStGB). Objektem tohoto trestného činu jsou – bez souvislosti s důvěrností slova – 
skutečnosti náležející do intimní sféry nebo nikoli každému bez dalšího přístupné 
skutečnosti ze soukromé sféry někoho jiného. Jednání podle čl. 179quater odst. 1 
chStGB záleží v tom, že pachatel „pozoruje nějakou skutečnost ze sféry osobního 
tajemství někoho jiného nebo nějakou nikoli každému bez dalšího přístupnou 
skutečnost z osobní sféry někoho jiného bez jeho svolení snímacím zařízením nebo 
takovou zaznamenává na obrazový nosič“. Sféra osobního tajemství zahrnuje 
všechny skutečnosti náležející do samotného jádra osobnostní sféry člověka, např. 
konflikty v rámci rodiny, intimní sféra, nemoci, atd.6 Mezi odbornou veřejností je 
sporné, co všechno lze považovat za „nikoli každému bez dalšího přístupnou 
skutečnost z osobní sféry někoho jiného“. Shoda panuje na tom, že citované 
ustanovení zahrnuje skutečnosti a jednání, které spadají pod objekt skutkové 
podstaty trestného činu porušování domovní svobody podle čl. 186 chStGB 
(Hausfriedensbruch), tj. skutečnosti, které se odehrávají v obydlí, jakož i na 
prostranství v bezprostřední blízkosti obydlí.7 Z toho důvodu byl pro spáchání tohoto 
trestného činu odsouzen např. reportér, jenž vyfotil před domem stojícího 
poškozeného, který si nepřál být vyfocen.8 Na trestní odpovědnosti nemění nic 
skutečnost, že fotografie byly pořízeny pro média, neboť svoboda tisku je 
prostřednictvím této skutkové podstaty omezena. Krom obydlí a prostranství 
v bezprostřední blízkosti obydlí jsou chráněna další místa a lokality, která jsou proti 
pohledu zvenčí zabezpečena (např. vnitřní prostory dopravních prostředků, stany, 
nemocniční pokoj, převlékací kabiny, toalety, sprchy, sauny, atd.).9 Nejsou chráněny 
ty aktivity ze soukromého života, které se odehrávají na veřejnosti. Tak např. není 
trestné, jestliže novinář vyfotí poškozeného proti jeho vůli před vchodem do budovy 
soudu. Snímacím zařízením se rozumí primárně elektronická zařízení (např. skrytá 
kamera), nikoliv např. dalekohled či jednosměrné zrcadlo. Obdobně jako u tajných 
nahrávek hovorů je podle druhého a třetího odstavce sankcionováno navazující 

 
5  Donatsch, DONATSCH, A. In: DONATSCH, A. (Hrsg.). Schweizerisches Strafgesetzbuch. 

Kommentar. 19. Aufl. Zürich: Orell Füssli, 2013, s. 344. 
6  RIKLIN, F. Strafloser «Kamerablick» in die Privatsphäre eines anderen. Medialex, 01/2019, 1. 

Okt. 2019. Dostupné z: https://doi.org/10.52480/ml.19.7. 
7  Donatsch, DONATSCH, A. In: DONATSCH, A. (Hrsg.). Schweizerisches Strafgesetzbuch. 

Kommentar. 19. Aufl. Zürich: Orell Füssli, 2013, s. 345. 
8  Švýcarsko. Spolkový soud. Rozhodnutí Spolkového soudu ze dne 24. 1. 1992. In Sbírka rozhodnutí 

Spolkového soudu, ročník 118, svazek IV, s. 41. 
9  HEIMGARTNER, S., EGE, G. Repetitorium Strafrecht. Besonderer Teil: Kurz gefasste 

Darstellung mit Schemata, Übungen und Lösungen. Zürich: Orell Füssli, 2018, s. 101.  
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jednání pachatele či jiné osoby, která skutečnosti či záznamy využije, uschová nebo 
zpřístupní třetí osobě.  

Shora uvedenou kriminalizací pouhého pozorování poškozeného v soukromí 
snímacím zařízením, tj. bez nutnosti současného pořízení záznamu, jde švýcarská 
právní úprava v ochraně obětí ještě dál než německá, neboť pouhé pozorování podle 
§ 201a dStGB a contr. nepodléhá trestní sankci. Z druhé strany německá právní 
úprava krom obydlí (Wohnung) a proti pohledu zvlášť chráněnému prostoru (Gegen 
Einblick besonders geschützter Raum) výslovně chrání před neoprávněným 
pořízením a využitím obrazových snímků, které zobrazují bezmocného 
poškozeného10 (odst. 1 č. 2), hrubě urážlivým způsobem zemřelého (odst. 1 č. 3), 
nebo zpřístupněním obrazových snímků třetí osobě, které jsou způsobilé 
zobrazenému způsobit újmu (odst. 2). Posledně zmíněná skutková podstata chrání 
nejen před difamujícími fotkami paparazziů, ale také před jinými dehonestujícími 
záběry, např. snímky zobrazující účastníky dopravní nehody, které vnucují 
myšlenku, že poškozený způsobil dopravní nehodu a jiné osoby ohrozil na životě.11 

Německá právní úprava poskytuje širší ochranu i v tom směru, že krom 
tajných nahrávek a odposlechů kriminalizuje též šíření obrazových snímků původně 
pořízených se souhlasem poškozeného. Podle § 201a odst. 1 č. 5 dStGB je trestně 
odpovědný ten, kdo oprávněně pořízený obrazový snímek jiné osoby, která se 
nachází v obydlí nebo proti pohledu zvlášť chráněném prostoru, jakož i obrazový 
snímek zobrazující bezmocného poškozeného nebo zemřelého, vědomě 
neoprávněně zpřístupní třetí osobě a tím poruší intimní sféru poškozeného. Tato 
skutková podstata pamatuje zejména na obrazové snímky, které byly pořízeny 
v rámci partnerského vztahu se svolením partnera, a později po rozpadu vztahu 
kolují na internetu beze změny nebo na počítači zpracované (tzv. pornografie 
z pomsty).12  

 
2. Trestněprávní ochrana soukromí před útoky špionážní technikou v české a 

slovenské právní úpravě 
V návaznosti na shora uvedenou analýzu švýcarské a německé právní úpravy 

lze konstatovat, že tyto právní řády kriminalizují celkem tři okruhy protiprávních 
jednání, tj. neoprávněné pořízení nahrávky či odposlechu bez vědomí a souhlasu 
poškozeného, neoprávněné nakládání s nahrávkou a skutečnostmi zjištěnými z 
odposlechu, a konečně neoprávněné šíření intimní fotografie či videozáznamu 
původně pořízeného se souhlasem poškozeného.  

Nyní lze přistoupit k zodpovězení otázky, zdali lze tato protiprávní jednání 
subsumovat pod některou z již existujících skutkových podstat. Podle platného 
českého trestního zákoníku přichází v úvahu pouze skutková podstata trestného činu 
poškození cizích práv. Slovenská právní úprava obsahuje navíc dva trestné činy, a 

 
10  např. zbitého, zraněného v důsledku dopravní nehody či pod vlivem alkoholu. 
11  KARGL, W. § 201a. In KINDHÄUSER, U., NEUMANN, U., PAEFFGEN, H.-U. (Hrsg.). 

Kommentar. Strafgesetzbuch. 5. Aufl. Baden-Baden: Nomos, 2017, s. 1554. 
12  Dlužno podotknout, že v červnu 2022 byla ve Švýcarsku podpořena iniciativa k potírání 

pornografie z pomsty. Radou kantonů byl schválen návrh novely trestního zákoníku, jejímž cílem 
je zavést trestný čin pornografie z pomsty s trestní sazbou až do výše tří let. Dostupné z: 
Verschärftes Sexualstrafrecht - Ständerat will Rachepornografie unter Strafe stellen - News - SRF. 



349 

to trestný čin ochrany súkromia v obydlí (§ 194a tr. zák.) a trestný čin porušenia 
dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy (§ 377 tr. zák.). Aplikace 
skutkové podstaty poškodzovanie cudzích práv (§ 375 tr. zák.) tak přichází v úvahu 
subsidiárně, jestliže protiprávní jednání nebude spadat pod speciální právní úpravu.  

Objektem trestného činu podle § 377 tr. zák. je obecně ochrana soukromí, 
konkrétně neveřejně přednesených slov a jiných projevů osobní povahy.13 Pachatel 
je trestný, jestliže „poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného 
prejavu osobnej povahy“ a současně takový projev: 

- neoprávnene zachytí záznamovým zariadením  
- takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe alebo ho iným spôsobom 

použije a 
- inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach. 

Trestnost činu je podmíněna kumulativním naplněním všech shora uvedených znaků 
objektivní stránky skutkové podstaty trestného činu. K vyvození trestní 
odpovědnosti se vyžaduje pořízení záznamu. Samotné pořízení záznamu však 
nestačí, neboť pachatel musí s takto pořízeným záznamem nakládat, a sice jej 
„zpřístupnit třetí osobě“ nebo jiným způsobem „použít“. Pro trestní odpovědnost se 
dále vyžaduje, aby tím pachatel jinému způsobil vážnou újmu na právech.14 

V případě porušení práva jiného na jeho soukromí v obydlí přichází v úvahu 
skutková podstata podle § 194a tr. zák. Pro trestnost pachatele se vyžaduje nejen 
neoprávněné sledování jiného, ale současně musí pachatel z tohoto pozorování 
s využitím informačně-technických prostředků a jiných technických prostředků 
pořídit záznamy nebo jinou dokumentaci.15    

Skutková podstata trestného činu poškození cizích práv postihuje pachatele, 
který „jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že 
a) uvede někoho v omyl, nebo 
b) využije něčího omylu.“ 

Jak je patrné, trestný čin poškození cizích práv je jednou z nejabstraktněji 
formulovaných skutkových podstat zvláštní části trestního zákoníku. Chráněným 
zájmem tu nejsou jen nemajetková práva fyzických a právnických osob, nýbrž i 
svoboda rozhodování poškozeného. Poškozený se nemůže rozhodovat svobodně, 
neboť v důsledku klamu nezná skutečný stav věcí.16 Objektivní stránka spočívá 
v podvodném jednání. Aby se však jednalo o trestný čin, a právě v tom spočívá 
problém této skutkové podstaty ve vztahu k výše zmiňovanému jednání, musí být 
následkem zneužití „vážná újma na právech“. 

Stojíme tedy před otázkou, zda lze pod poškození cizích práv subsumovat 
jednání, která kriminalizují zahraniční právní úpravy. 

 
13  IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA, J. Trestné právo hmotné II. Osobitná část. Bratislava: Wolters 

Kluwer, 2017, s. 498. 
14  IVOR, J. Neoprávnený obrazový a zvukový záznam a jeho trestnoprávne apekty. In: JELÍNEK, J. 

a kol. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. Praha: Leges, 2019, s. 476.  
15  ZÁHORA, J. Trestnoprávna ochrana súkromia v českých a slovenských súvislostiach. In: 

JELÍNEK, J. a kol. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. Praha: Leges, 2019, s. 489. 
16  ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T., BOHUSLAV, L., NOVOTNÝ, O., HERCZEG, J., VANDUCHOVÁ, 

M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, s. 698.  
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Pokud jde o první skupinu jednání, tj. tu, která je podle slovenského práva 
výslovně kriminalizována, domnívám se, že to co se bude na Slovensku postihovat 
podle zvláštní skutkové podstaty, lze v České republice postihnout právě na základě 
poškození cizích práv. Tak např. bude i v ČR trestně odpovědný již zmíněný 
pronajímatel, jenž bez vědomí poškozených nájemců instaluje v ložnici skrytou 
kameru, pomocí níž natáčel intimní akty poškozených. Stejně tak lze pod § 181 tr. 
zákoníku subsumovat nahrávání neveřejných hovorů bez souhlasu a vědomí 
poškozeného. Takové záznamy jsou totiž pořizovány buď uvedením poškozeného 
v omyl, nebo využitím něčího omylu. Vzhledem k tomu, že podmínkou trestní 
odpovědnosti není „pořízení záznamu“, lze teoreticky sankcionovat i pouhý 
odposlech nebo pozorování poškozeného v soukromí. Z důvodu korektivu „vážné 
újmy na právech“ však zřejmě nebude možné trestat některá méně závažná jednání. 
Tak např. nebude trestné pouhé pozorování poškozeného v ložnici přes otevřené 
okno, jednosměrným zrcadlem či dalekohledem, i když ani to nelze apriori vyloučit, 
zejména kdyby šlo o vysledování určité pravidelnosti, ledaže by s tím zúčastnění 
souhlasili. V opačném případě bude pouhé pozorování poškozeného v soukromí 
toliko porušením práva na ochranu osobnosti podle občanského práva.  

Nyní zbývá odpovědět na otázku, která je aktuální jak v ČR, tak ve Slovenské 
republice, tj. zda lze podle poškození cizích práv postihnout i zbylé dva okruhy 
protiprávních jednání: 

1) neoprávněně nakládání s nahrávkou třetí osobou 
2) neoprávněné šíření intimní fotografie či videozáznamu původně 

pořízeného se souhlasem poškozeného (tzv. pornografie z pomsty). 
V první řadě otázka zní, jaké právní následky má jednání pachatele, který s již 

pořízenými nahrávkami neoprávněně nakládá, např. zveřejní na internetu či jiným 
obdobně účinným způsobem. Způsobení vážné újmy pachatelem neoprávněného 
pořízení záznamu (např. pronajímatelem bytu) záleží již v pořízení záznamu bez 
ohledu na to, jak se záznamem naloží, u třetí osoby je újma poškozenému způsobena 
jeho šířením. Jestliže má poškozený právo na to, aby nikdo bez jeho souhlasu 
nenatáčel jeho nahé tělo v intimních situacích nebo na místech, která mají nejvyšší 
intimitu zaručit (toaleta, koupelna), má právo na to, aby taková nahrávka, byla-li již 
pořízena, nebyla držena jemu neznámými osobami na neznámém místě nebo snad 
šířena na internetu. Po mém soudu tak zveřejnění shora uvedených nahrávek 
naplňuje podmínku způsobení „vážné újmy na právech“ poškozeného, neboť jde o 
závažný zásah do práva poškozeného na ochranu soukromí. Současně se tak děje bez 
souhlasu a vědomí poškozeného, který kdyby znal skutečný stav věcí, jistě by 
nezůstal pasivní a mohl by učinit kroky, aby pachatel se záznamem nemanipuloval 
(např. podáním návrhu na předběžné opatření). Jinými slovy mezi jednáním, tj. 
uvedením poškozeného v omyl a následkem v podobě způsobení vážné újmy na 
právech existuje i nadále příčinná souvislost. Příčinná souvislost však sama o sobě 
nestačí. Pro vyvození trestní odpovědnosti bude nutné prokázat úmysl třetí osoby, 
že využívá neoprávněně pořízené záznamy. 

Konečně zbývá odpovědět na otázku, jaké právní následky lze vyvodit 
z páchání tzv. pornografie z pomsty. Charakteristickým rysem tohoto jednání je 
zveřejnění intimních fotografií či videonahrávek, které byly pořízeny v rámci 
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partnerského vztahu se souhlasem poškozeného a teprve následně jsou druhým 
partnerem, již bez souhlasu poškozeného, zveřejněny. Tato skutečnost má význam, 
neboť na rozdíl od komerční pornografie jde o vztahy, které jsou považovány za ryze 
soukromé. Pachatelem je typicky bývalý partner, který bez souhlasu poškozeného a 
s cílem způsobit mu újmu, zveřejní jeho intimní fotografie či videonahrávky, které 
mu byly svěřeny. Tím porušuje právo poškozeného svobodně se rozhodovat o tom, 
komu svěří, předá či poskytne materiál, fotografie a videonahrávky vysoce intimní 
povahy. Pornografie z pomsty se od shora popsaného navazujícího jednání liší v tom, 
že pachatel získává přístup k záznamu se souhlasem poškozeného. Na základě této 
skutečnosti Gargulák17 zastává názor, že subsumpce dodatečného zveřejnění 
záznamu pod trestný čin poškození cizích práv – např. na sociálních sítích – není 
přípustná. Konkrétně argumentuje především tím, že v okamžiku zveřejnění 
pachatel již nikoho neuvádí v omyl ani nevyužívá něčího omylu, neboť se záznamem 
plně disponuje. Činí tak toliko „bez souhlasu“ poškozeného. Takové jednání tudíž 
nelze postihovat trestem, neboť pachatel se dopouští občanskoprávního deliktu. 
Pokud jde o právní následky pornografie z pomsty, domnívám se, že shora 
prezentovaný názor přehlíží skutečnost, že obdobně jako u nahrávek pořízených bez 
souhlasu a vědomí poškozeného, i v případě pornografie z pomsty osoba uvedena 
v omyl nemusí být identická s osobou poškozenou. V konkrétním případě došlo k 
založení falešného Facebookového profilu na jméno poškozené, prostřednictvím 
kterého pachatel zveřejnil její intimní fotografie, čímž uvedl v omyl osoby, kterým 
k profilu bylo umožněno přistoupit.18 Za druhé jsou záznamy pořizovány v kontextu 
důvěrného vztahu, kdy poškozený oprávněně očekává, že zůstanou ve sféře 
soukromí. Pachatel tedy uvádí v omyl poškozeného, který nepředpokládal, že 
videozáznamy pořízené s jeho souhlasem (resp. dobrovolně převedeny do dispozice 
pachatele), budou tímto způsobem zneužity.  
 
Závěr 

Švýcarská a německá trestněprávní úprava chrání intimní sféru jednotlivce 
před neoprávněnými zásahy špionážní technikou, které lze rozdělit do tří skupin, a 
sice tajné nahrávky a odposlechy, neoprávněné nakládání s takovými nahrávkami a 
skutečnostmi zjištěnými z provedených odposlechů, jakož i zveřejnění intimních 
fotografií a videonahrávek původně pořízených se souhlasem poškozeného (tzv. 
pornografie z pomsty). Vyvození trestní odpovědnosti pro tajné nahrávky přichází 
podle slovenské právní úpravy v úvahu podle dvou skutkových podstat, a to 
trestného činu porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy 
(§ 377 tr. zák.) a trestného činu ochrany súkromia v obydlí (§ 194a tr. zák.). Na rozdíl 
od slovenské právní úpravy platný český trestní zákoník nemá žádnou speciální 
skutkovou podstatu. Z toho důvodu se jak v České republice, tak na Slovensku nabízí 
trestněprávní postih zmiňovaných jednání subsidiární aplikací skutkové podstaty 
poškození cizích práv (§ 181 tr. zákoníku, § 375 tr. zák.). Problém této skutkové 
podstaty však spočívá v korektivu „vážné újmy na právech“, kdy se jedná o krajně 

 
17  GARGULÁK, M. Kriminalizace nekonsensuální pornografie v České republice. Trestněprávní 

revue, 2018, č. 2, s. 34. 
18  Česko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2014, sp. zn. 4 Tdo 815/2014. 
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neurčitý pojem. A to je důvod, proč se domnívám, že potřebujeme zvláštní skutkové 
podstaty, jež nám poskytnou komplexní ochranu před neoprávněnými zásahy do 
soukromí, zásahy, které jsou však možné jenom díky moderním technologiím. Ty 
nás totiž bez nadsázky pronásledují na každém kroku.  
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OCHRANA SVEDKA UTAJENÍM JEHO IDENTITY AKO 
HODNOTA TRESTNÉHO PRÁVA 

 
PROTECTION OF A WITNESS BY CONCEALING HIS IDENTITY AS 

A VALUE OF CRIMINAL LAW 
 

Peter Šutera 
 
Abstrakt 
Svedok ako i jeho výpoveď má v trestnom konaní v rámci procesu dokazovania ako 
aj samotného oznamovania trestnej činnosti jedinečné miesto. Už z histórie trestného 
procesu v  európskom priestore vyplýva, že väčšina takýchto procesov bola 
postavená práve na výpovedi svedka. Svedok je však neraz kvôli svojej výpovedi 
vystavený riziku rôznych útokov zo strany osôb, ktoré usvedčuje. Túto skutočnosť 
reflektuje aj aktuálna právna úprava Slovenskej republiky, ktorá umožňuje orgánom 
činným v trestnom konaní utajiť identitu svedka rôznymi spôsobmi, ktoré sú presne 
stanovené zákonom, avšak iba za relevantných dôvodov. Ide o určitú osobitosť 
trestného konania, pretože postup utajenia identity svedka upravujú iba ustanovenia 
Trestného poriadku.  
Kľúčové slová: svedok, anonymizácia, utajenie, trestné konanie 
 
Abstract  
The witness and his or her testimony have a unique place in criminal proceedings, 
both in the process of evidence and in the reporting of criminal activity itself. The 
history of criminal proceedings in the European area already shows that most such 
trials have been based on the testimony of a witness. However, a witness is often 
exposed to the risk of various attacks from the persons he or she incriminates 
because of his or her testimony. This fact is also reflected in the current legislation 
of the Slovak Republic, which allows law enforcement authorities to conceal the 
identity of a witness in various ways, which are strictly provided for by law, but only 
for relevant reasons. This is a certain peculiarity of criminal proceedings, since the 
procedure for concealing the identity of a witness is regulated only by the provisions 
of the Criminal Procedure Code. 
Keywords: witness, anonymisation, secrecy, criminal proceedings 
 
Úvod 

Svedok je jedným z prvkov trestného konania,  pričom v značnej väčšine 
trestných vecí je jeho výsluch ako dôkazný prostriedok práve tým procesným 
inštitútom, bez ktorého sa trestné konanie nezaobíde. Úlohou svedka je prispieť k 
zisteniu a objasneniu skutkového stavu veci a takisto aj všetkých okolností, ktoré 
súvisia s jeho výpoveďou. Týmto spôsobom sa vytvárajú predpoklady pre objektívne 
a spravodlivé rozhodovanie o vine páchateľa a o treste, ktorý mu má byť uložený. 
Zásadný význam má svedecká výpoveď najmä pre správne rozhodovanie orgánov 
činných v trestnom konaní a súdov predovšetkým z toho dôvodu, že neraz práve len 
vďaka nej môžu byť objasnené a preukázané mnohé okolnosti, ktoré sú dôležité pre 
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rozhodnutie vo veci. Vďaka výpovedi svedka možno teda potvrdiť alebo vyvrátiť 
súvislosti, vyplývajúcich z iných zadovážených dôkazov.1 Inštitút svedka sa však 
využíva aj v iných právnych odvetviach. V rámci správneho práva procesného  sa 
s využitím svedka stretávame v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
Správny poriadok, SP), konkrétne v § 35 SP, a taktiež v civilnom procese, ktorý sa 
v rámci sporového konania spravuje ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z. z. 
Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP), § 196- §203 CSP. Aj v týchto 
konaniach má svedok dôležité postavenie, pretože jeho výpoveď taktiež do veľmi 
vysokej miery ovplyvňuje rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu. V žiadnom 
predpise však svedok nemá legálnu definíciu, pričom predpoklady na to, kto môže 
ako svedok vystupovať v jednotlivých druhoch konania sa v týchto predpisoch 
prelínajú.  
 
1. Všeobecne k ochrane svedka v trestnom konaní 

Ochrana svedka v trestnom konaní prostriedkami trestného práva predstavuje 
vytvorenie právneho rámca, ktorý v určitých odôvodnených prípadoch svedkovi 
zabezpečí utajenie (čiastočné alebo úplné) prípadne aj fyzickú ochranu, ktorá sa 
realizuje rôznymi spôsobmi. Význam ochrany svedka v trestnom konaní spočíva 
najmä v tom, že mnohokrát svedok svojou výpoveďou sa vystavuje riziku rôznych 
útokov zo strany páchateľov trestnej činnosti, proti ktorým jeho výpoveď smeruje. 
Z tohto dôvodu sa svedkovia mnohokrát obávajú svedčiť, pretože si nechcú privodiť 
ujmu. Preto je potrebné mať k dispozícií právne nástroje na efektívnu ochranu 
svedkov, najmä tých, ktorí svojou výpoveďou odhaľujú tie najzávažnejšie formy 
trestnej činnosti. Na postihu týchto foriem kriminality (najmä organizovanej) má 
spoločnosť obzvlášť značný záujem, predovšetkým jej riadneho fungovania. 
Nakoľko však vo väčšine prípadov hrá pri postihu organizovanej kriminality 
kľúčovú úlohu výpoveď svedka,  malo by byť v záujme štátu poskytnúť mu garancie 
bezpečnosti v súvislosti s jeho postavením. Okrem toho, požiadavky na ochranu 
svedka v trestnom konaní vyplývajú aj z množstva medzinárodných dokumentov, 
ktorých signatárom je aj Slovenská republika. V právnych podmienkach Slovenskej 
republiky je ochranu svedka v trestnom konaní možné realizovať dvomi hlavnými 
spôsobmi.  

Prvým spôsobom ochrany svedka je utajenie jeho identity, ktoré môže byť 
jednak čiastočné alebo úplné. Utajenie svedka sa realizuje na základe ustanovení 
Trestného poriadku (predovšetkým podľa § 136).Podstata tejto formy ochrany 
spočíva v tom, že druhá strana nepozná úplnú identitu svedka a tým pádom by mala 
byť garantovaná jeho bezpečnosť v súvislosti s jeho procesným postavením. 
Druhým spôsobom je zaradenie svedka do programu ochrany, ktorý sa realizuje na 
základe ustanovení zákona č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
  

 
1  POLÁK, P. Svedok v trestnom konaní. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, Žilina: Eurokódex, 

2011, s. 73 
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2. Ochrana svedka utajením jeho identity 
Ako uvádzame vyššie, slovenská právna úprava reflektuje potreby poskytovať 

ochranu svedkovi  v podobe dvoch spôsobov, teda  anonymizáciou svedka pri 
procesných úkonoch v rámci trestného konania tak, že je utajený jeho vzhľad 
a totožnosť - ide o tzv. „utajovaného svedka“, pričom tento pojem nie je v trestnom 
poriadku výslovne zakotvený, ale v tomto prípade sa v Trestnom poriadku vyskytuje 
predovšetkým formulácia „svedok, ktorého totožnosť je utajená“. Pojem,,utajovaný 
svedok“ (niekedy aj,,utajený svedok“) vytvorila teória trestného práva, 
predovšetkým z dôvodu odlíšenia takéhoto svedka od „ohrozeného svedka“ alebo 
„chráneného svedka“, ako aj z dôvodu porozumenia jeho špecifickému postaveniu. 
Toto odlíšenie má význam aj z toho dôvodu, že kým postavenie utajovaného svedka 
upravuje Trestný poriadok, ohrozeného a chráneného svedka upravuje zákon 
o ochrane svedka. Výsluch anonymného svedka patrí medzi osobitné postupy 
získavania informácií podstatných pre trestné konanie. Takýto postup sa využíva 
v prípadoch, kedy je potrebné utajiť identitu svedka pred osobami, ktoré usvedčuje 
z trestnej činnosti ale aj pred obhajcami týchto osôb. K takémuto postupu patrí aj 
výsluch agenta ako svedka, pretože agent koná pod legendou, teda pod falošnou 
identitou.   

Jednou z možností, ako utajiť časť svedkovej identity za účelom jeho ochrany 
je postup podľa § 136 ods. 1 TP, ktorý stanovuje možnosť svedka uviesť miesto 
svojho bydliska, adresu svojho pracoviska, prípadne inú adresu pre doručenie 
predvolania. Využitie tohto postupu je možné na základe žiadosti svedka spolu so 
súhlasom prokurátora v prípravnom konaní a v konaní na súde samosudcu či 
predsedu senátu. Prichádza do úvahy v prípade, ak existuje dôvodná obava, že by 
uvedením bydliska bol ohrozený svedok alebo jemu blízka osoba.2 Pri tomto postupe 
sa utajenie týka iba údajov o bydlisku svedka, ktoré sa neuvedú do zápisnice o jeho 
výsluchu. Na základe spomínaného ustanovenia ide o menej intenzívny stupeň 
ochrany svedka, ktoré sa využíva v prípade menej závažného ohrozenia svedka, 
prípadne jeho blízkej osoby zo strany subjektov, pred ktorými sa tieto údaje 
zatajujú.3 Pre doplnenie treba uviesť, že osobitný režim je uplatňovaný voči 
zástupcom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorí 
vypovedajú o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním svojej 
profesie. Orgán činný v trestnom konaní a súd obligatórne uvedú do zápisnice o ich 
výsluchu adresu sídla orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.4 
Vzhľadom na to, že zástupca vyššie uvedeného orgánu vypovedá ako svedok 

 
2  Pod pojmom „osoba blízka svedkovi“ treba rozumieť osobu, voči ktorej by svedok mal podľa § 

130 ods. 2 TP právo odoprieť výpoveď. Takou osobou sa podľa ustanovení § 130 ods. 1 TP rozumie 
svedkov príbuzný v priamom rade jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh, alebo 
iné osôb v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by svedok právom pociťoval ako 
vlastnú. 

3  POLÁK, P. Limity dokazovania výsluchmi svedkov v trestnom konaní, vyplývajúce z práva na 
spravodlivý proces in JELÍNEK, J. A kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na 
spravedlivý proces, 2018.  Praha: Leges, s. 59 

4  ČENTÉŠ, J. a kol. Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. 2. vydanie. Šamorín: 
Heuréka, 2012. s. 401 



356 

o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone svojho povolania, je dôvodné ho 
predvolávať prostredníctvom zamestnávateľa.5 

Je potrebné podotknúť aj fakt, že termín dôvodná obava nemá legálnu 
definíciu. Podľa doktrinálnej definície možno tento pojem vyložiť ako „vyšší stupeň 
tiesnivého pocitu zo zla, ktorým sa vyhráža, pričom však nie je potrebné, aby takáto 
obava skutočne vznikla, stačí možnosť vzniku dôvodnej obavy“.6 Pre tento postup 
je smerodajné aj stanovisko generálneho prokurátora č. 5/1995 podľa § 33 ods. 2 
Zákona o prokuratúre k uplatňovaniu ustanovení Trestného poriadku na ochranu 
svedka, podľa ktorého „obava z ohrozenia svedka alebo jemu blízkej osoby sa musí 
zakladať na konkrétnych skutočnostiach a dôkazoch, musí byť objektívna, reálna a 
intenzita ohrozenia musí byť úmerná požiadavkám vyplývajúcim z daného 
ustanovenia. Nestačí iba ničím nepodložená obava, ani obava konkrétnymi 
skutočnosťami alebo dôkazmi síce podložená, ale svojou intenzitou možného 
ohrozenia zanedbateľná. Skutočnosti, ktoré potvrdzujú vážnosť daného 
nebezpečenstva, sa môžu vyvodzovať napríklad z pokusu svedka zastrašiť, alebo z 
poznatkov o tom, že obvinený má kontakty s kriminálnymi organizáciami 
a podobne“.  

Pojem ohrozenie takisto nie je zákonom definovaný. Doktrína tento termín 
charakterizuje ako vznik nebezpečenstva, ktoré hrozí nielen ako ujma na základných 
právach svedka na život, zdravie, ale aj ako ujma na ďalších jeho zákonom 
chránených právach, záujmov či hodnôt, ako aj právach jemu blízkych osôb (napr. 
majetku, domovej slobody a pod.). Keďže sa druh takéhoto ohrozenia v predmetnom 
ustanovení nekonkretizuje, dá sa konštatovať, že ohrozené môžu byť rôzne práva a 
právom chránené záujmy takéhoto svedka, alebo jemu blízkych osôb. Nie je 
rozhodujúce, či takéto nebezpečenstvo hrozí len svedkovi, alebo len jemu blízkej 
osobe, prípadne obom.7 Postup podľa ustanovenia § 136 ods. 1 TP poskytuje 
svedkovi nižšiu úroveň ochrany a využíva sa predovšetkým v prípadoch, ak sa 
predpokladá menej závažné ohrozenie svedka (resp. jemu blízkych osôb). 

Druhý zo spôsobov utajenia svedkovej totožnosti spočíva v tom, že je mu 
povolené aby neuvádzal údaje o svojej osobe8 a je upravený v § 136 ods. 2 TP. 
Takýto postup prichádza do úvahy ak existuje dôvodná obava, že uvedením 
totožnosti, bydliska, prípadne miesta pobytu svedka je ohrozený jeho život, zdravie, 
telesná integrita alebo ak také nebezpečenstvo hrozí jemu blízkej osobe. 
Z predmetného ustanovenia ďalej vyplýva, že tento svedok však na hlavnom 
pojednávaní  musí uviesť, ako sa oboznámil so skutočnosťami, o ktorých vypovedal, 
najmä k jeho vzťahu k obvinenému, čo možno pokladať za spôsob akým sa overuje 
hodnovernosť tohoto svedka, pričom dokumenty na základe ktorých možno zistiť 
identitu tohto svedka sa ukladajú na prokuratúre a v konaní pred súdom u predsedu 

 
5  KOLEKTÍV AUTOROV: Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou. IX. doplnené 

vydanie. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, spol. s.r.o., 2021, s. 306 
6  IVOR, J. A kol. Trestné právo hmotné, osobitná časť, Bratislava Iura edition, 2010, s. 409 
7  POLÁK, P. Svedok v trestnom konaní. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, Žilina: Eurokódex, 

2011, s.214 
8  Údajmi o osobe svedka sa podľa už uvádzaného stanoviska GP SR č. 5/95 rozumejú najmä údaje o 

jeho totožnosti, bydlisku, zamestnaní, rodinných a majetkových pomeroch a podobne. 
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senátu a do spisu sa zakladajú iba v prípade, ak nebezpečenstvo ktoré svedkovi, 
prípadne jeho blízkym hrozilo pominie.  

Z dikcie teda vyplýva, že tieto dokumenty sa z dôvodu utajenia nezakladajú 
do vyšetrovacieho alebo súdneho spisu ale uchovávajú sa oddelene a utajene na 
prokuratúre. Záznam, časť zápisnice, prípadne iná písomnosť, ktorá by mohla 
obsahovať utajené údaje o osobe svedka sa vloží do zalepenej obálky, pričom túto 
obálku v mieste prelepenia prokurátor podpíše a zároveň označí okrúhlou pečiatkou 
prokuratúry. Túto obálku taktiež prelepí priesvitnou páskou spôsobom, aby ju nebolo 
možné bez jej pretrhnutia otvoriť a uvedie na ňu, že ju môže otvoriť iba dozorujúci 
prokurátor, alebo jemu nadriadený prokurátor, ak  je to potrebné za účelom 
vykonávania úkonov trestného konania s tým, že prokurátor, ktorý ju neskôr otvoril, 
vyhotoví o tomto otvorení záznam, v ktorom uvedie miesto, čas a dôvod jej otvorenia 
a tento záznam podpíše.9 

Treba skonštatovať, že toto ustanovenie podstatným spôsobom zasahuje do 
práva obvineného na efektívnu obhajobu (aj podľa medzinárodných dokumentov), 
pretože svedkovi umožňuje utajiť informácie o svojej osobe, čím sa prelamuje aj 
kontradiktórnosť trestného konania a zasahuje sa aj do práva obvineného byť 
oboznámený s dôkazmi proti jeho osobe. Uplatnenie postupu podľa § 136 ods. 2 TP 
však predpokladá vyššiu úroveň ohrozenia svedka a jemu blízkych osôb v súvislosti 
s oznámením jeho totožnosti, čo je vyjadrené taxatívne stanoveným okruhom 
ohrozených objektov. Teoreticky je však možné použiť tento postup aj v prípade, ak 
by postup podľa prvého odseku § 136 TP nedostatočne chránil svedka pred 
hroziacim nebezpečenstvom.  Rovnako ako pri postupe podľa §136 ods. 1 TP, aj 
v tomto prípade musí dôvodná obava vychádzať z konkrétnych skutočností 
a dôkazov.  

Osobitným spôsobom utajenia svedkovej totožnosti predstavuje postup podľa 
tretieho odseku § 136 TP, na základe ktorého má orgán činný v trestnom konaní 
a súd pred výsluchom svedka, ktorého totožnosť má zostať utajená, vykonať v 
záujme ochrany tohto svedka podľa potreby opatrenia, ako sú predovšetkým zmena 
vzhľadu a hlasu svedka, prípadne vykonajú jeho výsluch s využitím technických 
zariadení vrátane zariadenia na prenos obrazu a zvuku. Pri tomto ustanovení zákon 
demonštratívne vymenúva opatrenia, ktoré sú orgány činné v trestnom konaní a súdy 
oprávnené vykonať v záujme ochrany svedka, ktorého totožnosť je utajená. 

Určitým, špecifikom v porovnaní s ustanoveniami o utajení svedka podľa § 
136 ods. 1 a 2 TP predstavuje utajenie údajov o svedkovi na základe postupu podľa 
§ 136 ods. 5 TP. Špecifickosť tohto ustanovenia sa prejavuje najmä v tom, že kým 
predošlé spôsoby utajenia umožňujú svedkovi (v prípade že mu je takýto postup 
povolený) aby niektoré alebo všetky údaje o svojej osobe neuvádzal, pri tomto 
ustanovení môže uviesť osobné údaje pod legendou10 a jeho pravé údaje zostávajú 
utajené. Toto ustanovenie odkazuje na primerané použitie ustanovenia týkajúceho sa 
agenta (§ 117 ods. 3 TP). Osobitosť spočíva aj v tom, že kým pri predošlých 
ustanoveniach bolo potrebné naplniť predpoklad dôvodnej obavy z hroziaceho 

 
9  ZÁHORA, J. Zákon o ochrane svedka. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o. 2019, s. 25 
10  Legenda je súhrn krycích údajov o osobe agenta, najmä o jeho totožnosti, rodinnom stave, vzdelaní 

a zamestnaní (§ 117 ods. 3 TP) 
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nebezpečenstva svedkovi ako aj stanovený okruh chránených objektov, toto 
ustanovenie presne vymedzuje okruh trestných činov, pri ktorých môže byť 
aplikované. Ide o predovšetkým o odhaľovanie a usvedčovanie páchateľov  

a) zločinov 
b) korupcie 
c) trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa  
d) trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti  

Trestný poriadok však stanovuje, že takýto postup môže byť pri svedkovi použitý 
iba výnimočne. Hoci by malo existovať intenzívne ohrozenie svedka prípadne jemu 
blízkej osoby na živote, zdraví alebo telesnej integrite, pri vyššie spomínanom 
okruhu trestných činov najmä však takéto ohrozenie môže byť dôvodne 
predpokladané. Pri odhaľovaní niektorých, mimoriadne závažných foriem trestnej 
činnosti možno však vážne ohrozenie svedka a iných jemu blízkych osôb 
prezumovať.11 Toto ustanovenie zároveň odzrkadľuje záujem štátu na odhaľovaní 
najzávažnejších foriem kriminality. 

 
3. Postup pri aplikácií jednotlivých metód utajenia svedkovej identity 

Využitie spôsobov pre utajenie svedkovej identity na základe ustanovení § 
136 TP sú osobitnými právami svedka, ktoré však nemajú absolútny charakter, 
pretože hoci má svedok právo žiadať využitie tohto postupu, jeho reálne využitie si 
vyžaduje povolenie, ktoré v prípravnom konaní dáva prokurátor a v konaní na súde 
predseda senátu (prípadne samosudca). Je potrebné aby ešte pred samotným 
výsluchom (resp. ešte pred tým než svedok uvedie svoje údaje) bol svedok 
o takýchto možnostiach poučený, aby nedochádzalo k zmareniu možnosti utajiť 
údaje o jeho identite. Takýto postup by sa mal uplatňovať aj z dôvodu aby mohol 
dať príslušný orgán včasné stanovisko, či s takýmto postupom súhlasí alebo ho 
odmieta.  

V prípade že policajt neuzná dôvod na postup podľa § 136 ods. 1 alebo 2, 
napriek tomu že sa svedok takto postupu domáha a uvádza konkrétne skutočnosti, 
ktoré taký postup odôvodňujú, policajt predloží vec prokurátorovi, aby preskúmal 
správnosť jeho postupu. Ak nehrozí nebezpečenstvo z omeškania, odloží výsluch 
svedka dovtedy, kým prokurátor o veci nerozhodne. V opačnom prípade vypočuje 
svedka a so zápisnicou o výsluchu zaobchádza tak, aby totožnosť svedka zostala 
utajená, a to do rozhodnutia prokurátora (§ 137 TP). Uvedené ustanovenie rozširuje 
oprávnenia prokurátora upravené v § 230 ods. 2 TP. Predpokladom postupu podľa § 
137 TP je, aby svedok uviedol konkrétne skutočnosti, na ktorých podklade možno 
dôvodne urobiť záver o potrebe utajiť totožnosť svedka. Nestačia len všeobecné 
obavy svedka (nijako nekonkretizované), ktoré by neboli spôsobilé vyvolať dôvodnú 
obavu z hroziacej ujmy na zdraví alebo z iného vážneho porušenia základných práv 
svedka či jemu blízkych osôb. Na druhej strane nemožno vyžadovať spôsobenie 

 
11  Stanovisko GP SR č. 5/95 generálneho prokurátora SR podľa § 33 ods. 2 Zákona o prokuratúre k 

uplatňovaniu ustanovení Trestného poriadku na ochranu svedka 
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určitej ujmy či porušenie práv svedka alebo jeho blízkej osoby, pretože týmto 
dôsledkom má práve zabrániť ustanovenie § 136 TP.12 

Pri výsluchu svedka v konaní na súde štandardne platí, že sa vykonáva za 
prítomnosti obžalovaného. Trestný poriadok však obsahuje aj ustanovenie, ktoré má 
za cieľ uľahčiť a výsluch svedkov, pri ktorých existuje obava, že by v prípade, ak by 
bol pri ich výsluchu prítomný obžalovaný nevypovedali pravdivo a taktiež 
zabezpečiť ochranu pri výsluchu ohrozených svedkov a agentov, ako aj svedkov, 
ktorých totožnosť má zostať utajovaná. Tým ustanovením je § 262 TP, z ktorého 
vyplýva, že na základe vyššie uvedených dôvodov má predseda senátu urobiť 
vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti alebo utajenie totožnosti svedka, prípadne 
vylúčiť obžalovaného, jeho dôverníkov a verejnosť po dobu výsluchu takého svedka 
z pojednávacej miestnosti. Po návrate do pojednávacej miestnosti musí byť 
obžalovaný oboznámený s obsahom výpovede svedka, môže sa o nej vyjadriť aj bez 
toho, aby sa so svedkom stretol, a môže mu prostredníctvom predsedu senátu klásť 
aj otázky. Ide o osobitný postup pri výsluchu utajovaného svedka. 

Na toto ustanovenie nadväzuje aj § 262a TP na základe ktorého predseda 
senátu vypočuje svedka, ktorý je obzvlášť zraniteľnou obeťou13 alebo rodinným 
príslušníkom takejto obete podľa osobitného zákona tak, aby sa zabránilo 
vizuálnemu kontaktu s obžalovaným, najmä využitím technických zariadení vrátane 
zariadení určených na prenos zvuku. Na základe tohto ustanovenia sa zabraňuje 
tomu, aby pri obzvlášť zraniteľnej obeti nedošlo k opakovanej viktimizácii14 kvôli 
jej výsluchu v konaní pred súdom, a to takým spôsobom, že sa zamedzí jej 
vizuálnemu kontaktu s obžalovaným. Postup, pri ktorom kompetentný orgán 
verejnej moci aplikuje príslušné ustanovenia Trestného poriadku slúžiace na ochranu 
svedka s osobitným statusom (obete trestného činu) a vylúči obvineného 
(obžalovaného) z fyzickej účasti na výsluchu takého svedka, je možné považovať za 
zlučiteľný s právom obvineného na spravodlivý proces za podmienky, že bola strane 
obhajoby poskytnutá dostatočná príležitosť priebeh výsluchu ovplyvniť.15 

Pri postupe výsluchu svedka v režime § 136 ods. 2 TP je potrebné vychádzať 
z ustanovenia § 125 ods. 3 TP, podľa ktorého nie je možné vykonať konfrontáciu 
utajovaného svedka s obvineným ani so žiadnym iným svedkom. Takýto procesný 
úkon nie je možné vykonať ani s agentom alebo s ohrozeným či chráneným 
svedkom. Pri vykonávaní ďalších procesných úkonov, ako napríklad rekognícia, 
rekonštrukcia alebo vyšetrovací pokus, musia byť vytvorené podmienky, aby sa 
zabránilo priamemu kontaktu utajeného svedka s obvineným a taktiež s jeho 
obhajcom, ako aj s ďalšími osobami, ktoré sa na tomto procesnom úkone zúčastňujú. 

 
12  ČENTÉŠ, J. a kol. Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. 2. vydanie. Šamorín: 

Heuréka, 2012, s. 402 
13  Obzvlášť zraniteľná obeť je definovaná v § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2017 Z. z.  o obetiach 

trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
14  opakovanou viktimizáciou sa rozumie ujma, ktorá obeti vznikla v dôsledku pokračujúceho konania 

páchateľa, ktoré spočíva v pôsobení na obeť vyhrážaním, zastrašovaním, nátlakom, zneužívaním 
moci nad obeťou, pomstením sa alebo inou formou s cieľom pôsobiť na fyzickú integritu obete 
alebo psychickú integritu obete (§ 2 ods. 1, písm. g) zákona č. 274/2017 Z. z.  o obetiach trestných 
činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

15  Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 254/2017 z 11. apríla 2017  
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Ako príklad môžeme uviesť, že rekognícia bude vykonaná cez jednostranne 
priehľadné zrkadlo, rekonštrukcia alebo vyšetrovací pokus prostredníctvom 
zvukovo-obrazového spojenia atď.  

Pri postupe podľa § 136 ods. 5 TP policajt súhlas prokurátora nepotrebuje a 
policajt ani nie je povinný, ak sa svedok domáha postupu podľa tohto ustanovenia a 
on dôvod naň neuzná, predložiť vec prokurátorovi na preskúmanie.16 V prípade ak z 
dôkaznej situácie jednoznačne vyplynie opodstatnenosť využitia postupu podľa 
spomínaného ustanovenia, tak policajt vytvorí pre svedka legendu podľa  § 117 ods. 
3 TP. Na základe tohto postupu sú potom v zápisnici o vykonaní procesného úkonu 
údaje o svedkovi uvádzané podľa tejto legendy. Policajt založí záznam o vytvorení 
legendy svedka ako utajenú prílohu v zalepenej obálke do odpisu vyšetrovacieho 
spisu, pričom o tomto postupe informuje prokurátora. Použitie postupu podľa 
ustanovenia § 136 ods. 5 TP sa v prvopise vyšetrovacieho spisu nijakým spôsobom 
nevyznačí.17 Postup podľa predmetného ustanovenia predstavuje podstatne zásadný 
zásah do štandardného spôsobu trestného konania, preto aj z tohto dôvodu prichádza 
jeho uplatnenie do úvahy len vtedy, ak postup podľa ustanovení §136 ods. 1 a 2 TP 
nie je pre ochranu svedka postačujúci.  

Rovnako, ako je tomu v prípade postupu podľa § 136 ods. 2 TP, tak aj v 
prípade využitia postupu podľa ustanovenia §136 ods. 5 TP  prokurátor podávajúci 
obžalobu nezasiela spolu s obžalobou a trestným spisom materiály s údajmi o 
totožnosti svedka alebo iné údaje, ktoré sa na ne vzťahujú, ale namiesto toho ich 
priamo doručí predsedovi senátu, konajúcemu v predmetnej veci aj spolu s 
upozornením, o aké údaje ide. V tejto súvislosti treba spomenúť na výnimky 
s nazerania do spisov podľa § 69 ods. 1 TP, ktorý stanovuje okruh subjektov 
oprávnených nazerať do spisov, pričom toto právo sa nevzťahuje na zápisnice o 
hlasovaní a časti spisu obsahujúcej údaje o totožnosti chráneného svedka, 
ohrozeného svedka alebo svedka, ktorého totožnosť je utajená, a krycie údaje o 
totožnosti agenta. Svedkovi, ktorého totožnosť je utajená podľa § 136 ods. 5 TP 
vydáva Policajný zbor na účely utajenia jeho totožnosti krycie doklady (§ 40 ods. 1 
zákona o Policajnom zbore).  

 
Záver 

Na základe vyššie uvedeného môžeme skonštatovať, že Trestný poriadok 
vytvára vhodné možnosti pre ochranu svedka utajením jeho totožnosti v dôvodných 
prípadoch. Niektoré z týchto spôsobov utajenia svedkovej identity boli upravené aj 
v predošlom Trestnom poriadku z roku 1961. Od rekodifikácie trestného práva 
z roku 2005 neprešli ustanovenia týkajúce sa anonymizácie svedka zásadnejšími 
zmenami. Ak by sme sa pozreli na už spomínané právne predpisy, upravujúce iné 
druhy konaní, či už CSP, CMP, SSP alebo správny poriadok, nikde by sme nenašli 
obdobné ustanovenia, ktorými by bolo možné poskytnúť svedkovi ochranu na 
základe čiastočného ani úplného utajenia jeho identity. Ani jedna z procesných 
úprav, upravujúca procesný postup v týchto typoch konanie neobsahuje žiadne 

 
16  POLÁK, P. Svedok v trestnom konaní. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, Žilina: Eurokódex, 

2011, s. 221 
17  tamtiež 
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ustanovenia, ktoré by umožňovali procesnými normami chrániť svedka, ktorému 
hrozí určité nebezpečenstvo. Uvedené predpisy upravujú iba prípady, kedy má 
svedok právo odoprieť výpoveď alebo prípadne aj zákaz výsluchu, čo však nie je 
možné považovať za jeho plnohodnotnú ochranu. V aplikačnej praxi sa 
nepredpokladá a ani procesná teória nepočíta s takým stupňom ohrozenia svedka, 
ktorý podáva svedectvo v týchto konaniach, na rozdiel od ohrozenia, ktoré môže 
hroziť svedkovi v trestnom konaní. Treba však uviesť, že na ochranu svedka pred 
konaním, ktoré sa môže dotknúť jeho práv sa v plnej miere dajú uplatniť 
hmotnoprávne ustanovenia trestného práva. 
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EKONOMICKO-PRÁVNÍ ANALÝZA ŠKODY V ČESKÉM A 
SLOVENSKÉM TRESTNÍM PRÁVU 

 
ECONOMIC AND LEGAL ANALYSIS OF DAMAGE IN CZECH AND 

SLOVAK CRIMINAL LAW 
 

Miroslav Ševčík 
 
Abstrakt 
Cílem mého příspěvku je představení výsledků ekonomicko-právní analýzy škody 
v trestním právu České i Slovenské republiky. Příspěvek se zabývá pojmem škoda 
v trestním právu a nastavením výše škody, tak aby byla její výše racionální a 
odpovídala a sociálnímu a hospodářskému vývoji. V příspěvku jsou shrnuty závěry 
ekonomické analýzy nastavení výše škody a právní důsledky provádění změn výše 
škody. Toto téma si dle mého názoru zasluhuje neustále pozornost, v tomto 
turbulentním období dokonce zvýšenou.  
Klíčová slova: trestní právo, škoda, výše škody 
 
Abstract 
The aim of my paper is to introduce the results of the economic-legal analysis of 
damage in the criminal law of the Czech and Slovak Republic. The paper deals with 
the concept of damage in criminal law and the setting of the damage amount, so that 
this amount is rational and corresponds to social and economic development. The 
paper also summarizes the conclusions of the economic analysis of setting the 
damage amount and the legal consequences of making changes to the damage 
amount. These issues deserve constant attention, even increased attention in this 
turbulent period. 
Keywords: criminal law, damage, damage amount 

 
Úvod 

Mezi základní cíl mého příspěvku náleží zejména přezkum hypotézy, že je 
nutné neustále sledovat a ověřovat nutnost pravidelných novelizací ustanovení 
trestního práva o výši škody s ohledem na hospodářský vývoj. O to bychom měli 
usilovat zejména ze dvou důvodů: (1) za účelem naplnění předvídatelné trestní 
politiky a (2) za účelem zamezení kriminalizace méně závažných protiprávních činů 
ve smyslu trestní zásady ultima ratio. Pokud totiž rezignujeme na výše uvedené 
aktivity, můžeme trestní právo uvrhnout to tzv. nepřípustného zostřování trestní 
represe.  
 
1.Nejprve obecně k pojmu škoda 

Škoda slouží k rozlišení, zdali je protiprávní čin trestným činem, nebo 
pouhým přestupkem nebo jen relevantní z hlediska pravidel slušného chování.  

Pojem škoda prolíná různá právní odvětví, přičemž v každém z nich může mít 
odlišnou funkci. Lze tedy s jistotou konstatovat, že v současnosti neexistuje jednotná 
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definice pojmu škoda, kterou by bylo možné aplikovat pro všechny právní odvětví. 
To platí jak v českém, tak i slovenském právním systému.  

V českém právním systému se vyskytují definice pojmu škoda zejména 
v civilním právu, kdy za škodu je považována skutečná škoda nebo ušlý zisk. Avšak 
v trestním právu pojem škoda není nikde definován, jeho obsah se spíše odvíjí od 
civilního práva a význam pojmu je postupně precizován soudní judikaturou. Český 
trestní zákoník1 (dále jen trestní zákoník) upravuje, resp. vyčísluje způsob stanovení 
výše škody a to tak, že (1)„při stanovení výše škody vychází z ceny, za kterou se věc, 
která byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává“; dále (2) „nelze-
li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání 
stejné nebo obdobné věci nebo (3) uvedení věci v předešlý stav“. Dále trestní zákoník 
definuje kategorie jednotlivých škod dle jejich výše, což následně slouží pro určení 
trestnosti protiprávního činu, případně jeho závažnosti. Dále k výši škody viz další 
část příspěvku.  

Na rozdíl od výše uvedeného slovenský trestní zákoník2 (dále jen trestný 
zákon) poměrně zřetelně upravuje definici škody obsaženou právě v § 124 trestného 
zákona, kdy za škodu v trestním právu se považuje (1) újma na majetku nebo (2) 
reálný úbytek na majetku nebo na právech poškozeného nebo (3) jiná újma, 
která je v příčinné souvislosti s trestným činem, bez ohledu, zdali se jedná o škodu 
na věci nebo na právech. Škodou se také rozumí (4) újma na zisku (ušlý zisk), 
kterou by jinak poškozený mohl důvodně dosáhnout. Definice škody ve slovenském 
trestném zákoníku by mohla dle mého názoru posloužit jako vhodný vzor nebo 
východisko při legislativním procesu v České republice, pokud by vznikla snaha 
definovat pojem škody v trestním právu.  
 
2.Výše škody definovaná trestním zákonodárstvím 

Jak jsem uvedl výše, byť samotný pojem škody není v českém trestním právu 
definován (na rozdíl od slovenského), právní teorie i praxe je s tímto faktem 
srozuměna a vyřešila absenci definice tak trochu analogií dle civilního práva a 
soudní judikaturou. Horší stav bychom si dokázali představit, že by ani samotná výše 
nebyla upravena zákonem (trestní právo by pak bylo víceméně v rozporu se zásadou 
nullum crimen sine lege). Takový stav však existoval u právního předchůdce České 
i Slovenské republiky, tj. v dřívějším Československu. Do roku 1990 totiž nebyla 
stanovena ani výše škody a výše škody musela být vymezena judikaturou, přičemž 
se zažilo maximálně to, že škoda značná byla kolem 20 000 Kčs.  Následně od roku 
1990 do 1994 platilo stanovení odkazem na vládní nařízení, tedy na podzákonný 
předpis, který byl vydáván administrativním (nikoliv legislativním) procesem. 
V době po rozdělení Československa byla pro Českou republiku stanovena zákonná 
úprava v tehdejším trestním zákoníku, naopak Slovenská republika vydržela až do 
roku 2006 pouze s odkazem na nařízení vlády o výši minimální mzdy, aby s platností 
od roku 2006 zakotvila výše jednotlivých kategorií škody do stávajícího trestného 
zákona. Česká republika od roku 1994 provedla celkem čtyři novelizace výše škody, 
zatímco Slovensko novelizovalo od roku 1994 téměř každý rok (logicky se změnou 

 
1  § 137 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
2  zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
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výše minimální mzdy), od roku 2006, kdy byla nastavena základní škoda ve výši 8 
000 SKK (resp. 266 EUR od 2009), neprovedlo již žádnou novelizaci tohoto 
ustanovení.  
 
3.Vývoj výše škody v českém trestním právu  
 V níže uvedené tabulce uvádím přehled jednotlivých novelizací od roku 1990 
do roku 2020, přičemž jsou zřetelné všechny novelizace, ve své době zásadní jsou to 
ty platné od roku 1994, 2002, 2020, a jedna tzv. nevyužitá pro změnu výše škody 
v roce 2009 při rekodifikaci trestního zákoníku.   
 
Tabulka 1. Vývoj výše škody v českém trestním zákoně od roku 1990 do roku 
2020 

Definice 
škody 

nařízení 
vlády 
258/1990 
Sb. 

nařízení 
vlády 
464/1991 
Sb. 

novela z. 
č. 
290/1993 
Sb. 

novela z. 
č. 
265/2001 
Sb. 

zákon č. 
40/2009 
Sb. 

novela z. 
č. 
333/2020 
Sb. 

Účinnost 
01.07.19
90 

29.11.19
91 

01.01.19
94 

01.01.20
02 

01.01.20
10 

01.10.20
20 

škoda nikoli 
nepatrná 

800 1 000 2 000 5 000 5 000 10 000 

nikoli malá 
škoda 

4 800 6 000 12 000 25 000 25 000 50 000 

větší škoda 16 000 20 000 40 000 50 000 50 000 100 000 
značná škoda 80 000 100 000 200 000 500 000 500 000 1 000 000 
škoda velkého 
rozsahu 

400 000 500 000 1 000 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.Vývoj výše škody ve slovenském trestním právu  
 Jak jsem již uvedl výše, slovenská právní úprava výše škody vycházela 
nejprve z odkazu na vládní nařízení upravujících výši minimální mzdy. Pominu-li 
domněnku, že takový způsob úpravy by do trestního práva spíše neměl náležet (pro 
patrný rozpor se zásadou nullum crimen sine lege a rozpor s obecnou zásadou 
předvídatelnosti práva a možnosti znát právo). V níže uvedeném přehledu je možno 
vidět počet změn výše částky, ze které byla škoda nie nepatrná odvozována. 
K zamyšlení je také různost časových úseků (v některých případech se nejednalo ani 
o kalendářní roky), ve kterém určitá výše částky pro stanovení škody v trestním 
právu byla aplikována! Pro možnost porovnání s českou úpravou je uveden i 
přepočet na CZK.  
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Tabulka 2. Vývoj jednotlivých kategorií a výše škody ve slovenském trestním 
právu v letech 1992-2006 (hranice škody stanovená v trestním zákoníku 
odkazem na nařízení vlády) 
 

Období 

Minimální 
měsíční mzda 
dle vládního 
nařízení 

Konve
rzní 
kurz 
SKK/ 
100 
CZK 
(prům
ěr 
měsíč
ních 
kurzů, 
zdroj 
ČNB) 

škoda nie 
nepatrná 

škoda nie malá väčšia škoda značná škoda 

Kčs 
(do 
1995) 
nebo 
SKK 
(do 
2006) 

v EUR 
(30,126 
SKK / 
EUR) 

Násobek 
minimál
ní mzdy 

1 x  

Násob
ek 
minim
ální 
mzdy 

6 x 

Násob
ek 
minim
ální 
mzdy 

20 x 

Násob
ek 
mini
mální 
mzdy 

100 x 

SKK 
Kčs, 
CZK 

SKK 
Kčs, 
CZK 

SKK 
Kčs, 
CZK 

SKK 
Kčs, 
CZK 

25.03.1991 - 
10.02.1992 

2 000  66,39 100,00  2 000  2 000  12 000  12 000  40 000  40 000  200 000  200 000  

11.02.1992 - 
29.10.1993 

2 200  73,03  100,00  2 200  2 200  13 200  13 200  44 000  44 000  220 000  220 000  

30.10.1993 - 
31.03.1996 

2 450  81,33  100,00  2 450  2 450  14 700  14 700  49 000  49 000  245 000  245 000  

01.04.1996 - 
31.12.1997 

2 700  89,62  91,51  2 700  2 471  16 200  14 825  54 000  49 415  270 000  247 077  

01.01.1998 - 
31.03.1999 

3 000  99,58  90,41  3 000  2 712  18 000  16 274  60 000  54 246  300 000  271 230  

01.04.1999 - 
31.12.1999 

3 600  119,50  83,01  3 600  2 988  21 600  17 930  72 000  59 767  360 000  298 836  

01.01.2000 - 
30.09.2000 

4 000  132,78  84,70  4 000  3 388  24 000  20 328  80 000  67 760  400 000  338 800  

01.10.2000 - 
18.10.2001 

4 400  146,05  80,70  4 400  3 551  26 400  21 305  88 000  71 016  440 000  355 080  

19.10.2001 - 
29.04.2002 

4 920  163,31  79,95  4 920  3 934  29 520  23 601  98 400  78 671  492 000  393 354  

30.04.2002 - 
30.09.2002 

4 920  163,31  69,33  4 920  3 411  29 520  20 466  98 400  68 221  492 000  341 104  

01.10.2002 - 
30.09.2003 

5 570  184,89  75,77  5 570  4 220  33 420  25 322  111 400  84 408  557 000  422 039  

01.10.2003 - 
30.09.2004 

6 080  201,82  79,44  6 080  4 830  36 480  28 980  121 600  96 599  608 000  482 995  

01.10.2004 - 
30.09.2005 

6 500  215,76  77,83  6 500  5 059  39 000  30 354  130 000  101 179  650 000  505 895  

01.10.2005 - 
30.09.2006 

6 900  229,04  75,67  6 900  5 221  41 400  31 327  138 000  104 425  690 000  522 123  

Zdroj: vlastní zpracování, přepočet na srovnávací úroveň v CZK 
 
Jak bylo již zmíněno, s rekodifikací trestního práva na Slovensku byla výše škody 
od roku 2006 upravena již v trestném zákoně. V níže uvedené tabulce jsou zřejmé 
jednotlivé výše škody vč. jejich porovnávacího přepočtu na CZK.  
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Tabulka 3. Vývoj jednotlivých kategorií a výše škody ve slovenském trestním 
právu od roku 2006 dosud (hranice škody stanovená v trestním zákoníku) 
 
Právní předpis Zákon č. 300/2005 Z. z. 

 Novela zákonem  
č. 498/2008 Z. z. 

Období platnosti úpravy od 1.1.2006 do 31.12.2008 přepočet od 1.1.2009 dosud přepočet 

Měna násobek 
škody 
malé 

SKK CZK násob
ek 
škody 
malé 

SKK CZK 

Konverzní kurz (průměr 
měsíčních kurzů, ČNB) 

76,17 CZK / SKK 26,45 CZK / EUR 

škoda malá 1           8 000            6 093,60  1           266            7 036  

väčšia škoda 10         80 000          60 936,00  10        2 660          70 362  

značná škoda 100      800 000       609 360,00  100     26 600       703 623  

škoda velkého rozsahu 500   4 000 000    3 046 800,00  500   133 000    3 518 116  

Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
5.Ekonomická analýza výše škody v českém právu 

Úvodem si dovoluji odkázat v detailu na výzkum shrnutý do odborného 
příspěvku Ekonomicko-právní analýza škody v českém trestním právu3. V této práci 
jsem se věnoval přepočtu nominální škody na reálnou hodnotu. Indexaci jsem 
provedl na pomocí těchto veličin: (1) cenová hladina (přepočet na reálnou výši 
škody), (2) průměrná hrubá mzda, (3) HDP per capita, (4) vybraná zbožová 
komodita. Tato základní indexace nám pomůže alespoň v základu nastínit, jakým 
způsobem je prováděna trestní politika státu a zdali nedochází k zostřování trestní 
represe pomocí nesprávně nastavené výše škody. Metodika zpracování dat je 
nastíněna v příspěvku.  

V následující tabulce je uvedena výše škody v reálných cenách v okamžiku 
před novelizací od roku 1990 do 2020. Červeně jsem pak vyznačil reálnou výši 
základní škody (tj. škoda nikoliv nepatrná, která již znamená trestní odpovědnost za 
protiprávní čin), a to v období, které těsně předcházelo novelizaci výše škody. 
Označené hodnoty je tedy nutno vztahovat k platným hodnotám, které se nacházejí 
napravo od označeného údaje. Údaj tedy ukazuje, jaká reálná výše škody ve 
skutečnosti postačuje k naplnění trestní odpovědnosti vs. výše škody stanovená 
zákonem. 
  

 
3  Ševčík, M., Ekonomicko-právní analýza škody v českém trestním právu, 2021, Kriminalistika 

4/2021 
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Tabulka 4. Výše škody v reálných cenách v okamžiku před novelizací od roku 
1990 do 2020 
 

Ind
ex 
100 
= 
vžd
y k 
31.1
2.19
90, 
199
1, 
199
4, 
200
1, 
202
0 

1990 1991 1993 1994 2001 2002 2009 2010 30.9.2020 2020 

re
ál
ná 

pl
at
ná 

re
ál
ná 

pla
tná 

re
ál
ná 

pla
tná 

reá
lná 

pla
tná 

reá
lná 

pla
tná 

reál
ná 

pla
tná 

reá
lná 

pla
tná 

reá
lná 

pla
tná 

reá
lná 

platn
á 

platná 

Ško
da 
niko
li 
nep
atrn
á 

7
2
2 

8
0
0 

4
3
4 

1 
0
0
0 

3
0
6 

1 
0
0
0 

1 
8
0
0 

2
0
0
0 

1 
0
9
3 

2 
0
0
0 

4 
9
1
0 

5
0
0
0 

4 
1
1
2 

5 
0
0
0 

4 
0
5
0 

5 
0
0
0 

3 
3
5
8 

5 
0
0
0 

10 
00
0 

niko
li 
mal
á 
ško
da 4 

33
4 

4 
80

0 

2 
60

4 

6 
00

0 

1 
83

3 

6 
00

0 

10
 8

00
 

12
 0

00
 

6 
55

9 

12
 0

00
 

24
 5

50
 

25
 0

00
 

20
 5

59
 

25
 0

00
 

20
 2

50
 

25
 0

00
 

16
 7

90
 

25
 0

00
 

50
 0

00
 

větš
í 
ško
da 14

 4
48

 

16
 0

00
 

8 
68

0 

20
 0

00
 

6 
11

1 

20
 0

00
 

36
 0

00
 

40
 0

00
 

21
 8

64
 

40
 0

00
 

49
 1

00
 

50
 0

00
 

41
 1

18
 

50
 0

00
 

40
 5

01
 

50
 0

00
 

33
 5

79
 

50
 0

00
 

10
0 

00
0 

znač
ná 
ško
da 72

 2
40

 

80
 0

00
 

43
 4

00
 

10
0 

00
0 

30
 5

57
 

10
0 

00
0 

18
0 

00
0 

20
0 

00
0 

10
9 

32
1 

20
0 

00
0 

49
1 

00
0 

50
0 

00
0 

41
1 

17
6 

50
0 

00
0 

40
5 

00
9 

50
0 

00
0 

33
5 

79
4 

50
0 

00
0 

1 
00

0 
00

0 

ško
da 
velk
ého 
rozs
ahu 36

1 
20

0 

40
0 

00
0 

21
7 

00
0 

50
0 

00
0 

15
2 

78
7 

50
0 

00
0 

90
0 

00
0 

1 
00

0 
00

0 

54
6 

60
4 

1 
00

0 
00

0 

4 
91

0 
00

0 

5 
00

0 
00

0 

4 
11

1 
76

2 

5 
00

0 
00

0 

4 
05

0 
08

5 

5 
00

0 
00

0 

3 
35

7 
93

9 

5 
00

0 
00

0 

10
 0

00
 0

00
 

 
Porovnání s ostatními veličinami, tj. s průměrnou hrubou mzdou (jež obvykle 

koreluje například se stanovováním minimální mzdy), HDP per capita (jež se někdy 
využívá k měření bohatství ve společnosti), případně s vybranou zbožovou 
komoditou (kdy jsem zvolil konzumní kmínový chléb) vykazovala víceméně 
obdobné závěry jako v případě indexace s cenovou hladinou. Spíše pro zajímavost 
uvádím i tabulku s indexací zbožové komodity.  
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Tabulka 5. Index (výše škody / cena vybrané komodity, chléb konzumní 
kmínový) od roku 1990–2020 

Výše škody 1990 1991 1993 1994 2001 2002 2009 2010 2019 2020 

Škoda nikoli nepatrná 182 152 104 196 136 346 266 252 189 379 

nikoli malá škoda 1 091 910 625 1 174 816 1 729 1 332 1 259 947 1 893 

větší škoda 3 636 3 035 2 083 3 914 2 719 3 458 2 664 2 519 1 893 3 786 

značná škoda 18 182 15 175 10 417 19 569 13 596 34 578 26 638 25 189 18 932 37 864 

škoda velkého rozsahu 90 909 75 873 52 083 97 847 67 981 345 781 266 383 251 889 189 322 378 644 

 Chléb konzumní 
kmínový (Kčs, CZK)  

4,40 6,59 9,60 10,22 14,71 14,46 18,77 19,85 26,41 26,41 

Zdroj: vlastní výpočty, vybrané údaje 
 
Z tabulky je zřejmé, že původní nastavení trestnosti protiprávní činu například 

při krádeži chleba bylo na úrovni 182 bochníků chleba v roce 1990, a to vlivem 
změny ceny této komodity (která má zcela jistě podle svého zastoupení i určitý vliv 
na cenovou hladinu – viz Tabulka 4). V roce 1993 pak stačilo vlivem změny cenové 
hladiny odcizit již jen 104 bochníků (namísto zamýšlených 152, r. 1991) nebo v roce 
2019 jen 189 bochníků namísto zamýšlených 346, r. 2002). Pro jistotu připomínám, 
že novelizace výše škody v roce 2010 neproběhla a údaj je v tabulce uveden jen pro 
práci s hodnotami v tomto období (viz má předchozí poznámka o nevyužité 
příležitosti novelizovat výši škody v souvislosti s rekodifikací trestního zákoníku).  
 
6.Aktuální vývoj (období příspěvku červen 2022) 

Cenová hladina začala od počátku roku 2020 vykazovat jiná tempa růstu, než 
na které jsme byli zvyklí po roce 2000. V roce 2020 byl zaznamená růst cenové 
hladiny ve výši 11,8%, v roce 2021 pak 16,1%, můj odhad přírůstku cenové hladiny 
za období 01-05/2022 činí pak dle dostupným údajů Českého statistického úřadu 
přibližně 12%. V roce 2020 proběhla novelizace ustanovení o výši škody s účinností 
od 1.10.2020, přičemž předpokládám, že legislativní záměr o novém nastavení výše 
škody vznikl již dříve, než byla známa změna cenové hladiny (pravděpodobně rok 
2019 nebo počátek roku 2020). Z toho lze dovodit, že 10 000 CZK nastavených 
k 1.10.2020 jako hranice škody nikoliv nepatrné se vyvíjí v reálných cenách takto: 
na konci 2020  8.820,- CZK 
na konci 2021  7.400,- CZK 
k 05/2022   6.511,- CZK 

Výpočet byl proveden indexací za pomocí výše uvedených změn cenové 
hladiny.  
Je tedy zřejmé, že ačkoliv zákonodárce konečně od října 2022 upravil, resp. 
restartoval výši škody na novou úroveň, přičemž můžeme předpokládat, že očekával 
stabilní cenovou úroveň (malé přírůstky cenové hladiny), došlo aktuálním vývojem 
cenové hladiny k tomu, že je v květnu 2022 reálná výše škody na úrovni 6.511 CZK, 
což je již téměř polovina původně zamýšlené úrovně (10.000 CZK). Vzhledem 
k turbulentnímu hospodářskému období a změnám v globální ekonomice, 
nastoupivší ekonomické krizi, nelze dle mého názoru v tuto chvíli zanechat 
kontinuálního sledování správného nastavení výše škody za pomoci měření cenové 
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hladiny (předpokládám, že ostatní navržené veličiny budou s cenovou hladinou spíše 
korelovat).   
 
7.Důsledky legislativní změny výše škody 

Pro komplexnost analýzy bych ještě doplnil, že změna výše škody 
prostřednictvím legislativního nastavení nové úrovně okamžitě působí na: 

(1) trestněprávní odpovědnost, kdy dochází ke zúžení okruhu stávající trestné 
činnosti, jelikož nominální hodnota výše škody se zvyšuje, a to na rozdíl od 
situace, kdy se reálná hodnota výše škody snižuje, což umožňuje zahrnout a 
postihnout vyšší počet trestných činů; 

(2) časovou působnost trestního zákoníku, jelikož je obvykle povolena 
retroaktivita v trestním právu, pokud je to pro pachatele příznivější;  

(3) zánik trestnosti prostřednictvím promlčení, jelikož při stávajícím nastavení 
trestního zákoníku v této oblasti zkracuje promlčecí dobu, která určuje zánik 
trestnosti; 

(4) ukládání trestů, jehož atributy jsou mimo jiné také odvozeny od výše 
způsobené škody; 

(5) instituty trestního řízení, jako jsou odposlechy, vazba, nutná obhajoba, 
které jejichž aplikace souvisejí odvození výše způsobené škody. 

 
Závěr 

Jak vyplývá z aplikace ustanovení o škodě v trestním právu, ať již definované 
v samotných trestních předpisech nebo vytvořených soudní judikaturou, škoda, resp. 
nastavení její trestněprávně relevantní výše je základním projevem státní trestní 
politiky. Pomocí škody a její výše stát reguluje hranici trestní odpovědnosti a určuje 
škodlivost jednotlivých trestných činů. Každá úprava výše škody je taktéž 
opakovaným projevem státní trestní politiky. Úprava minimální výše škody může 
být také určitým signálem pro páchání či nepáchání trestné činnosti. Považuji však 
za nutné zdůraznit, že společenská a hospodářská východiska hranic škody se 
nezávisle mění v čase, přičemž ve zdravém hospodářství se zvyšují příjmy obyvatel, 
jejich bohatství, ale roste i cenová hladina (přiměřeně nebo nepřiměřeně). I 
přiměřený růst může v delším období významně odchýlit nastavení výše škody, resp. 
trestnosti protiprávního činu od původního záměru, což může státní trestní politiku 
zařadit do iracionálních mezí. Mezi doporučení pak zcela jistě z mé strany náleží 
nutnost sledovat rozhodující ekonomické veličiny a porovnávat je s nastavenou 
hranicí jednotlivých kategorií škody, a pravidelně navrhovat novelizaci tak, aby 
nedošlo k podstatnějším a nezamýšleným změnám trestní politiky. V minulosti i 
současnosti (případ Slovenska) jsme totiž svědky určité strnulosti trestního 
zákonodárství, které se se změnami okolního prostředí dosud nevyrovnalo. Agendu 
legislativních úprav výše škody by měl zajišťovat kompetentní orgán, který má 
trestní zákonodárství ve své gesci. Vestavěné mechanismy, kterými byly v minulosti 
částečně odkazy na vládní nařízení (ať již částky pro účely trestní odpovědnosti nebo 
nařízení o minimální mzdě) nepovažuji za vhodné. Ve svém příspěvku jsem taktéž 
nechal záměrně prostor pro budoucí ekonomickou analýzu nastavení racionální výše 
škody na Slovensku, kdy je zcela jasné, nastavení výše škody v roce 2006 (nyní 266 
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EUR), která nebyla dosud upravena. To jistě dává prostor k oprávněným úpravám. 
Zkušenost z České republiky hovoří o tom, že je taková úprava vhodná, racionální a 
v souladu s moderními principy trestní politiky, byť se ukázalo, že zákonodárce byl 
sice u úprav někdy až značně opožděný, nicméně v novém určení výše škod 
(zejména u základní hranice škody) zcela konzistentní s historickým nastavením 
výše škody s ohledem na vnější prostředí.  
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AKTUÁLNE ÚVAHY O TRESTNOM ČINE ZNÁSILNENIA1 
 

CURRENT CONSIDERATIONS ON THE CRIME OF RAPE  
 

Jakub Ľorko, Nina Tarabová 
 
Abstrakt  
Obeťou nechcenej súlože môžu byť tak ženy ako aj muži, trauma však bude vždy 
individuálna, bezpohlavná. Autori v príspevku prinášajú sumarizáciu poznatkov 
o aktuálne právnej úprave trestného činu znásilnenia v podmienkach Slovenskej 
republiky, pričom sa fokusujú najmä na hmotný predmet útoku. Cieľom príspevku je 
aj priblížiť pripravovanú novelu trestného činu znásilnenia. 
Kľúčové slová: Znásilnenie, sexuálne násilie, súlož, hmotný predmet útoku, stav 
bezbrannosti. 
 
Abstract 
Both women and men can be victims of unwanted sexual intercourse, but the trauma 
will always be individual, genderless. In the article, the authors summarize 
knowledge about the current legal regulation of the crime of rape in the conditions 
of the Slovak Republic, focusing mainly on the material object of the attack. The aim 
of the article is also to introduce the upcoming amendment to the crime of rape. 
Keywords: Rape, sexual violence, sexual intercourse, material object of attack, 
state of defenselessness.  
 
Úvod 

Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti upravené v druhom diele II. hlavy 
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Trestný zákon“) síce nepredstavujú komplexnú enumeráciu sexuálnych trestných 
činov, no napriek tomu tvoria nespochybniteľný základ pre ustálenie výpočtu tejto 
kategórie deliktov.  

Označenie skupiny trestných činov ako sexuálne môže prioritne navodzovať 
mylnú predstavu, že vo veľkej miere ide o násilnú kriminalitu s dominujúcimi 
sexuálnymi aspektmi. Uvedené neguje už samotná definícia násilných sexuálnych 
trestných činov, ktorá nimi rozumie tie trestné činy (prípadne činy inak trestné), pri 
ktorých páchateľ svojím konaním zasahuje do sexuálnej sféry obete za použitia 
fyzického násilia, hrozbou fyzického násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy, a to bez 
súhlasu obete.2 Nie len skutkové podstaty trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, 
ale aj mnohých ďalších sexuálnych deliktov, citovanú definíciu nespĺňajú napriek 
tomu, že všetky jej pojmové znaky sú vnímateľné v danej skutkovej podstate, avšak 
v dôsledku jej alternatívnej formulácie môže zahŕňať aj také prípady, ktoré danej 

 
1  Tento článok vznikol s podporou financovania z grantu Agentúry na podporu výskumu a vývoja č. 

APVV-19-0102. This article was supported by the scientific project APVV-19-0102 of the Slovak 
Research and Development Agency. 

2  Blatníková, Š., Faridová, P., Zeman, P.: Znásilnění v ČR – trestné činy a odsouzení pachatelé. 
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015, s. 21. ISBN 978-80-7338-153-0. 221 s.  
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definícii nezodpovedajú. Stricto sensu by bolo na základe uvedeného možné tvrdiť, 
že všetky sexuálne trestné činy, ku ktorých spáchaniu došlo zneužitím stavu 
bezbrannosti obete by bolo nutné vylúčiť z vymedzenia násilnej sexuálnej 
kriminality, čo by vyradilo napr. trestný čin znásilnenia, ktorý možno pokladať za 
učebnicový príklad tohto druhu zločinnosti. Takto nastavené ponímanie sa zároveň 
prieči legálnej definícii, kedy Trestný zákon pri násilí volí rovnaké nazeranie bez 
ohľadu na to, či páchateľ použije fyzické násilie proti telesnej integrite obete alebo 
túto uvedie do stavu bezbrannosti ľsťou.3 

I napriek uvedeným diskrepanciám je trestný čin znásilnenia najpríznačnejším 
príkladom násilnej sexuálnej kriminality. 

Pojem znásilnenie má pôvod v latinskom výraze „rapere“, z ktorého bol 
následne odvodený všeobecne známy anglický výraz „rape“, ktorý viacvýznamovo 
pokrýva širšiu škálu konaní, pričom v prvom rade tak označuje nezákonné 
vykonávanie násilnej sexuálnej aktivity (zvyčajne pohlavného styku) bez súhlasu 
druhej osoby a proti vôli tejto osoby a rovnako významovo pokrýva aj násilné 
odvlečenie osoby do cudziny, a teda únos osoby. Už z tohto základného širokého 
ponímania znásilnenia je zrejmé, že práve určitá forma nátlaku a absencia súhlasu 
obete alebo jeho nedostatok sú prvoradými prvkami, ktoré posúvajú znásilnenie do 
trestnoprávnej roviny, čo taktiež potvrdzuje aj objekt trestného činu znásilnenia, 
ktorým je právo ženy slobodne rozhodovať o svojom sexuálnom živote.4 

Rovnako aj s ohľadom na analýzu vývoja znásilnenia v rámci historického 
nazerania na sexuálne trestné činy je možné konštatovať, že dominantnejšou črtou 
trestného činu znásilnenia je v aktuálnej úprave zásah do osobnej sféry ženy 
(psychickej i fyzickej), pričom samotné nechcené sexuálne konanie, a teda spojenie 
mužských a ženských pohlavných orgánov stavia skôr do úzadia. 
 
1. Stručný historický exkurz k trestnému činu znásilnenia 

Pred rekodifikáciou Trestného zákona z roku 2005 sa v predchádzajúcej 
právnej úprave trestného činu znásilnenia po dobu viac než 43 rokov v zásade 
neudiala žiadna výraznejšia zmena. Bezprostredne pred prijatím aktuálne platného 
Trestného zákona bol daný trestný čin dlhodobo a nemenne upravený v § 241 
v druhom oddiele ôsmej hlavy zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon ako prvý 
v poradí v rámci enumerácie trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, a to  
v nasledovnom znení:  

„Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži, 
alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potresce sa odňatím slobody na dva 
roky až osem rokov.“5  

V porovnaní s pôvodným znením bolo predmetné ustanovenie v priebehu viac 
než 4 dekád podrobené len kozmetickým úpravám ako je napr. zníženie dolnej 
hranice trestnej sadzby z 3 rokov na 2 roky. Za zmienku stojí novela toho času 

 
3  Ust. § 122 ods. 7 Tr. zák.: „Trestný čin je spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie 

fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ 
uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného.“ 

4  BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol.: Trestný zákon. Osobitná časť. 
Komentár. II. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 415. 

5  Ust. § 241 ods. 1 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon. 
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platného Trestného zákona č. 175/1990 Zb. účinná od 1. júla 1990, ktorá nepriamo 
upravila aj trestný čin znásilnenia, nakoľko rozšírila spoločné ustanovenia upravené 
v ôsmej hlave o pravidlo rovnako platné aj v súčasnosti, na základe ktorého za 
trestný čin spáchaný násilím bolo možné považovať aj prípad, ak bol daný trestný 
čin spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou. 

Pri pohľade na aktuálne platnú právnu úpravu je možné konštatovať, že 
zákonodarca nepovažoval za podstatné nijakým zásadným spôsobom zasahovať do 
základnej skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia, pričom s výnimkou 
prispôsobenia dikcie predmetného ustanovenia jazykovému vývoju, boli zmenám 
podrobené výlučne výšky trestných sadzieb, ktoré boli sprísnené a v rámci 
reorganizácie ustanovení bol trestný čin znásilnenia posunutý vyššie v osobitnej 
časti Trestného zákona, a to konkrétne z vyššie citovaného § 241 do § 199 
v nasledovnom znení:  

„Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži 
alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť 
rokov až desať rokov.“6 

Za zmienku vo vývoji danej skutkovej podstaty rozhodne stojí aj návrh 
zákona7, ktorého predkladateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR a ktorým sa 
výrazne zasahuje do ustanovení aktuálne platného Trestného zákona. Ako vyplýva 
z predkladacej správy, predmetná komplexná novela má ucelene pozmeniť 
trestnoprávny kódex tak, aby právna úprava odzrkadľovala potreby aplikačnej praxe.  

Navrhovaná úprava sa zreteľne dotýka aj vybraných sexuálnych trestných 
činov, vrátane komplexnej zmeny trestného činu znásilnenia a zlúčenia tejto 
skutkovej podstaty so súčasným trestným činom sexuálneho násilia.8  
 
2. Trestný čin znásilnenia de lege lata a de lege ferenda 

Idea zmien v predkladanom návrhu zákona teda spočíva v úplnom prerode nie 
len trestného činu znásilnenia, ale aj trestného činu sexuálneho násilia upraveného v 
§ 200 Trestného zákona. Dominantným cieľom je spojiť zregulovanú základnú 
skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia s prvkami obsiahnutými v základnej 
skutkovej podstate trestného činu sexuálneho násilia a túto v súčasnom znení plne 
vypustiť z osobitnej časti Trestného zákona, čo predkladateľ premietol aj do 
pomenovania zreformovaného § 199, ktorý nesie názov „Znásilnenie a iné formy 
sexuálneho násilia“. Pod uvedeným názvom je v jednotlivých odsekoch zakotvená 
nasledovná základná a kvalifikované skutkové podstaty:   

„(1) Kto vykoná na inej osobe bez jej súhlasu súlož alebo akýkoľvek iný 
sexuálny styk akoukoľvek časťou tela alebo predmetom do jej tela, alebo spôsobí 
účasť osoby bez jej súhlasu na iných sexuálnych praktikách, či zapojenie sa do 
sexuálnej činnosti s treťou osobou, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem 
rokov. 

 
6  Ust. § 199 ods. 1 Tr. zák.  
7  Návrhu zákona LP/2021/744, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v 

znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupné online: 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-744 . 

8  Predkladacia správa k návrhu zákona LP/2021/744, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 
Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



374 

(2) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak 
spácha čin uvedený v odseku 1 násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo kto 
na taký čin zneužije bezbrannosť osoby. 

(3) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, 
ak spácha čin uvedený v odseku 1 

a) závažnejším spôsobom konania, 
b) na chránenej osobe, 
c) z osobitného motívu, 
d) na osobe vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, alebo 
e) spoločným konaním najmenej dvoch osôb. 

(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a 

a) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví, alebo 
b) bezprostredne ním ohrozí život dieťaťa. 

(5) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ 
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním smrť, alebo 
b) za krízovej situácie.“9 

Kľúčové zmeny sú na prvý pohľad badateľné v prvých dvoch odsekoch, 
pričom zvyšné odseky v porovnaní s aktuálnou a dlhodobo platnou právnou úpravou 
ostávajú nezmenené. V prvom rade by bolo vhodné sa zamyslieť, čo viedlo 
predkladateľa k vyňatiu prvku násilia zo základnej skutkovej podstaty a jeho 
presunutiu do samostatnej kvalifikovanej skutkovej podstaty, pričom pôvodná výška 
dolnej i hornej trestnej sadzby pri komparácii so súčasným nastavením nepodlieha 
žiadnej zmene. Inak povedané, za predpokladu, že páchateľ naplní všetky znaky 
novej základnej skutkovej podstaty a súčasne použije voči obeti násilie alebo ním 
bezprostredne hrozí, prípadne zneužije bezbrannosť obete bude mu vymeraný trest 
v rámci identického rozpätia trestných sadzieb, ako by to bolo pri spáchaní trestného 
činu znásilnenia podľa súčasného znenia § 199 ods. 1 Trestného zákona. 

V tomto kontexte sa javí argumentácia predkladateľa ako zaujímavá, nakoľko 
táto vychádza z premisy, že k spáchaniu trestného činu znásilnenia nie je 
nevyhnutné, aby došlo k použitiu násilia alebo jeho bezprostrednej hrozby zo strany 
agresora a ako príklad uvádza situáciu, kedy páchateľ a obeť majú nerovné 
postavenie. Môže tomu byť tak z dôvodu mužskej fyzickej prevahy nad ženskou, 
prípadne môže predominancia vyplývať z pozície autority napr. vo vzťahu 
zamestnávateľ – zamestnanec. Rovnako je argumentácia založená na konštatácii, že 
samotná bezprostredná hrozba môže byť v závislosti od situácie či prostredia 
vyhodnocovaná odlišne, eventuálne nemusí byť prítomná vôbec a napriek tomu 
dôjde k sexuálnemu násiliu.10 

V súvislosti s odstránením prvku násilia zo základnej skutkovej podstaty 
došlo zároveň k odstráneniu „donútenia“ z dikcie ustanovenia, ktoré podčiarkovalo 

 
9  Bod 104 návrhu zákona LP/2021/744, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
10  Dôvodová správa k návrhu zákona LP/2021/744, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. 

Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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nedobrovoľnosť vykonania súlože zo strany ženy. Možno pokladať za 
samozrejmosť, že k realizovaniu sexuálneho styku by malo vždy prísť z vlastnej vôle 
zúčastnených osôb. Predkladateľ pomerne pochopiteľne prezumoval automatickú 
absenciu dobrovoľnosti pri spáchaní trestného činu znásilnenia bez potreby 
explicitného vyjadrenia nedobrovoľnosti v novelizovanom ustanovení. Na druhej 
strane však, podľa nášho názoru, uvedenú zmenu odôvodnil nie úplne vhodným 
stotožnením donútenia výlučne s vynaložením aktívneho odporu ženy. Už samotné 
výkladové pravidlá k aktuálnemu § 199 Tr. zák. totiž uvádzajú, že význam slovného 
spojenia „donútenie na súlož“ pokrýva aj situáciu, v ktorej žena upustí od kladenia 
odporu, resp. sa k nemu ani neuchýli z dôvodu strachu, obavy, beznádejnosti či pre 
svoju vyčerpanosť.11 Prejavy správania obete teda môžu mylne evokovať 
dobrovoľnosť súlože, avšak od prípadu k prípadu môže byť v závislosti od 
konkrétnych okolností a podmienok reakcia každej obete natoľko individuálna 
a vopred nepredvídateľná, že samotné objasnenie prípadu bude závisieť až od 
vyšetrovania a preto je možné čiastočne súhlasiť s tým, že explicitné zakotvenie 
prvku donútenia v súčasnom znení ustanovenia je v zásade nadbytočné.  

Ďalšiu veľmi výraznú obmenu v novelizovanom ustanovení predstavuje 
zmena v hmotnom predmete útoku, in concreto nahradenie „ženy“ „inou osobou“. 
Súčasná právna úprava (a rovnako aj právna úprava predchádzajúca rekodifikácii 
trestnoprávneho kódexu) vychádza z premisy, že znásilniť osobu mužského pohlavia 
je nemožné, a teda že na mužovi na rozdiel od ženy nie je možné vykonať 
nekonsenzuálnu súlož. Osoba ženského pohlavia ako hmotný predmet útoku, právo 
ženy robiť slobodné rozhodnutia v oblasti svojho pohlavného života ako objekt 
a výlučne osoba mužského pohlavia ako priamy páchateľ (subjekt) trestného činu 
znásilnenia desaťročiami zaužívaný názor len potvrdzujú. Na druhej strane však nie 
je možné vylúčiť akúkoľvek formu trestnej súčinnosti ženy pri trestnom čine 
znásilnenia, dokonca môže nastať situácia, že žena bude jedinou páchateľkou tohto 
deliktu. Do úvahy prichádzajú rôznorodé prípady, kedy žena bude trestne stíhaná 
ako spolupáchateľka, pričom o takúto situáciu pôjde napríklad vtedy, ak si z muža 
spraví inštrument svojho správania a pohne ho k vykonaniu súlože s obeťou, 
prípadne ak bude žena bude figurovať ako agresor a s použitím násilia, jeho hrozby 
či iným konaním vo vzťahu k inej žene - obeti napomôže k tomu, aby muž na nej 
vykonal súlož.12 Nie je ani nepredstaviteľné, aby žena v konečnom dôsledku bola 
jediným páchateľom (nepriamym páchateľom) trestného činu znásilnenia, a to 
z dôvodu prítomnosti niektorej z okolností vylučujúcich trestnú zodpovednosť u 
muža.  

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že aj osoba ženského pohlavia 
vie pomerne jednoducho svojím konaním naplniť znaky základnej skutkovej 
podstaty trestného činu znásilnenia, avšak práve explicitne vyjadrený hmotný 
predmet útoku ako obligatórny znak objektívnej stránky analyzovaného deliktu 
možno považovať za najprincipiálnejšiu prekážku v možnosti trestnoprávneho 
postihu znásilnenia muža ženou podľa § 199 Trestného zákona na základne aktuálne 

 
11  BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol.: Trestný zákon. Osobitná časť. 

Komentár. II. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 417. 
12  Bližšie pozri R 28/1984.  
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platnej právnej úpravy. Summa summarum, prítomnosť tohto zákonného znaku 
automaticky vylučuje aplikáciu § 199 Trestného zákona a prinucuje do 
kvalifikovania trestnoprávneho konania ženy – páchateľky podľa iného ustanovenia 
Trestného zákona aj napriek tomu, že naplnila všetky ostatné obligatórne znaky tejto 
skutkovej podstaty. Jediným ustanovením, ktorým Trestný zákonon umožňuje 
postihnúť „znásilnenie“ muža ženou je trestný čin vydierania podľa § 189. Už na 
prvý pohľad vykazuje náznaky absurdnosti skutočnosť, že homogénne konanie 
dvoch subjektov odlišných len na základe pohlavia je posudzované podľa rôznych, 
vzájomne nesúvisiacich ustanovení. Navyše, aj za predpokladu, že znásilnenie ženy 
mužom by bolo kvalifikované podľa § 199 ods. 1 Trestného zákona a „znásilnenie“ 
muža ženou zase podľa § 189 ods. 2 písm. c) Trestného zákona z dôvodu existencie 
osobitného (sexuálneho) motívu, by bola dolná hranica trestnej sadzby nižšia13 
v prípade druhej kvalifikácie i napriek tomu, že ide o kvalifikovanú skutkovú 
podstatu, čo zakladá zjavnú disproporcionalitu a podľa názoru autorov aj de facto 
diskrimináciu na základe pohlavia. 
 
3. Hmotný predmet útoku znásilnenia ako diskriminačný faktor 

Pri vyššie načrtnutej nepomernosti môže vyvstávať otázka, či uvedeným 
nastavením nedochádza k porušeniu rovnosti v zmysle Ústavy SR. Princíp rovnosti 
(v slobodách aj právach) je obsiahnutý vo viacerých článkoch zákona č. 460/1992 
Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava 
SR“), pričom za východiskový sa dá považovať čl. 12 ods. 1 prvá veta: „Ľudia sú 
slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“14, na ktorý nadväzuje ods. 2 totožného 
článku: „Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky 
všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, 
politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti 
alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto 
dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“15 Nečinným v kontexte 
ústavného princípu rovnosti nezostal ani Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej 
len „Ústavný súd SR“), z judikatúry ktorého vyplýva, že tento základný princíp je 
porušený vždy vtedy, ak sa s jednou skupinou adresátov noriem v porovnaní s inou 
skupinou zaobchádza inak, hoci medzi oboma skupinami nie sú rozdiely takého 
druhu a takej závažnosti, že odôvodňujú takéto nerovnaké zaobchádzanie16.  

Ak teda vychádzame z predpokladu, že žena i muž môžu rovnakým konaním 
naplniť rovnakú skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia (samozrejme 
s výnimkou hmotného predmetu útoku), jediným diferenciačným faktorom bude 
pohlavie obete. Odôvodňuje však odlišnosť pohlavia nárok na rozdielny prístup 
k právu na zabezpečenie slobodného rozhodovania sa vo sfére svojho vlastného 
pohlavného života? Nevnáša takto nastavená právna úprava medzi adresátov 
právnych noriem prvok diskriminácie? 

 
13  Pri aplikácii § 199 ods. 1 Tr. zákona je dolná hranica trestnej sadzby 5 rokov a horná 10 rokov, 

zatiaľ čo pri aplikácii § 189 ods. 2 písm. c) Tr. zákona je dolná hranica trestnej sadzby 4 roky 
a horná 10 rokov.  

14  Ust. Čl. 12 ods. 1 prvá veta Ústavy SR.  
15  Ust. Čl. 12 ods. 2 Ústavy SR. 
16  Nález Ústavného súdu SR sp zn. II ÚS 5/03.  
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K otázkam diskriminácie sa už niekoľkokrát vo svojej judikatúre vyjadril aj 
Ústavný súd SR, pričom niekoľkokrát konštatoval, že zásadu rovnosti nemožno 
vykladať absolútne. Vo svojom náleze PL. ÚS 10/02 uvádza: „Zákonná úprava, 
ktorá „zvýhodňuje“ určitú skupinu osôb, nemôže byť len z toho dôvodu označená za 
takú, ktorá porušuje princíp rovnosti. Zákonodarca však musí zvážiť, či je dôvod na 
takéto „zvýhodnenie“, čo je jeho cieľom, a medzi takýmto cieľom a v zákone 
zakotveným zvýhodnením musí byť vzťah primeranosti.“ Zároveň v náleze PL. ÚS 
21/00 ďalej konštatuje: „za diskriminačnú úpravu však možno považovať takú 
úpravu (...), ktorá rovnaké alebo analogické situácie rieši odchylným spôsobom, 
pričom takýto postup zákonodarca nemôže alebo ani nevie rozumne odôvodniť 
legitímnym cieľom a tým, že tento cieľ sa musí dosahovať práve zvoleným 
legislatívnym riešením.“17 

Analogicky k rozoberanej problematike možno spomenúť aj stanovisko 
Európskeho súdu pre ľudské práva, v ktorom sa uvádza: „Rozdielne zaobchádzanie 
s osobami v analogickom alebo relevantne podobnom postavení je diskriminačné, 
ak nemá objektívne a rozumné odôvodnenie, ktorým ak sa nesleduje objektívny cieľ 
alebo ak neexistuje vzťah rozumnej proporcionality medzi použitými prostriedkami 
a zámerom, ktorý sa má uskutočniť.“18 

Napriek vyššie uvedeným právnym názorom naďalej pretrváva dilema, či muž 
nemá nárok na rovnakú právnu ochranu ako žena a ak sú v tomto kontexte prítomné 
určité disproporcie založené len na odlišnosti pohlaví, prečo tomu tak je? Prečo 
právo muža rozhodovať o vlastnom sexuálnom živote nemá byť chránené 
ustanovením trestného činu znásilnenia rovnako ako právo ženy rozhodovať 
o vlastnom sexuálnom živote? Argumentovať len psychickou a emocionálnejšou 
odolnosťou muža v porovnaní so ženou podčiarknutou aj spoločenským postavením 
muža sa nejaví ako adekvátne. Trauma, ktorú prežíva obeť je individuálna pre každú 
ľudskú bytosť, ovplyvnená psychikou a akousi „vnútornou silou a stabilitou“ 
osobnosti, emocionálnym prežívaním a schopnosťou vyrovnať sa so životnými 
situáciami. Rozsah traumy spôsobenej trestným činom nemôže byť naviazaný na 
pohlavie, ale konkrétnu osobnosť konkrétnej obete. O to viac, ak vezmeme do úvahy 
závažnosť zásahu v prípade sexuálnych trestných činov, keďže ide o jeden 
z najvážnejších zásahov do osobnej sféry jednotlivca – o zásah do ľudskej 
dôstojnosti v tak chúlostivej sfére ako je sexuálny život. Tak ako sa medzi ženami 
nachádzajú silné osobnosti schopné vyrovnať sa s prípadnou traumou zo znásilnenia 
v pomerne krátkom čase či ženy, ktoré sa možno do konca života s takouto traumou 
nedokážu vyrovnať a ak áno, len s pomocou odborníkov, i medzi mužmi existujú 
takí, ktorí ako obete trestnej činnosti potrebujú odbornú pomoc či viac času na 
„návrat do bežného života“.19  Uvedené potvrdzuje aj konštatácia sexuológa, podľa 
ktorého „znásilnení“ muži môžu byť poznamenaní dlhší čas práve preto, že trpia 

 
17  Nález Ústavného súdu SR PL. ÚS 12/2014-56.  
18  Prípad Evans vs. Spojené kráľovstvo.  
19  VRÁBLOVÁ, L.: Znásilnenie muža – možné či nemožné? Dostupné online: 

https://www.najpravo.sk/clanky/znasilnenie-muza-muzne-ci-nemozne.html?print=1 . 
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syndrómom z napadnutia, ktorý je svojimi prejavmi pripodobniteľný 
k posttraumatickému syndrómu u znásilnených žien.20 

Je teda zrejmé, že zákonodarca už desaťročia akceptuje v právnej úprave také 
pomery, ktoré sú podkladom na znevýhodňovanie muža – páchateľa oproti žene – 
páchateľke, samozrejme za predpokladu, že žena – páchateľka skutočne môže 
svojím konaním naplniť skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia.  

Už pri rekodifikácii Trestného zákona absentovala potreba výraznejšie 
zasahovať nie len do znenia trestného činu znásilnenia, ale celkovo do úpravy 
trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, čo si zákonodarca v dôvodovej správe 
k Trestnému zákonu odôvodnil osvedčením sa tejto právnej úpravy v praxi. Na 
druhej strane je však potrebné sledovať vývoj aj iných právnych úprav a rovnako aj 
všeobecné trendy, ktoré sa líšia od zastaraných právnych názorov. Presvedčenie, že 
muža nie je možné donútiť k súloži bolo na základe množstva diskusií odborníkov 
najmä z medicínskej praxe prekonané. Dokonca už v roku 1948 sexuológ Alfred 
Kinsey potvrdil schopnosť mužov pozitívne sexuálne reagovať na negatívne 
emocionálne podnety ako hnev, zľaknutie či bolesť.21 Stotožňovať preto stav erekcie 
u muža výlučne s pozitívnym vzrušením, ktoré by malo sexuálny podklad nie je 
vhodné a bolo mnohými štúdiami do tohto času popreté. Erekcia je fyziologická 
reakcia mužského tela, ktorú muž dokáže ovládať len parciálne a jej rozvinutie nie 
je vylúčené počas vypätých či stresových situácii.22 Rovnako sa pripúšťa vyvolanie 
erekcie mechanicky, teda manipuláciou (bez pozitívneho vplývania na psychiku 
muža) či tlakom na prostatu. Samotná prítomnosť erekcie v žiadnom prípade 
nenaznačuje, že muž – obeť si sexuálny útok zo strany ženy vyžiadal, prípadne že 
by si ho s pôžitkom vychutnal.  

Ak však zohľadníme štandardnú fyzickú predispozíciu ženy a fyzickú 
schránku muža je málo pravdepodobné, že k nekonsenzuálnej súloži by došlo 
použitím fyzického násilia, či jeho hrozby zo strany ženy. V prípade, že by sa tak 
stalo a žena - páchateľka by skutočne disponovala fyzickou prevahou, išlo by skôr 
o raritný prípad. Prostriedkom vynútenia súlože ženou sa preto javí ako reálnejšie 
podrobenie muža emocionálnemu nátlaku či premyslenej manipulácii, ktorej nebude 
odporovať práve z dôvodu strachu z negatívnych následkov, ktoré by sa mohli 
prejaviť vo sfére rodinných či pracovných vzťahov a pod. Vychádzajúc zo súčasného 
znenia trestného činu znásilnenia podľa § 199 Trestného zákona sa 
najpravdepodobnejšou zdá situácia, v ktorej žena za účelom vykonania súlože 
s mužom zneužije stav jeho bezbrannosti23. Odborná literatúra uvádza, že o tento 

 
20  Aj muži sa stávajú obeťami znásilnenia. Dostupné online: 

https://spravy.pravda.sk/zaujimavosti/clanok/245019-aj-muzi-sa-stavaju-obetami-znasilnenia/. 
21  Aj muži sa stávajú obeťami znásilnenia. Dostupné online: 

https://spravy.pravda.sk/zaujimavosti/clanok/245019-aj-muzi-sa-stavaju-obetami-znasilnenia/. 
22  BULLOCK, M., B., BECKSON, M. Male Victims of Sexual Assault: Phenomenology, Psychology, 

Physiology. Dostupné online: < http://jaapl.org/content/jaapl/39/2/197.full.pdf > . 
23  Z rozhodnutia zverejneného v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod značkou R 36/1979  

vyplýva, že o stav bezbrannosti ide vtedy, ak obeť, vzhľadom na okolnosti situácie, nie je schopná 
prejaviť svoju vôľu, prípadne nie je schopná klásť odpor voči konaniu páchateľa.   
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stav pôjde napríklad v stave opitosti, spútania, horúčky, hlbokého spánku, duševnej 
choroby a pod.24 

Judikatúra stav bezbrannosti spája aj duševnou poruchou obete, v dôsledku 
ktorej táto nedokáž pochopiť zmysel konania páchateľa (v nami načrtnutej situácii 
páchateľky) a posúdiť potrebnosť odporu proti požadovanej súloži.25 Za azda 
najpravdepodobnejšie zneužitie bezbrannosti v tomto kontexte však možno 
považovať využitie situácie, kedy muž – obeť spí, nakoľko je preukázané, že erekcia 
muža môže nastať aj počas spánku.26  V kontexte zneužitia stavu bezbrannosti muža 
ženou (napr. vykonaním súlože na mužovi počas erekcie v spánku) nebude ani 
možné kvalifikovať konanie ženy ako vydieranie podľa § 189 Trestného zákona, 
pretože nebude naplnený znak násilného konania. Trestný čin je podľa § 122 ods. 7 
Trestného zákona spáchaný násilím, ak je o. i. spáchaný na osobe, ktorú páchateľ 
uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou. Čo v prípade len samotného zneužitia stavu 
bezbrannosti, bez jeho vyvolania páchateľom, nezakladá skutkovú podstatu 
trestného činu vydierania podľa § 189 Trestného zákona. Avšak v prípade výmeny 
pohlaví, ak by páchateľom bol muž a žena hmotným predmetom útoku, potom by 
došlo k naplneniu znakov trestného činu znásilnenia podľa § 199 Trestného zákona, 
pretože objektívna stránka je zloženou a alternatívne formulovanou a okrem 
násilného spáchania (teda aj zneužitím stavu bezbrannosti, ktorý páchateľ vyvolal 
ľsťou) je možné ju naplniť aj len samostatným zneužitím stavu bezbrannosti (bez 
toho aby ho páchateľ akokoľvek vyvolal, postačuje ak sa do neho uviedla sama žena 
ako hmotný predmet útoku, a to napr. tým, že zaspala). 

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že „znásilnenie“ muža nie je 
nereálne ani nerealizovateľné. Je však dôležité pre úplnosť podotknúť, že musí ísť 
o páchateľa z radov ženského pohlavia, aby bolo možné hovoriť o znásilnení a nie 
sexuálnom násilí či inej forme neželaného sexuálneho správania, keďže medzi 
znásilnenie a donútenie k súloži je nutné dať znamienko „rovná sa“. Totiž nie je 
neobvyklou situácia, v ktorej je muž obeťou a zároveň páchateľom. K takejto 
delikvencii dochádza napríklad vo výchovno-nápravných zariadeniach či ústavoch 
na výkon trestu odňatia slobody, ktoré sú svojím prostredím akousi živnou pôdou 
pre sexuálne správanie sa jednotlivcov v dôsledku ich neukojených sexuálnych 
pudov. Nikdy však v načrtnutých prípadoch nepôjde o znásilnenie, nakoľko k 
vykonaniu nekonsenzuálnej súlože môže dôjsť výlučne medzi mužom a ženou a to 
spojením ich pohlavných orgánov.  

 
Záver 

Predmetnom stručnou analýzou je teda možné dospieť k parciálnemu záveru, 
že žena môže svojím konaním naplniť všetky znaky základnej skutkovej podstaty 
trestného činu znásilnenia podľa § 199 Trestného zákona a jedinou zásadnou 
prekážkou jej postihu na podklade tohto ustanovenia je explicitné zakotvenie 
zákonného znaku – hmotného predmetu útoku. Súčasný stav poznania preto mohol 

 
24  MAŠĽANYOVÁ, D. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. 2. vydanie. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2016, s. 309. 
25  R 6/1984.  
26  Z rozhodnutia R 36/1979 vyplýva, že za stav bezbrannosti (ženy) možno považovať aj spánok.  
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byť dôvodom, pre ktorý sa predkladateľ vyššie zmienenej novely Trestného zákona 
rozhodol pre nahradenie pojmu „žena“ „inou osobou“. Táto dlhšie očakávaná zmena 
má logické opodstatnenie podporené rôznymi výskumami a jej ideu určite nemožno 
hľadať v štatistických údajoch, nakoľko muži majú v dôsledku hanby či naštrbeného 
mužského ega ešte menšiu tendenciu ako ženy oznamovať orgánom činným 
v trestnom konaní túto už i tak vysoko latentnú kriminalitu. 

Odstránenie, presnejšie povedané nahradenie už niekoľkokrát skloňovaného 
hmotného predmetu útoku zakotveného v aktuálnom znení trestného činu 
znásilnenia je vhodné a adekvátne aj vzhľadom na právnu úpravu znásilnenia 
susedných štátov. Už pri základnej komparácii je evidentné, že Maďarsko, Rakúsko 
a aj slovenskému právnemu poriadku najbližšia Česká republika nevylučuje muža 
ako potenciálnu obeť znásilnenia, preto je otázne, prečo slovenský zákonodarca už 
skôr aspoň čiastočne nehľadal inšpiráciu na takúto zmenu za hranicami štátu.    

V tomto kontexte považujeme za vhodné venovať pozornosť najmä Českej 
republike ako nášmu dlhodobo najbližšiemu právnemu susedovi, s ktorým sme až 
do roku 1993 zdieľali jeden a ten istý právny poriadok, z dôvodu čoho sú naše právne 
poriadky postavené na rovnakých tradíciách a do určitej miery slúžia pri zavádzaní 
nových inštitútov ako vzájomné vzory. V prípade snahy o zmodernizovanie právnej 
úpravy sexuálnych trestných činov sa tak však nestalo, napriek tomu, že Slovenská 
republika mohla českú právnu úpravu aspoň okrajovo využiť ako predlohu na 
zmenu, nakoľko k výraznej modifikácii trestného činu znásilnenia v českom 
trestnom zákonníku došlo už v roku 2001. Išlo o novelu č. 144/2001 Sb., ktorá 
s účinnosťou od 1. mája 2001 rozšírila hmotný predmet útoku pri danom trestnom 
čine zo ženy na akúkoľvek inú osobu bez rozdielu pohlavia a zároveň doplnila 
objektívnu stránku tak, že na roveň vykonania nekonsenzuálnej súlože postavila aj 
vykonanie iného obdobného pohlavného styku. Podľa dostupných zdrojov 
predmetná novela predstavovala reakciu na zložitú aplikáciu dovtedy platných 
ustanovení, na základe ktorých ich doslovná dikcia pokrývala výlučne znásilnenie 
ženy formou súlože, čo sa prejavilo nutnosťou postihovať ženy - páchateľky za 
trestný čin obmedzovania osobnej slobody alebo trestný čin vydierania, oba 
s neporovnateľne nižšími trestnými sadzbami v porovnaní so znásilnením.27 Paralela 
so stále aktuálnou dikciou je zreteľná, zaujímavé však je, že za uplynulých 21 rokov 
slovenský zákonodarca nenadobudol rovnakú alebo aspoň pripodobniteľnú potrebu 
pozmenenia skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia ako český zákonodarca. 
 
  

 
27  BLATNÍKOVÁ, Š., FARIDOVÁ, P., ZEMAN, P.: Násilná sexuální kriminalita – téma pro experty 

i veřejnost. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Praha, 2014. s. 19. 
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ZÁSADA NE BIS IN IDEM A VPLYV JUDIKATÚRY EÚ 
 

THE NE BIS IN IDEM PRINCIPLE AND THE INFLUENCE OF EU 
JURISPRUDENCE 

 
Ivana Zeleňáková 

 
Abstrakt  
Autorka sa v tomto príspevku zaoberá vplyvom judikatúry zo strany EÚ na veľmi 
dôležitú zásadu trestného práva ne bis in idem, keďže zabraňuje opätovnému 
potrestaniu za ten istý trestný čin. Príspevok upriamuje pozornosť na podstatu tejto 
zásady na úrovni EÚ, poukazuje na jednotlivé formovanie výkladu tejto zásady zo 
strany Súdneho dvora EÚ a na niektoré rozsudky, ktoré sa touto zásadou zaoberajú. 
Kľúčové slová: zásada ne bis in idem. judikatúra EÚ. res iudicata. členské štáty 
EÚ.  
 
Abstract 
In this article, the author deals with the impact of EU jurisprudence on the very 
important principle of criminal law ne bis in idem, as it prevents repeated 
punishment for the same crime. The paper draws attention to the essence of this 
principle at the EU level, points to the individual formation of the interpretation of 
this principle by the Court of Justice of the EU and to some judgments dealing with 
this principle. 
Keywords: principle ne bis in idem. EU jurisprudence. res judicata. EU member 
states. 
 
Úvod 

Ne bis in idem je zásada, ktorá spája vnútroštátne trestné poriadky prakticky 
vo všetkých štátoch EÚ, súvisí to s tým, aby ochrana základných práv bola 
dostatočná, pretože je dôležité, aby sa pôsobnosť trestných zákonov členských štátov 
neobmedzovala len na územie jedného z nich, keďže v prípade jedného páchaného 
trestného skutku môže dôjsť k stretu pôsobnosti viacerých trestných zákonov 
rôznych členských štátov.  

Zásada, ktorá prezentuje zákaz dvojitého trestu, v zmysle ktorej tá istá osoba 
nemôže byť viackrát stíhaná za to isté konanie. Význam tejto zásady možno vnímať 
dvomi spôsobmi, podporuje zásadu spravodlivosti tým, že chráni osoby pred 
dvojitým potrestaním zo strany štátu a na druhej strane je tu rešpektovanie zásady 
res iudicata, čo zabezpečuje určitú dávku právnej istoty.  

V rámci EÚ sa táto zásada dostala na nadnárodnú úroveň, konkrétne to 
priniesol Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda1 (ďalej len ako 
„SVD“). Ten bol až neskôr začlenený do rámca práva EÚ, a v zmysle toho bola 
práve zásada ne bis in idem záväzná a uplatniteľná v celej EÚ. Predmetný dohovor 
definuje túto zásadu v článku 54 nasledovne: „Osoba právoplatne odsúdená jednou 

 
1  Vykonávací dohovor z 19. júna 1990 k Schengenskej dohode zo 14. júna 1985 
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zo zmluvných strán nesmie byť pre ten istý čin stíhaná inou zmluvnou stranou, a to 
za predpokladu, že v prípade odsúdenia bol trest už odpykaný alebo sa práve 
odpykáva alebo podľa práva štátu, v ktorom bol rozsudok vynesený, už nemôže byť 
vykonaný“. Túto zásadu však neopomína ani Charta základných práv EÚ vo svojom 
článku 50: „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.“  

Zásada „ne bis in idem“ predstavuje jednu zo základných ľudských práv, 
garantovanú na ústavnej úrovni v jednotlivých členských štátoch, a rovnako na 
úrovni medzinárodných dohovorov o ľudských právach a základných slobodách. Je 
upravená jednak v Ústave SR konkrétne článku 50 ods. 5, ale tiež napríklad v článku 
4 protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, rovnako 
ju nájdeme v článku 14 ods. 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických 
právach, či článku 7 Dohovoru o ochrane finančných záujmov európskych 
spoločenstiev, ale i v mnohých ďalších právnych dokumentoch na úrovni EÚ. 
 
1. Právna úprava na úrovni EÚ 

Medzinárodné uplatnenie tejto zásady vyplynulo najmä zo skutočnosti, že 
trestné právo slúži k ochrane najdôležitejších hodnôt a záujmov každého štátu, a je 
zároveň prejavom ich suverenity. Z tohto dôvodu neobmedzujú štáty miestnu 
pôsobnosť trestného práva iba na územie svojho štátu (princíp teritoriality), ale 
rozširujú ju aj na územie iných štátov, kde sa trestného činu dopustil ich občan 
(princíp personality).2 

Pravdepodobne najvýznamnejším dokumentom, ktorý upravuje zásadu ne bis 
in idem je už spomínaný Dohovor zo 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva 
Schengenská dohoda zo 14. júna 1985.  

Z ustanovenia jeho článku 54 vyplýva zákaz kumulácie trestov za ten istý 
trestný čin nielen v rámci jedného štátu, ale aj medzi jednotlivými členskými štátmi.  
Tento Schengenský vykonávací dohovor dovoľuje urobiť výhradu k ustanoveniu 
článku 54, ktorý upravuje zásadu ne bis in idem len v prípadoch, keď bol predmetom 
rozsudku vynesenom v zahraničí:  

a)  čin, ktorý bol celkom alebo čiastočne spáchaný na území zmluvnej strany 
– princíp teritoriality,  
b)  čin zameraný proti bezpečnosti štátu alebo iný rovnako podstatným 
záujmom zmluvnej strany – princíp ochrany,  
c)  čin spáchaný úradným činiteľom zmluvnej strany pri porušení jeho 
služobných povinností. 

Podmienkou pri uplatnení týchto výhrad je povinnosť zmluvnej strany z 
uloženého  trestu odpočítať každé odňatie slobody, ktoré bolo v súvislosti s daným 
trestným činom vykonané.3 Táto podmienka tak sleduje zásadu primeranosti trestu, 
ktorá zabraňuje tomu, aby bola uložená sankcia neúmerná k danému trestnému činu.  

Z dôvodu istých nejasností, ktoré vyvstali pri aplikácií článku 54 SVD 
vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, sa pred Eúropskym súdnym dvorom 

 
2  TOMÁŠEK,M: Europeizace trestního práva. Praha:Linde, 2009. s.159.  
3  Článok 56 Schengenského vykonávacieho dohovoru.  
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(ďalej len ako „ESD“) objavilo niekoľko predbežných otázok týkajúcich sa výkladu 
tohto článku. V nasledujúcej časti sa preto budeme venovať niektorým vybraným 
rozhodnutiam, ktoré sa dotkli práve predmetnej zásady ne bis in idem.  
 
2. Usmernenia Európskeho súdneho dvora 

Začlenenie zásady do rámca práva EÚ umožnilo ESD vyjadriť sa k výkladu 
prostredníctvom prejudiciálneho konania podľa článku 35 ZFEÚ, a tým zabezpečiť 
konzistentné uplatňovanie zásady vo všetkých členských štátoch. Okrem odpovedí 
na niekoľko špecifických otázok ESD poskytol základné usmernenia pre výklad 
zásady. Prostredníctvom súboru predbežných opatrení podľa čl. 35 ZFEÚ, poskytla 
odpovede na mnohé otázky, o ktorých sa na rôznych fórach diskutovalo 
kontroverzne.4 

Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov 
v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť ESD otázky o výklade práva Únie alebo o 
platnosti aktu práva Únie. ESD nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu 
prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím ESD. Týmto rozhodnutím 
sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh 
s podobným problémom.5 

ESD uznal, že  pre zásadu ne bis in idem upravenej v SVD tvorí podklad pre 
koncepciu vzájomného uznávania medzi členskými štátmi v oblasti trestného práva 
a tiež prepojil článok 54 SVD s právom slobodného pohybu osôb.   

Zásada ne bis in idem je považovaná za základnú súčasť priestoru 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Základná sloboda pohybu by mohla byť 
narušená, ak by jednotlivci museli čeliť viacerým trestným stíhaniam za rovnaké 
správanie v rámci Únie. Vo svojej judikatúre to potvrdil ESD konkrétne v rozsudku 
Miraglia, kde uviedol, že voľný pohyb osôb je „zabezpečený v spojení s 
primeranými opatreniami s ohľadom na predchádzanie trestnej činnosti a boj proti 
nej“.  

ESD sa zaoberal najmä špecifickými otázkami týkajúcimi sa predmetnej 
zásady, pričom jednotlivé otázky zodpovedal vo svojej judikatúre nasledovne:  
 1. Čo treba chápať pod pojmom konečné rozhodnutie, v zmysle ktorého 
môže dôjsť k uplatneniu princípu ne bis in idem, teda na aké rozhodnutia sa tento 
princíp môže aplikovať? 

V zmysle rozsudkov vo veci Gözütok a Brügge ne bis in idem sa uplatní aj 
na meritórne ukončenie veci iným rozhodnutím ako rozsudkom súdu, v týchto 
konkrétnych prípadoch išlo o mimosúdne vyrovnanie a dohodu o zaplatení pokuty. 
ESD špecifikuje, že stačí rozhodnutie orgánu, od ktorého sa vyžaduje, aby sa 
podieľal na výkone trestného súdnictva v príslušných vnútroštátnych právnych 

 
4  WASMEIER, M.: The principle of ne bis in idem. In: Revue internationale de droit pénal 2006/1-

2 (Vol. 77), pages 121-130. Dostupné online: https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-
pénal-2006-1-page-121.htm 

5  Zásada ne bis in idem sa môže obmedziť s cieľom ochrany finančných záujmov Únie a jej 
finančných trhov . Súdny dvor Európskej únie. TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 34/18. V Luxemburgu 
20. marca 2018. Dostupné online: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-
03/cp180034sk.pdf 
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systémoch.6 Skutočnosť, že sa rozhodnutia nezúčastnil žiadny súdny orgán a že 
rozhodnutie nemá formu rozsudku, nie je podľa ESD s vyššie uvedenými závermi 
v rozpore.7 

S poukazom na rozsudok v prípade Gasparini8 objasňuje, že ne bis in idem 
sa vzťahuje aj na rozhodnutia, ktorými je obvinený s konečnou platnosťou 
oslobodený spod obžaloby, pretože trestné stíhanie za trestný čin je premlčané. 
Možno teda konštatovať, že táto zásada sa vzťahuje aj na oslobodzujúce rozsudky a 
nielen na odsúdenia alebo rozhodnutia sankčného charakteru.  

Na jednej strane ESD uvádza, že zásada ne bis in idem sa neuplatňuje voči 
rozhodnutiam justičných orgánov členského štátu, ktorým bolo skončené trestné 
konanie po tom, ako sa prokurátor rozhodol nepokračovať v trestnom stíhaní 
z jediného dôvodu začatia trestného stíhania v inom členskom štáte proti tomu 
istému obvinenému za tie isté skutky bez rozhodnutia vo veci samej.9 Ale na druhej 
strane ESD vo svojom rozsudku vo veci Van Straaten10 rozhodol, že ne bis in idem 
sa má uplatniť na rozhodnutie justičných orgánov zmluvného štátu, ktorým je 
obvinený s konečnou platnosťou oslobodený spod obžaloby pre nedostatok dôkazov, 
pretože inak by boli narušené princípy právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery a 
mohlo by byť ohrozené právo na voľný pohyb. 

V rozsudku vo veci Turanský11 sa ESD zameriava na rozhodnutie o zastavení 
trestného stíhania tzv. „vo veci“ teda v štádiu konania pred vznesením obvinenia 
voči konkrétnej osobe ktorá podľa vnútroštátneho práva nevytvára prekážku novému 
trestnému stíhaniu pre to isté konanie. Ak nie je rozhodnutie o zastavení vo veci 
prekážkou rozhodnutej na vnútroštátnej úrovni, nemôže byť prekážkou veci 
rozhodnutej ani v zmysle článku 54. 

V danom prípade bolo rozhodnutie skúmané z pohľadu slovenského trestného 
poriadku, podľa ktorého rozhodnutie nariaďujúce zastavenie konania pred 
obvinením konkrétnej osoby nezakladá prekážku zahájenia nového trestného 

 
6  Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 11. februára 2003 v spojených veciach C-187/01 a C-385/01 

Hüseyin Gözütok a Klaus Brügge, 
7  LAGODNYM, O. Nemožnost podání obžaloby v trestní věci v důsledku právní moci rozhodnutí 

státního zástupce o zastavení trestního stíhání, jež brání dalšímu potrestání za týž skutek. 
Trestněprávní revue 2003, roč. 2, č. 9, s. 282. 

8  Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 28. septembra 2006 vo veci C-467/04 Giuseppe Francesco 
Gasparini a iní.  

9  Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 10. marca 2005 vo veci C-469/03 Filomeno Mario Miraglia 
10  Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 28. septembra 2006 vo veci C-150/05 Jean Leon Van Straaten  
11  V prípade Turanský, išlo o slovenského štátneho príslušníka, pána Vladimíra Turanského, ktorý bol 

spolu s dvoma poľským štátnymi príslušníkmi, podozrivý zo spáchania ťažkej lúpeže v zmysle 
rakúskeho trestného zákona. Z tohto dôvodu začala rakúska prokuratúra proti pánovi Turanskému 
predbežné vyšetrovanie, v rámci ktorého bol na neho vydaný zatýkací rozkaz a súčasne bolo po 
ňom vyhlásené aj pátranie. Po tom, čo bolo Rakúsko informované o tom, že sa pán Turanský 
nachádza na území Slovenska, požiadalo v súlade s článkom 21 Európskeho dohovoru o vzájomnej 
pomoci v trestných veciach Slovensko o prevzatie trestného stíhania proti pánovi Turanskému. 
Slovenské orgány tejto žiadosti vyhoveli a neskôr trestné stíhanie proti pánovi Turanskému zastavili 
s odôvodnením, že čin, ktorého sa táto osoba dopustila nie je trestným činom v zmysle slovenského 
trestného zákona. Za týchto okolností mal Zemský súd pre trestné veci vo Viedni pochybnosti či 
môže rakúske trestné konanie v danej veci pokračovať, preto sa obrátil na ESD s predbežnou 
otázkou.  
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konania pre ten istý čin na území Slovenska. Z tohto dôvodu ESD konštatoval, že 
rozhodnutie, ktoré bolo vydané slovenským policajným orgánom, nie je považované 
za rozsudok v zmysle článku 54 SVD. Opačný názor by mal za následok vylúčenie 
možnosti trestne stíhať a uložiť trest osobe v inom zmluvnom štáte, ktorý môže mať 
k dispozícií viac dôkazov.  

Navyše zásada ne bis in idem bezpodmienečne predpokladá, že “členské štáty 
dôverujú svojim súdnym systémom trestného súdnictva a každý z nich uznáva 
trestné právo účinné v inom členskom štáte, aj keď by bol výsledok použitia 
vlastného práva iný.“12 

Zásada ne bis in idem zakotvená v článku 54 SVD sa uplatňuje na trestné 
konanie začaté v štáte, ktorý je zmluvnou stranou, v súvislosti s činmi, za ktoré bol 
obžalovaný už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby v inom štáte, 
ktorý je zmluvnou stranou, aj keď podľa práva štátu, v ktorom bol odsúdený, 
nemohol byť trest, ktorý mu bol uložený, nikdy priamo vykonaný, a to z dôvodov 
procesných osobitostí, ako sú v konaní vo veci samej.13 
2. Aký je rozsah časovej pôsobnosti článku 54 SVD?  

Dáva odpoveď na otázku či sa má podľa tohto článku postupovať aj keď štát, 
v ktorom bol vydaný odsudzujúci rozsudok nebol v čase vydania tohto rozsudku 
Schengenským vykonávacím dohovorom viazaný. 

V zmysle rozsudku vo veci Van Esbroeck C-436/04, sa podľa článku 54 
postupuje, aj keď v čase prvotného trestného stíhania nebol členský štát zmluvnou 
stranou. Vykonávacieho dohovoru. Rozhodujúcim okamihom je nie čas prvotného 
trestného stíhania, ale až okamih posudzovania podmienok uplatnenia tejto zásady 
orgánom, ktorý nezačal konať.  

Otázka uplatňovania zásady ne bi in idem vzniká až v okamihu začatia 
opätovného trestného konania v druhom zmluvnom štáte, v dôsledku čoho sa stáva 
irelevantnou skutočnosť, že Schengenský vykonávací dohovor ešte nezaväzoval 
zmluvný štát v dobe, keď v ňom bola daná osoba odsúdená za daný trestný čin prvý 
krát.  

ESD teda výslovne uvádza, že rozhodujúca je skutočnosť, že v čase okamžiku 
posudzovania podmienok pre uplatnenie zásady ne bis in idem, boli oba dotknuté 
štáty zmluvnými stranami Schengenského vykonávacieho dohovoru.  
3. Čo treba chápať pod pojmom „ten istý trestný čin“?  

V niekoľkých rozsudkoch mal ESD možnosť objasniť, čo sa myslí pod 
pojmom „ten istý trestný čin“. V jednom zo svojich rozsudkov uvádza, že pojem 
„ten istý trestný čin“ treba vykladať ako „totožnosť materiálnych skutkov chápaných 
ako existencia súboru skutočností, ktoré sú spolu neoddeliteľne spojené“, a nie ako 
totožnosť právnej kvalifikácie týchto aktov v rôznych členských štátoch.  Znenie 
článku 54 SVD je skutočne založené na faktickom prístupe k tejto zásade v tom 
zmysle, že zakazuje druhé trestné stíhanie za rovnaké skutky, a nie za rovnaký 
trestný čin. 

 
12  FENYK, J., SVÁK, J. Europeizace trestního práva. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 

2008. s. 85 
13  Rozsudok Súdneho dvora zo 11. decembra 2008 vo veci C-297/07 Klaus Bourquain  
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V zmysle konštatovania ESD vo veci van Esbroeck uplatnenie článku 54 nie 
je podmienené harmonizáciou trestnoprávnych predpisov členských štátov, ani 
kritériom totožnosti chráneného právneho záujmu, ani právnou kvalifikáciou činu, 
ale príslušným kritériom je kritérium totožnosti skutku. Konečné posúdenie však 
prináleží príslušným vnútroštátnym orgánom, avšak pojem rovnaké trestné činy 
nemožno ponechať na samostatné posúdenie súdnym orgánom jednotlivých 
členských štátov na základe ich príslušného práva. Na úrovni EÚ si vyžaduje tento 
pojem autonómny a jednotný výklad, keďže predstavuje samostatný pojem práva 
Únie.  

Vzhľadom na spoločný cieľ článku 54 SVD a článku 3 bodu 2 rámcového 
rozhodnutia o Európskom zatýkacom rozkaze (ďalej len ako „EZR“), ktorý 
pozostáva zo snahy vyhnúť sa tomu, aby bola osoba trestne stíhaná alebo odsúdená 
pre ten istý čin, treba pripustiť, že výklad tohto pojmu podaný v rámci SVD platí aj 
v kontexte rámcového rozhodnutia o EZR.14 

Ako stanovuje rámec spolupráce v článku 57 SVD, článok 15 ods. 2 
rámcového rozhodnutia o EZR v tejto súvislosti umožňuje, aby vykonávajúci súdny 
orgán požiadal súdny orgán členského štátu, v ktorom bolo rozhodnutie vydané, o 
právne informácie o presnej povahe tohto rozhodnutia, aby bolo možné určiť, či toto 
rozhodnutie je podľa práva tohto štátu také, že ho možno považovať za vylučujúce s 
konečnou platnosťou obžalobu na vnútroštátnej úrovni (Turanský).15 

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len ako „ESĽP“), koncom minulého 
roka vydal rozhodnutie vo veci Prina proti Rumunsku v ktorom konštatoval, že 
zásada ne bis in idem sa týka len sankcií s trestnou povahou. O takých sankciách 
možno hovoriť, okrem sankcií priamo označených trestným zákonom za trestné, aj 
pri sankciách správnych in abstracto, s ktorými sa často judikatórne stretávame i vo 
vzťahu k ochrane finančných záujmov Slovenskej republiky pri daňových správnych 
deliktoch alebo správnych deliktoch vo verejnom obstarávaní. ESĽP uviedol, že 
tento prípad je nutné posúdiť podľa testu stanoveného v prvom odseku článku 4 
Protokolu 7 k Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd a predošlej judikatúry, a teda bolo nutné posúdiť, či tieto dve konania mali 
"trestnú" povahu, či sa týkali tých istých faktov a okolností a či došlo k duplicite 
konaní. Právne bolo teda nutné splnenie týchto faktorov odôvodniť. 16 

Základným predpokladom uplatnenia zásady ne bis in idem je, aby išlo 
o trestné obvinenie, rovnaký skutok (t.j., aby bola zachovaná totožnosť skutku) a aby 
išlo o totožnú osobu, ktorá sa skutku dopustila (t.j., aby bola daná totožnosť 
subjektu). 

Vnútroštátnemu orgánu prináleží posúdiť, či stupeň zhodnosti a spojitosti 
medzi všetkými skutkovými okolnosťami umožňuje konštatovať príslušné 
kritérium, že ide o „ten istý čin“ v zmysle článku 54 SVD.17 

 
14  Rozsudok Súdneho dvora zo 16. novembra 2010. Gaetano Mantello. 
15  Generálna prokuratúra SR. ONDREJOVÁ, A.: Zásada ne bis in idem v práve Európskej unie. 

Pezinok 06.05.2013. Dostupné online: https://ja-
sr.sk/files/Zasada_NE_BIS_IN_IDEM_v_prave_EU.pdf 

16  RAKOVSKÝ, P.: Zásada ne bis in idem a ochrana finančných a daňových záujmov; Justičná revue, 
73, 2021, č. 5, s. 701 - 710. 

17  Rozsudok Súdneho dvora zo 18. júla 2007 vo veci C-367/05 Norma Kraaijenbrink  
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4. Oslobodenie jedného z viacerých páchateľov, ktorí sú obvinení zo spáchania 
trestného činu spoločne, by bránilo stíhaniu zostávajúcich páchateľov? 

Odpovedal, že zásada ne bis in idem „neplatí pre osoby iné ako tie, ktorých 
súdny proces bol právoplatne vyriešený v zmluvnom štáte“. Zásada ne bis in idem 
sa neuplatňuje na iné osoby, vzťahuje sa teda výlučne len na osoby právoplatne 
odsúdené alebo oslobodené spod obžaloby rozhodnutím súdneho orgánu. 
5. Môže dôjsť k obmedzeniu zásady ne bis in idem?  

V určitých prípadoch ESD konštatoval, že zásadu ne bis in idem možno 
obmedziť s cieľom ochrany finančných záujmov Únie.  

Súdny dvor vyhlasuje, že také obmedzenia si vyžadujú odôvodnenie 
podliehajúce požiadavkám vyplývajúcim z práva Únie. V tejto súvislosti spresňuje, 
že vnútroštátna právna úprava povoľujúca kumuláciu stíhaní a sankcií trestnej 
povahy musí:  

   sledovať cieľ všeobecného záujmu, ktorý môže odôvodňovať takúto 
kumuláciu stíhaní a sankcií, pričom tieto stíhania a sankcie musia mať 
komplementárne ciele,  

   stanoviť jasné a presné pravidlá umožňujúce osobe podliehajúcej súdnej 
právomoci predvídať, ktoré úkony a opomenutia môžu byť predmetom 
takejto kumulácie stíhaní a sankcií,  

   zabezpečiť, že konania sú medzi sebou vzájomne koordinované s cieľom 
znížiť na prísne nevyhnutné minimum dodatočné bremeno, ktoré kumulácia 
konaní pre dotknuté osoby prináša, a  

   zabezpečiť, aby prísnosť všetkých sankcií, ktoré boli uložené, bola 
obmedzená na to, čo je prísne nevyhnutné vo vzťahu k závažnosti 
predmetného porušenia.  

Vnútroštátnemu súdu prislúcha overiť, či sú tieto požiadavky v danom prípade 
splnené a ubezpečiť sa tiež, že bremeno konkrétne vyplývajúce v danom prípade pre 
dotknutú osobu z takejto kumulácie nie je neprimerané závažnosti spáchaného 
porušenia. Súdny dvor nakoniec zastáva názor, že požiadavky, ktorými právo Únie 
podmieňuje prípadnú kumuláciu stíhaní a sankcií trestnej povahy, zabezpečujú takú 
úroveň ochrany zásady ne bis in idem, ktorá neporušuje úroveň zabezpečenú 
prostredníctvom EDĽP.18 

V tejto súvislosti je nepochybne vhodné dať do pozornosti predmetnú zásadu, 
ku ktorej sa vyjadril Súdny dvor EÚ v súvislosti s únosom syna bývalého 
slovenského prezidenta19. 

Obžalovaným bola udelená amnestia, na základe čoho bolo začaté trestné 
stíhanie v tejto veci zastavené a v zmysle nášho právneho poriadku, malo toto 
zastavenie účinky oslobodzujúceho rozsudku. Následne boli však tieto amnestie 

 
18  Zásada ne bis in idem sa môže obmedziť s cieľom ochrany finančných záujmov Únie a jej 

finančných trhov . Súdny dvor Európskej únie. TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 34/18. V Luxemburgu 
20. marca 2018. Dostupné online: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-
03/cp180034sk.pdf 

19  Bývalí príslušníci slovenskej tajnej služby sú na Slovensku obžalovaní z toho, že v roku 1995 
spáchali sériu trestných činov, vrátane zavlečenia do cudziny, ktorého obeťou sa stal syn 
vtedajšieho slovenského prezidenta.  
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zrušené20 a v trestnom stíhaní sa malo ďalej pokračovať. Keďže súd ktorý 
pokračoval v tejto veci, chcel voči jednému z obvinených vydať európsky zatykač, 
vyvstala tak otázka, či je vydanie takéhoto zatykača v súlade so zásadou ne bis in 
idem možné, keďže trestné konanie už bolo právoplatne zastavené.  
 Súdny dvor uviedol, že na zásadu ne bis in idem sa možno odvolávať len 
vtedy, ak došlo k preskúmaniu trestnoprávnej zodpovednosti dotknutej osoby a bolo 
voči nej vydané rozhodnutie. Len takýto výklad je totiž v súlade s legitímnym 
cieľom, ktorým je zabrániť beztrestnosti osôb, ktoré spáchali trestný čin. Súdny dvor 
však dospel k záveru, že bez ohľadu na účinky tohto rozhodnutia v slovenskom práve 
sa zdá, že zo spisu, ktorý má k dispozícii, vyplýva, že jediným následkom tohto 
rozhodnutia bolo zastavenie uvedených trestných stíhaní skôr, než mohli slovenské 
súdy posúdiť trestnoprávnu zodpovednosť obvinených osôb. Za týchto okolností 
Súdny dvor rozhodol, že keďže rozhodnutie z 29. júna 2001 bolo prijaté pred 
posúdením trestnoprávnej zodpovednosti dotknutých obvinených osôb, zásada ne 
bis in idem nebráni vydaniu európskeho zatykača voči nim.21 
 
3. Charta základných práv a ne bis in idem 

Jednou z iniciatív presadenia predmetnej zásady na úrovni EÚ je aj Charta 
základných práv Európskej únie (ďalej “Charta EU”), ktorá bola 12. decembra 2007 
vyhlásená Európskym parlamentom v Štrasburgu. Zásada ne bis in idem, ako sme 
už uvádzali, je obsiahnutá v článku 50 Charty EÚ, pričom tá týmto ustanovením 
priznáva zásade ne bis in idem medzištátne účinky, ktoré sú obmedzené územím 
členských štátov.22 

Charta EU bola až do platnosti Lisabonskej zmluvy iba právne nezáväznou 
deklaráciou Európskeho parlamentu, Rady EU a Komisie. Avšak nové znenie 
Zmluvy o EÚ priznáva v článku 6 Charte EU rovnakú právnu silu ako majú 
zakladacie zmluvy, čím je Charta EU zaradená do primárneho práva EU.  

V súvislosti s Chartou je vhodné dať do pozornosti rozsudok vo veci 
Fransson23, kde pred vnútroštátnym súdom vznikla otázka, či má byť Fransson 
oslobodený spod obžaloby na základe toho, že bol potrestaný za ten istý trestný čin 
v inom konaní, a to v súlade so zákazom dvojitého trestu za ten istý trestný čin podľa 
článku 4 protokolu č. 7 k EDĽP a článku 50 Charty. V tomto prípade sa jednalo o 
daňový delikt za porušenie povinnosti podať priznanie k DPH, pričom ESD 
konštatoval, že článok 50 Charty nebráni tomu, aby súd uložil kombináciu daňových 
a trestných sankcií. Teda môže uložiť ďalšiu trestnú sankciu, pokiaľ už prvotne 
uložená sankcia nemá trestnú povahu a túto skutočnosť musí overovať príslušný 
vnútroštátny súd.  

Na posúdenie trestnej povahy daňových sankcií sú relevantné tri kritériá.  

 
20  Uznesením z 5. apríla 2017 Národná rada Slovenskej republiky túto amnestiu zrušila. Ústavný súd 

Slovenskej republiky následne rozhodol, že toto uznesenie je v súlade s Ústavou.  
21  Zásada ne bis in idem nebráni vydaniu európskeho zatykača voči osobám obžalovaným z únosu 

syna bývalého slovenského prezidenta. Súdny dvor Európskej únie. TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 
222/21. V Luxemburgu 16. decembra 2021. Dostupné online: 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-12/cp210222sk.pdf 

22  TOMÁŠEK,M.Europeizace trestního práva. Praha:Linde, 2009. s.162. ISBN 9788072017379. 
23  Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 26. februára2013 vo veci C-617/10  Hans Akerberg Fransson 
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- Právna kvalifikácia porušenia vo vnútroštátnom práve,  
- Samotná povaha porušenia a  
- Povaha a stupeň prísnosti sankcie, ktorá hrozí.24 

 
Záver 

Tento latinský termín, ktorý v doslovnom preklade znamená „nie dvakrát v tej 
istej veci“ je nepochybne veľmi dôležitý v trestnom práve na úrovni EÚ.  

Výkladmi, ktoré doposiaľ ESD podal, dochádza bezpochýb k ustáleniu tejto 
zásady, čo napomáha tomu, že táto zásada je uznávaná vo všetkých členských 
štátoch, aj keď naďalej pri jej aplikácii vyvstávajú mnohé otázky a jednotlivé členské 
štáty sa naďalej obracajú so svojimi otázkami práve na ESD.  

Rozvoj medzinárodného trestného súdnictva so sebou tiež priniesol, hoci 
zatiaľ skôr len teoretickú, otázku možného stretu niekoľkých nadnárodných 
trestných jurisdikcií a poodhalil tak ďalší priestor na uplatnenie zásady ne bis in 
idem. Keďže trestné právo hmotné aj trestné konanie prebieha v jednotlivých 
členských štátoch odlišne, a navyše, ani právna kvalifikácia jednotlivých trestných 
činov nie je rovnaká a vykazuje značné rozdiely, možno teda dôvodne predpokladať, 
že ďalší vývoj bude smerovať k vytvoreniu nových mechanizmov spolupráce medzi 
jednotlivými členskými štátmi. Či už to bude prostredníctvom predmetnej zásady, 
alebo ďalších inštitútov a zásad trestného práva, ktorými možno konštatovať, že sa 
tým určitým spôsobom harmonizuje trestné právo pre celú EÚ.  
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POZNÁMKA K PRÁVNO-TEORETICKEJ KVALIFIKÁCII 
NÁSLEDKU TRESTNÉHO ČINU POŠKODZOVANIA FINAČNÝCH 

ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE PODĽA § 261 TRESTNÉHO 
ZÁKONA1 

 
NOTE ON THE LEGAL-THEORETICAL QUALIFICATION OF THE 

CONSEQUENCE OF THE CRIMINAL OFFENSE OF DAMAGE TO THE 
FINANCIAL INTERESTS OF THE EUROPEAN UNION ACCORDING TO 

§ 261 OF THE CRIMINAL CODE 
 

Lukáš Tomaš 
 
Abstrakt  
Právo Európskej únie ovplyvňuje národnú trestnoprávnu reguláciu vo viacerých 
oblastiach. Jednu z avizovaných oblastí predstavujú aj tzv. európske trestné činy, 
medzi ktoré patrí aj trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. 
Tento trestný čin je vo vnútroštátnom zákonodarstve toho času právne regulovaný v 
§ 261 až § 263 Trestného zákona. Pokiaľ ide o následok úmyselného trestného činu 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona, 
v literatúre sa objavil názor, že tento následok možno kvalifikovať ako následok 
škodlivý. V predmetnom príspevku autor polemizuje s takto predostretou 
kvalifikáciou, pretože je názoru, že atribút škodlivosti môže spĺňať len následok 
takého trestného činu, ktorého trestnosť môže zaniknúť účinnou ľútosťou, čo 
v prípade trestného činu podľa § 261 Trestného zákona nie je naplnené. 
Kľúčové slová: poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, objektívna 
stránka, škodlivý následok 
 
Abstract 
European Union law affects national criminal law regulation in several areas. One 
of the notified areas is represented by the so-called European crimes, which include 
the crime of damaging the financial interests of the European Union. This crime is 
legally regulated in the national legislation of that time in § 261 to § 263 of the 
Criminal Code. Regarding the consequence of the intentional criminal act of 
damaging the financial interests of the European Union according to § 261 of the 
Criminal Code, the opinion appeared in the literature that this consequence can be 
qualified as a harmful consequence. In the article in question, the author argues with 
the aforementioned qualification, because he is of the opinion that the attribute of 
harmfulness can only be fulfilled by the consequence of such a criminal act, the 
penalty of which can be extinguished by effective remorse, which is not fulfilled in 
the case of a criminal act according to § 261 of the Criminal Code. 

 
1  Tento článok vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu Agentúry na 

podporu výskumu a vývoja „Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie“ 
(č. APVV-21-0336). 
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Úvod  

Hoci sa trestné právo v tradičnom ponímaní vníma ako jeden zo základov 
jadra štátnej suverenity, nemožno opomínať procesy európskej integrácie, s ktorými 
sa ruka v ruke spája širší záber internacionalizácie kriminality v spojení so zmenami 
jej charakteru.2 To vyvoláva logickú potrebu úpravy avizovanej oblasti na úniovej 
úrovni. Právna úprava produkovaná na úrovni Európskej únie teda v súčasnosti 
predstavuje významný zdroj ovplyvňovania vnútroštátneho zákonodarstva, trestné 
právo nevynímajúc. V tejto súvislosti sa v literatúre už tradične traktuje slovné 
spojenie „Trestné právo Európskej únie“, ktorým sa rozumie súbor právnych noriem 
vydaných orgánmi Európskej únie (do roku 2009 aj orgánmi bývalých Európskych 
spoločenstiev) a judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ktoré (i) stanovujú 
pravidlá trestného práva hmotného, ktoré sú členské štáty Európskej únie povinné 
prijať, (ii) stanovujú jednotné pravidlá trestného konania a minimálne práva osôb 
v trestnom konaní, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty, (iii) upravujú justičnú 
spoluprácu v trestných veciach medzi štátmi Európskej únie a (iv) upravujú 
postavenie, úlohy a kompetencie orgánov koordinujúcich policajnú a justičnú 
spoluprácu v trestných veciach medzi členskými štátmi.3 

  Vplyv práva Európskej únie sa nevyhýba ani osobitnej časti slovenského 
trestného práva hmotného. V tejto súvislosti sa vo vedeckej komunite ako terminus 
technicus vžil pojem „európske trestné činy.“ Predmetom záujmu európskeho 
zákonodarcu, ktorý sa objektivizuje v úniovej úprave, následne implementovanej do 
vnútroštátnych poriadkov členských krajín Európskej únie, je najmä terorizmus, 
obchodnovanie s ľuďmi, sexuálne zneužívanie žien a detí, pranie špinavých peňazí, 
korupcia, falšovanie platobných prostriedkov, počítačová kriminalita, organizovaná 
trestná činnosť, rasizmus, xenofóbia, ohrozovanie a poškodzovanie životného 
prostredia, obchodovanie s drogami a v neposlednom rade aj poškodzovanie 
finančných záujmov Európskej únie.4 V predloženom príspevku je zacielená 
pozornosť práve na parciálny aspekt naposledy zmienenej skupiny „európskych“ 
trestných činov.  

 
2  Pozri KALVODOVÁ, V. K některým aspektům europeizace trestního práva. In ROMŽA, S. – 

MICHAĽOV, L. – TÓTHOVÁ, V. (eds.) 1. KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA – Perspektívy 
vývoja európskeho trestného práva. Zborník príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou konajúcej sa dňa 23.-24.11.2017 organizovanej Katedrou 
trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Košice: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 26.  

3  ZÁHORA, J. Pojem a systém trestného práva Európskej únie. In IVOR, J. – KLIMEK, L. – 
ZÁHORA, J. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. 
Žilina: Eurokódex, 2013, s. 39 – 40. K tomu pozri aj KOROMHÁZOVÁ, K. Stíhanie trestných 
činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie zo strany Európskej prokuratúry. In Míľniky 
práva v stredoeurópskom priestore 2022. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. 

4  Pozri KLIMEK, L. Terorizmus. In IVOR, J. – KLIMEK, L. – ZÁHORA, J. Trestné právo Európskej 
únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2013, s. 181 a nasl.; 
KLIMEK, L. Základy trestného práva Európskej únie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 118 a 
nasl. 
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Pokiaľ ide o zvolenú systematiku príspevku, v prvých dvoch častiach sa 
pozornosť sústreďuje na východiská rozhodujúce pre správne uchopenie jadra 
príspevku, ktorý je predmetom spracovania tretej časti príspevku. Prvá časť 
predloženého článku sa v tomto zmysle orientuje na všeobecnú charakteristiku 
vnútroštátnej právnej reglementácie trestných činov poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie, a to aj z historického pohľadu. Obsahom druhej časti 
príspevku je charakteristika následku ako obligatórneho znaku objektívnej stránky 
skutkovej podstaty trestného činu. Napokon v tretej, ťažiskovej kapitole príspevku, 
sa prezentuje polemika s doterajšou doktrinálnou (právno-teoretickou) kvalifikáciou 
následku trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 
261 Trestného zákona ako škodlivého následku. Výskumným leitmotívom (hlavným 
cieľom) príspevku je priniesť náhľad na avizovaný doktrinálny prístup a po jeho 
zhodnotení vo svetle teoretickej klasifikácie následkov trestného činu formulovať 
návrh na zmenu právno-vedeckého nazerania.  
 
1. Právna úprava trestných činov poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie 

Historicky prvá regulácia skúmaného trestného činu, ktorý sa pôvodne 
nazýval „poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev“, bola 
predmetom úpravy § 126 až § 126b Trestného zákona  z roku 19615 v znení novely 
vykonanej zákonom č. 421/2002 Z. z. účinnej od 01. septembra 2002. Táto úprava 
predstavovala implementáciu Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev.6 Jednotlivé skutkové podstaty boli systematicky radené v rámci 
trestných činov hospodárskych, v druhej hlave osobitnej časti trestného kódexu.  

Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev 
bol pri rekodifikácii trestného práva hmotného v roku 2005 prevzatý do aktuálne 
platného a účinného Trestného zákona (§ 261 až § 263). Z formálno-právneho 
hľadiska sa upravil v piatej hlave nového zákona, čo súviselo s celkovou zmenou 
systematiky osobitnej časti Trestného zákona (akcent na ochranu základných práv 
a slobôd jednotlivcov nad ochranou kolektívnych záujmov spoločnosti a štátu).7 
Ďalšiu formálnu zmenu predstavovalo nahradenie zmienok o Európskych 
spoločenstvách zmienkami o Európskej únii zákonom č. 91/2016 Z. z. v dôsledku 
nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy. Podľa dôvodovej správy šlo o 
legislatívno-technickú úpravu v súvislosti s používaním pojmov Európske 
spoločenstvá a Európska únia. Doposiaľ posledná novela poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie, vykonaná zákonom č. 214/2019 Z. z., predstavovala 
implementáciu novej úniovej úpravy obsiahnutej v smernici Európskeho parlamentu 

 
5  Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
6  Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev. Dostupné online https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A41995A1127%2803%29 [navštívené 08. januára 2021]. 

7  Pozri ŠTEFANKOVÁ, S. Objekt trestného činu. In MADLIAK, J. – MIHAĽOV, J. – 
ŠTEFANKOVÁ, S. Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika, 2010, s. 140.  
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o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva.8  

Podľa platnej a účinnej normatívnej úpravy sa trestného činu poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie dopustí ten, kto použije alebo predloží 
falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné 
údaje, a tým umožní protiprávne zadržanie finančných prostriedkov alebo iných 
aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu spravovaného 
Európskou úniou alebo v mene Európskej únie alebo použitie týchto prostriedkov 
alebo aktív na iný ako určený účel (§ 261 ods. 1 Trestného zákona). Podľa § 261 ods. 
2 Trestného zákona sa tohto trestného činu dopustí aj ten, kto použije finančné 
prostriedky alebo iné aktíva pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu 
spravovaného Európskou úniou alebo v mene Európskej únie na iný ako určený účel. 
Napokon páchateľom avizovaného trestného činu je aj ten, kto ako zamestnanec, 
člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto finančné prostriedky 
alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať finančné prostriedky 
alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené 
na ich poskytnutie, alebo umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na iný ako 
určený účel (§ 261 ods. 3 Trestného zákona). Žiada sa dodať, že v tomto prípade ide 
z hľadiska subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu (forma zavinenia) 
o úmyselné delikty. 

Ďalšia skutková podstata trestného činu poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie je ustanovená v § 262 Trestného zákona. Podľa tohto ustanovenia: 
„Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, 
postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým 
umožní spáchanie trestného činu podľa § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až 
na dva roky.“ Aj v tomto prípade prípade ide z hľadiska subjektívnej stránky 
skutkovej podstaty trestného činu o úmyselné protiprávne konanie. 

Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie spáchaný 
z nedbanlivosti je napokon upravený v § 263 Trestného zákona. Toto ustanovenie 
berie na trestnú zodpovednosť toho, kto z nedbanlivosti poškodí finančné záujmy 
Európskej únie konaním uvedeným v § 261 ods. 1 Trestného zákona.9 

 
8  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, 

ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. K transpozícii smerníc 
Európskeho parlamentu a Rady do právneho poriadku Slovenskej republiky v trestnoprávnej 
oblasti pozri ŠTRKOLEC, M. Niekoľko poznámok k legislatívnym procesom týkajúcim sa 
transpozície niektorých smerníc Európskeho parlamentu a Rady do právneho poriadku Slovenskej 
republiky v trestnoprávnej oblasti. In ROMŽA, S. – MICHAĽOV, L. – TÓTHOVÁ, V. (eds.) 1. 
KOŠICKÉ DNI TRESTNÉHO PRÁVA – Perspektívy vývoja európskeho trestného práva. Zborník 
príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 
konajúcej sa dňa 23.-24.11.2017 organizovanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2018, s. 342 a nasl. 

9  K výkladu jednotlivých znakov týchto skutkových podstát predmetného trestného činu pozri 
ŠANTA, J. Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v Trestnom zákone 
Slovenskej republiky a v Trestním zákoníku Českej republiky. In Trestní právo, 2022, roč. 26, č. 1 
s. 14 a nasl. napríklad ŠANTA, J. Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie 
v poľnohospodárstve – medzinárodné a trestnoprávne aspekty. In MARKOVÁ, V. – JANKO, S. 
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2. Následok ako znak objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu 

Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu je popri objekte druhým 
objektívnym znakom skutkovej podstaty. Vyjadruje vonkajšiu charakteristiku 
trestného činu, spôsob jeho spáchania a jeho následky. Pokiaľ ide o znaky 
objektívnej stránky, diferencujeme ich na obligatórne a fakultatívne. Obligatórne 
znaky objektívnej stránky predstavuje (i) konanie, (ii) následok a (iii) príčinný vzťah 
medzi konaním a následkom (kauzálny nexus – nexus causalis). Fakultatívnymi 
znakmi objektívnej stránky sú potom (i) hmotný predmet útoku, (ii) účinok, (iii) čas 
spáchania činu, (iv) miesto spáchania činu, (v) osobitný spôsob spáchania činu a (vi) 
prostriedok trestného činu.10 

Následok trestného činu predstavuje „porušenie alebo ohrozenie chránených 
záujmov, ktoré sú charakterizované ako objekt skutkovej podstaty trestného činu, 
a ktoré sú chránené jednotlivými ustanoveniami Trestného zákona.“11 Právna teória 
stabilne klasifikuje následky trestného činu na12  

- následok ako znak základnej skutkovej podstaty (poruchový následok alebo 
ohrozovací následok),  

- ťažší následok ako znak kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu; 
tento následok je v porovnaní s následkom uvedeným vyššie závažnejším zásahom 
objektu trestného činu (závažnejšia porucha alebo závažnejšie ohrozenie primárneho 
objektu alebo porucha, prípadne ohrozenie sekundárneho objektu, ak ho Trestný 
zákon považuje za priťažujúcu okolnosť alebo okolnosť podmieňujúcu použitie 
vyššej trestnej sadzby),  

- škodlivý následok, ktorého zamedzenie alebo napravenie je podmienkou 
beztrestnosti z dôvodu účinnej ľútosti podľa § 85 Trestného zákona;13 tento následok 

 
(eds.) Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi – 8. ročník. Zborník príspevkov. Bratislava: 
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2020, s. 124 – 125.  

10  ZÁHORA, J. Objektívna stránka trestného činu. In IVOR, J. – POLÁK, P. – ZÁHORA, J. Trestné 
právo hmotné I. Všeobecná časť. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 119 a nasl. 

11  MARKOVÁ, V. Objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu. In KLÁTIK, J. a kol.Trestné 
právo hmotné. Všeobecná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 99. 

12  Pozri ŠTEFANKOVÁ, S. Objektívna stránka trestného činu. In MADLIAK, J. a kol. Trestné právo 
hmotné I. Všeobecná časť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 155 – 
156. Podobne napríklad aj JELÍNEK, J. Objektivní stránka trestního činu. In NOVOTNÝ, O. – 
DOLENSKÝ, A. – JELÍNEK, J. – VANDUCHOVÁ, M. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. 
Praha: Aspi Publishing, 2003, s. 120. 

13  Podľa § 85 Trestného zákona: „Trestnosť trestných činov šírenia nebezpečnej ľudskej nákazlivej 
choroby podľa § 163, ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi podľa § 168, 
brania rukojemníka podľa § 185, legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233, § 234, 
porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 238, porušovania predpisov o obehu 
tovaru v styku s cudzinou podľa § 254, porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným 
tovarom a technológiami podľa § 255, § 256, § 257, ohrozenia devízového hospodárstva podľa § 
258, skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 260, poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie podľa § 263, ohrozenia obchodného, bankového, poštového, 
telekomunikačného a daňového tajomstva podľa § 264, všeobecného ohrozenia podľa § 284, 
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, 
ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 300, § 301, vlastizrady podľa § 311, úkladov 
proti Slovenskej republike podľa § 312, teroru podľa § 313, § 314, záškodníctva podľa § 315, § 
316, sabotáže podľa § 317, vyzvedačstva podľa § 318, ohrozenia utajovanej skutočnosti podľa § 
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sa prejavuje aj na hmotnom predmete útoku, pričom na rozdiel od následku 
a ťažsieho následku, ktoré musia byť pokryté zavinením, tento následok zahŕňa aj 
nezavinené skutočnosti a napokon  

- ťažký a ťažko napraviteľný následok, ktorý sa prejavuje výlučne ako 
porucha a je jednou z podmienok pre uloženie trestu odňatia slobody odňatia 
slobody mladistvému podľa § 117 ods. 3 Trestného zákona.14 
 
3. Kvalifikácia následku trestného činu poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona vo svetle účinnej ľútosti 

Ako uvádza S. Romža, vzhľadom na štruktúrovanosť skutkových podstát 
trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych únie vzniká v 
aplikačnej praxi množstvo interpretačných a aplikačných problémov týkajúcich sa 
rozhodujúcich pojmových znakov, predovšetkým objektívnej stránky predmetného 
trestného činu.15 Tomuto tvrdeniu možno prisvedčiť, pričom ho možno 
konštruktívne rozšíriť aj o nejasnosť, ktorá sa v súvislosti s objektívnou stránkou 
analyzovaného trestného činu, osobitne s jeho následkom, konštituovala aj v 
rovine teórie trestného práva hmotného. 

 
319, § 320, ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti podľa § 353, vzbury väzňov 
podľa § 358, šírenia poplašnej správy podľa § 361, § 362, genocídia podľa § 418, teroristického 
útoku podľa § 419, niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b, financovania terorizmu 
podľa § 419c, cestovania na účel terorizmu podľa § 419d, neľudskosti podľa § 425 a používania 
zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja podľa § 426 zaniká, ak páchateľ 
dobrovoľne 

 a) škodlivý následok trestného činu zamedzil alebo napravil, alebo 
 b) urobil o trestnom čine oznámenie v čase, keď sa škodlivému následku trestného činu mohlo ešte 

zabrániť; oznámenie treba urobiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, 
vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo 
výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej 
stráže.“ K účinnej ľútosti pozri bližšie FERENČÍKOVÁ, S. Daňový podvod a účinná ľútosť. In 
JÚDA, V. – ŠOLTYS, D. (eds.) Nové horizonty v práve 2018. Zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie konanej 24. – 25. mája 2018 na Právnjickej fakulte Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: BELIANUM, 2018. s. 219 a nasl.  

14  Podľa § 117 ods. 3 Trestného zákona: „V prípade, ak mladistvý spáchal obzvlášť závažný zločin a 
miera závažnosti takého obzvlášť závažného zločinu pre spoločnosť je vzhľadom na 
zavrhnutiahodný spôsob vykonania činu alebo vzhľadom na zavrhnutiahodnú pohnútku alebo 
vzhľadom na ťažký a ťažko napraviteľný následok mimoriadne vysoká, môže súd uložiť trest odňatia 
slobody nad sedem rokov až do pätnásť rokov, ak má za to, že trest uvedený v odseku 1 na 
dosiahnutie účelu nepostačuje.“ 

15  ROMŽA, S. Vybrané interpretačné a aplikačné problémy súvisiace s objasňovaním trestného činu 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev. In Fenomén ekonomickej 
kriminality a právne nástroje na jej eliminovanie: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 9. 
- 10. októbra 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 1316. 
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V doterajšej spisbe bol pomerne široko16 prezentovaný právny názor, že 
následok trestného činu podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona17 (po novele vykonanej 
zákonom č. 214/2019 Z. z. § 261 ods. 1 a 2 Trestného zákona)18 je následkom 
škodlivým. S takou kvalifikáciou následku možno vecne polemizovať. Vo svetle 
vyššie uvedenej klasifikácie následkov, podľa ktorej zamedzenie alebo napravenie 
škodlivého následku je podmienkou beztrestnosti z dôvodu účinnej ľútosti 
podľa § 85 Trestného zákona, sa žiada podotknúť, že trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie možno z pohľadu subjektívnej stránky 
spáchať dolózne (úmyselne – § 261 ods. 1 a 2, § 262 Trestného zákona) alebo 
kulpózne (z nedbanlivosti – § 263 Trestného zákona). Zánik trestnosti účinnou 
ľútosťou však zákonodarca v § 85 Trestného zákona zakotvil výlučne vo vzťahu 
k nedbanlivostnej forme zavinenia, to znamená, len vo vzťahu ku 
kulpóznemu trestnému činu (§ 263 Trestného zákona), nie vo vzťahu k dolóznej 
alternatíve (§ 261, § 262 Trestného zákona). Domnievam sa, že o škodlivom 
následku teda možno uvažovať len pri trestnom čine podľa § 263 Trestného 
zákona. Následky trestných činov uvedených v § 261 ods. 1 a 2 Trestného zákona 
sú vo svetle vyššie uvedenej klasifikácie prvou skupinou následkov. Je potrebné ich 
vsadiť do teoretickej pozície „následok ako znak základnej skutkovej podstaty 
trestného činu“, nie do pozície „škodlivý následok“.  

Otázne ostáva, prečo bol následok trestného činu, ktorého trestnosť nemohla 
zaniknúť účinnou ľútosťou, doposiaľ označovaný ako škodlivý. Dvierka pre možnú 
odpoveď otvára rovnako tak preskúmanie chronologicky predchádzajúce vedeckej 
a odbornej spisby. Doktrína hojne kvalifikovala vtedajší trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona 
(teraz zodpovedajúca dikcia § 261 ods. 1 a 2 Trestného zákona) ako poruchový,19 
pričom jeho následok bol označovaný ako škodlivý. Nemožno uprieť, že skupina 
termínov „poškodenie, poškodzovanie, poškodzujúci“ (i so zreteľom na marginálnu 
rubriku nad § 261 Trestného zákona) v zmysle „porucha, poruchový“ sú optikou 
jazyka blízke slovám „škodlivý, škodlivosť.“ Takto Krátky slovník slovenského 
jazyka 4 z roku 200320 ako synonymum adjektíva „škodlivý“ uvádza slovné spojenie 

 
16  Napríklad KORDÍK, M. In BURDA, E. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár. II. diel. 

Praha: C. H. Beck, 2011, s. 712.; ŠANTA, J. – ZEMAN, Š. Ochrana finančných záujmov Európskej 
únie v Trestnom zákone Slovenskej republiky a porovnanie so zákonmi niektorých iných štátov 
EÚ. In Justičná revue, 2018, roč. 70, č. 10, s. 1089. 

17  K právnej úprave účinnej do novely Trestného zákona vykonanej zákonom č. 214/2019 Z. z. pozri 
ROMŽA, S. Trestné činy hospodárske. In KLÁTIK, J. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 157 a nasl.; MADLIAK, J. Trestné činy hospodárske. In MADLIAK, 
J. a kol. Trestné právo hmotné II. Osobitná časť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 2010, s. 114 – 115. 

18  K právnej úprave účinnej po novele Trestného zákona vykonanej zákonom č. 214/2019 Z. z. pozri 
ROMŽA, S. Trestné činy hospodárske. In KLÁTIK, J. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 
2. aktualizované vydanie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s. 164 a nasl. 

19  Predmetom tohto príspevku nie je skúmanie, či je avizovaný trestný čin poruchový alebo 
ohrozovací. 

20  https://slovnik.juls.savba.sk [navštívené 19. februára 2021]. 
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„spôsobujúci škodu“,21 čo je totožné s „poškodzujúci“. V teórii trestného práva 
však obe skupiny termínov vystupujú v diametrálne odlišných súvislostiach, 
ktoré nemožno stotožňovať. Tu zrejme tkvie koreň problému. Kým „porucha, 
poškodenie“ súvisí výlučne s klasifikáciou trestných činov podľa následku, 
„škodlivosť“ sa práve tak viaže len na klasifikáciu trestných činov podľa toho, či ich 
trestnosť môže zaniknúť aplikáciou účinnej ľútosti podľa § 85 Trestného zákona. 
Inými slovami – nejde o spojené nádoby: Škodlivosť ako vlastnosť následku nie 
je nevyhnutne previazaná s klasifikáciou trestnej činnosti podľa následku 
(trestné činy poruchové a trestné činy ohrozovacie). Škodlivým následkom tak za 
predpokladu, že zákon pripúšťa zánik trestnosti činu účinnou ľútosťou podľa § 85 
Trestného zákona, môže byť tak porucha (poškodenie),22 ako i ohrozenie23 objektu.24 
To sú zrejme momenty, ktoré neboli doposiaľ náležite zhodnocované.  
 
Záver  

Na podklade vyššie uvedenej argumentácie možno zhrnúť a uzavrieť, že 
následok dolózneho trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej 
únie možno vymedziť jednak ako (i) poruchu (poškodenie) (§ 261 ods. 2 Trestného 
zákona), jednak ako (ii) ohrozenie (§ 261 ods. 1 Trestného zákona). Pri žiadnom 
z týchto trestných činov však nemožno uvažovať o škodlivom následku, pretože ich 
trestnosť nemôže zaniknúť aplikáciou účinnej ľútosti na podklade § 85 Trestného 
zákona. Ak sa následky oboch trestných činov používajú v spojitosti s adjektívom 
„škodlivý“, znamená to v podstate stotožňovanie teoretických odlišných kategórií 
(kategorizácií, javov) a vo svojom jadre to vedie k zmätočnému a nedôvodnému 
popieraniu dlhodobo ustálenej trestno-právnej teórie. 
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 342 – 351. ISBN 
9788081526138. 

21. https://slovnik.juls.savba.sk [navštívené 19. februára 2021]. 
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NE/MOŽNOST ODPOSLECHU KOMUNIKACE MEZI OBVINĚNÝM A 
OBHÁJCEM 

 
NO/POSSIBILITY OF EAVESDROPPING ON THE COMMUNICATION 

BETWEEN THE ACCUSED AND THE ADVOCATE 
 

Veronika Skalická 
 
Abstrakt  
Hodnotové směřování trestního práva se v posledních letech obracelo především 
k ochraně společnosti proti terorismu. V důsledku toho docházelo ke změnám 
trestního řádu spočívajících v částečném omezení některých lidských práv, mezi 
nimiž je i právo na soukromí. Odposlechy, ať již klasické podle § 88 tr. ř. nebo 
prostorové podle § 158d odst. 2, odst. 3 tr. ř., představují již samy o sobě intenzivní 
zásah do práv garantovaných Listinou základních práv a svobod. Primárně by však 
odposlechy, souhrnně řečeno, neměly zasahovat do práva na obhajobu 
a komunikace mezi obviněným a obhájcem by měla zůstat před orgány činnými 
v trestním řízení utajena, resp. jejich komunikace by neměla být vůbec předmětem 
odposlechu. Ovšem existují výjimky i z tohto pravidla? Je možné zaznaménávat 
i komunikaci mezi obhájcem a obviněným, popř. mezi obhájcem a podezřelým? 
Posunují se hodnoty trestního práva ve vztahu k odposlechům jiným směrem? 
Klíčové slová: odposlechy, obhájce, trestní právo, právo na obhajobu, prostorový 
odposlech 
 
Abstract 
In recent years, the value direction of criminal law has focused primarily on 
protecting society against terrorism. As a result, there have been changes to the 
penal code to partially restrict certain human rights, including the right to privacy. 
Wiretapping, whether classic wiretapping according to § 88 of the Penal Code or 
spatial eavesdropping according to § 158d paragraph 2, paragraph 3 of the Penal 
Code already represent an intensive interference with the rights guaranteed by the 
Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Primarily wiretaps should not, in 
summary, interfere with the rights of the defense and communication between the 
accused and the advocate should remain secret from law enforcement authorities, 
their communication should not be intercepted at all. But are there exceptions to this 
rule? It is also possible to record communication between the advocate and the 
accused, or between the advocate and the suspect? Are the values of criminal law 
moving in a different direction in relation to wiretapping? 
Keywords: wiretapping, advocate, criminal law, right of defense, spatial 
eavesdropping 
 
Úvod  

Právo na obhajobu představuje jedno z nejdůležitější práv obviněného. 
Zajišťuje se každému, proti němuž se řízení vede, aby byl v každé fázi trestního 
řízení poučen vhodným a srozumitelným způsobem o právech umožňujících mu plné 
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uplatnění obhajoby a zvolit si obhájce. Na druhé straně vzniká povinnost orgánů 
činných v trestním řízení umožnit mu uplatnění jeho práv. Orgány činné v trestním 
řízení jsou rovněž povinny zaručit plnou ochranu zákonných zájmů a práv osoby, 
proti níž se řízení vede. Příspěvek pojednává o úskalích a problematice práva na 
obhajobu ve vztahu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 
odst. 1 tr. ř. a sledování osob a věcí, tzv. prostorovému odposlechu, podle § 158d tr. 
ř. Nastíněna je situace, jak se projevuje právo na obhajobu stran zničení záznamu a 
odkdy počíná ochrana komunikace mezi obviněným a obhájcem s ohledem na 
odposlechy a prostorové odposlechy. Judikatura v tomto ohledu není jednotná a 
rovněž odborná veřejnost nezaujímá toliko paušální názor ba naopak. 

Značná část článku se zabývá právem na obhajobu stran ochrany důvěrné 
komunikace mezi obviněným a obhájcem, potažmo částečně mezi klientem a 
advokátem. Trestní řád u shora uvedených institutů trestního práva procesního 
používá označení obviněný – obhájce, nicméně lze se setkat i s názory zejména ze 
strany advokátů, kteří považují pod ochranou jakoukoliv komunikaci mezi klientem 
a advokátem. Povinnost mlčenlivosti je pak předestřena mimo jiné v kontextu 
povinnosti mlčenlivosti jiných profesí. Jedna z podkapitol je věnována právu na 
obhajobu v prostorech omezující osobní svobodu, tj. ve vazbě a ve věznicích ve 
výkonu trestu odnětí svobody - jak zákon a podzákonný předpis upravuje možnosti 
komunikovat s obhájci, v jaké četnosti, za jakých podmínek.  
 
1. Stručně o právu na obhajobu 

Právo na obhajobu je jedním z nejdůležitějších základních práv, které se 
promítá do řady ustanovení trestního řádu1. Rovněž je zakotveno v Listině 
základních práv a svobod v čl.  40 odst. 32 a Evropské úmluvě o ochraně lidských 
práv v čl. 6 odst. 3 písm. b) a c)3.  Stran problematiky odposlechů a prostorových 
odposlechů je důležitá ochrana tzv. formální obhajoby spočívající konkrétně 
v ochraně důvěrnosti vztahu obviněného a jeho obhájce a ochraně jejich vzájemné 
komunikace. V praxi se běžně střetává právo na obhajobu a zásada vyšetřovací.  Již 
v přípravném řízení proti sobě stojí zájem na účinném vyšetřování trestné činnosti 
proti právu na obhajobu a ochraně důvěrnosti komunikace advokáta a jeho klienta.4 
Důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientem jsou základem práva klienta na 
účinnou obhajobu. Podle č. 13 Listiny základních práv a svobod platí, že „nikdo 
nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již 
uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s 
výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství 
zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením“. Ústavní 
soud v nálezu ze dne 29. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07, uvedl, že komunikace 
chráněná čl. 13 je projevem realizace soukromého života jako součást soukromí.  

 
1  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) (dále jen “tr. ř.“) 
2  Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen „LZPS“ nebo „Listina“) 
3  Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod (dále jen „Evropská úmluva“) 
4  NÁHLOVSKÁ, L. Důvěrnost komunikace klienta s advokátem z pohledu tzv. internal 

investigations. Bulletin advokacie, č. 12, 2020, s. 23 
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Obecně vzato je komunikace mezi obviněným a obhájcem chráněna rovněž 
speciálními ustanoveními trestního řádu. Setkáváme se s ní například v § 33 odst.1 
tr. ř. Podle tohoto ustanovení je mimo jiné obviněnému ve vazbě nebo ve výkonu 
trestu odnětí svobody zaručeno hovořit s obhájcem bez přítomnosti třetí osoby, 
přičemž stejným způsobem je chráněna i písemná korespondence, do níž vězeňská 
služba nemá oprávnění nahlížet, natož ji použít například pro trestní řízení v jiné 
věci. Rovněž § 88 odst. 1 tr. ř. zakotvuje nepřípustnost provádění odposlechu a 
záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným. Takový 
odposlech nelze ani nařídit a případně pořízený záznam musí být zničen. Obdobné 
ustanovení nalezneme i v případě sledování osob a věcí v § 158d odst. 1 tr. ř. 

Právo na důvěrnost komunikace obhajoby uznává i Evropský soud pro lidská 
práva5 v mezích čl. 6 a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod6. 
Tento soud zdůraznil, že oslabování profesní mlčenlivosti nebo ochrany profesních 
privilegií může porušovat čl. 8, který chrání právo na respektování soukromého a 
rodinného života. Důraz je kladen na zachování důvěrnosti veškeré komunikace 
mezi klientem a advokátem.  Ve věci Laurent proti Francii7 soud konstatoval, že bylo 
bezdůvodně zasaženo členem ostrahy do korespondence mezi obviněným a 
obhájcem spočívající v předání zprávy zaznamenané na složeném kusu papíru 
v soudní síni. Aplikovatelnost čl. 6 Evropské úmluvy je užší než čl. 8 Evropské 
úmluvy, který dopadá na širší okruh případů. Nespadá-li komunikace pod čl. 6, bude 
třeba použít čl. 8 včetně omezení ochrany při testu proporcionality a zákonnosti.  
Učiněné závěry pak potvrdil ESLP ve věci Michaud proti Francii8, Kopp proti 
Švýcarsku9 či Niemietz proti Německu10 a R. E. proti Spojenému království11. 
V prvním v předestřeném případu soud výslovně konstatoval, že prostorový 
odposlech konzultace obhájce s klientem představuje situaci analogickou 
k odposlechu a záznamu jejich telefonického hovoru. Obhájci by sotva mohli hájit 
své klienty (obviněné), jestliže by jim nedokázali zaručit důvěrnost jejich vzájemné 
komunikace. Na základě rozhodnutí ve věci Malone proti Spojenému království 
musí stát v oblasti odposlechů zaručit předvídatelnost zákona a stanovení 
konkrétních pravidel pro jejich použití.12 

Dokonce Česká republika měla svůj případ před ESLP ve věci Chadimová 
proti České republice, kdy šlo o obdobnou situaci. Prostřednictvím telefonních 
odposlechů v trestním řízení vedeném proti Chadimové byla zaznamenána chráněná 
komunikace mezi ní a jejím obhájcem, která však nebyla zřejmě zničena a ESLP 
konstatoval porušení čl. 8 odst. 1 Úmluvy, neboť nebyla prokázána, že by všechny 
kazety obsahující záznamy telefonických hovorů stěžovatelky s jejím právním 
zástupcem byly skutečně zničeny. 

 
5  Dále jen „ESLP“ 
6  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) 
7  Ordre des avocats de Brest a Laurent proti Francii (stížnost č. 28798/13) 
8  Rozsudek ESLP ve věci Michaud proti Francii ze dne 6. 12. 2012 
9  Rozsudek ESLP ve věci Kopp proti Švýcarsku ze dne 25. 3. 1998 
10  Rozsudek ESLP ve věci Niemietz proti Německu ze dne 16. 12. 1992 
11  Rozsudek ESLP ve věci R. E. proti Spojenému království ze dne 27. 5. 2015 
12  Rozsudek ESLP ve věci Valenzuela Contreras proti Španělsku ze dne 30. 7. 1998, rozsudek ESLP 

ve věci Weber a Saravia proti Německu ze dne 2. 9. 2010 
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Nutno dále poukázat i na směrnici Evropského paramentu a Rady13, v níž se v 
čl. 4 konstatuje, že: „členské státy respektují důvěrnost komunikace mezi 
podezřelými nebo obviněnými osobami a jejich obhájcem v rámci výkonu práva na 
přístup k obhájci stanoveného podle této směrnice. Tato komunikace zahrnuje 
schůzky, korespondenci, telefonické hovory a jiné formy komunikace, které jsou 
přípustné podle vnitrostátního práva“.  

Jak uvádí Gřivna:,má-li být právo na právní pomoc efektivní a nikoli toliko 
pouze formální, je zapotřebí zabezpečit ochranu informací mezi osobou, která 
potřebuje právní pomoc a advokátem, který ji vykonává v souladu se zákonem“.14 
Nicméně s tímto tvrzením nesouhlasím absolutně. Mohou nastat tak extrémní 
případy, kdy i zásah do práva na obhajobu je nevyhnutelný a dle zákona legitimní, 
neboť v případě významného porušení hodnost společnosti, by mělo být zákonné 
prolomení některých práv a svobod v souladu s LZPS. Současně nelze opomíjet 
skutečnost, že na počátku trestního řízení neexistuje dostatek důkazů, jimiž by mohl 
být zjištěn skutkový stav bez důvodných pochybností a současně je zpravidla osoba 
pachatele neznámá.15 Logicky je tato fáze ovlivněna nedostatkem relevantních 
informací a současně zda zajištěný důkaz k odhalení pachatele skutečně povede. 
Jestliže orgány činné v trestním řízení mají důvodné podezření podložené prozatímní 
činností a osobou podezřelou nebo následně osobou obviněnou je advokát, měl by 
být kladen obzvlášť důraz na kvalitní a precizní odůvodnění stran povinnosti 
mlčenlivosti. Pokud je řízení vedeno pouze na základě důvodného podezření, musí 
být v odůvodnění vyloženo, o jaké indicie se takový závěr opírá. Může tedy být 
vydán jen v řádně zahájeném trestním řízení pro zákonem kvalifikovanou trestnou 
činnost, a musí být podložen relevantními indiciemi, z nichž lze dovodit důvodné 
podezření ze spáchání takového trestného činu právě osobou obhájce. Příkaz musí 
být individualizován ve vztahu ke konkrétní osobě, která je uživatelem. K 
obdobnému závěru jsem dospěla i v případě povolení prostorových odposlechů ve 
smyslu § 158d odst. 2, odst. 3 tr. ř. 
 
2. Zničení záznamů 

Právo na obhajobu by mělo být zaručeno i tím, že v případě zaznamenání 
rozhovoru mezi obviněným a jeho obhájcem bude záznam bezprostředně zničen a 
nepoužit. Nicméně dle stanoviska unie obhájců16 se záznamy o odposlechu 
neskartovávají a nebývají tak zničeny podle zákona.17 Uvedená povinnost podle§ 88 
odst. 7 tr. ř. však není stanovena u prostorových odposlechů podle § 158d tr. ř., resp. 
zákon v § 158d odst. 8 tr. ř. stanovuje povinnost zničit záznamy neobsahující důležité 
skutečnosti zjištěné během sledování. Nicméně ustanovení § 88 odst. 7 tr. ř. vyžaduje 

 
13  Směrnice evropského paramentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup 

k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na 
informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě 
zbavení osobní svobody 

14  GŘIVNA, J. a kol. Právo na obhajobu: teorie a praxe 21. století, Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk, Plzeň, 2016, s. 101 

15  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2022, sp. zn. 4 Pzo 1/2021 
16  Stanovisko Unie obhájců .č. 3/2021 k ničení odposlechů podle § 88 odst. 7 tr. ř. 
17  Poukázáno na případ v kauze Pandury. 
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ke zničení souhlas soudu a v přípravném řízení souhlas státního zástupce, a ke 
zničení může dojít až po 3 letech od pravomocného skončení věci, přičemž protokol 
o zničení záznamu o odposlechu musí policejní orgán zaslat státnímu zástupci, jehož 
rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předsedovi 
senátu prvého stupně, k založení do spisu.18 Výklad k problematice pořizování a 
nakládání s odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu jednoznačně 
pojednává vyřadit a zničit všechny záznamy o telefonické komunikaci, ať už na 
zvukových nosičích nebo písemné nebo elektronické podobě, které byly provedeny 
na základě nezákonných příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního 
provozu, což v případě prostorových odposlechů trestní řád postrádá a obdoba § 88 
odst. 7 tr. ř. stran sledování osob a věcí v zákoně zakotvena není. 

Poměrně zajímavý případ nastal v civilním soudnictví, kdy soud konstatoval, 
že legislativní mezeru spočívající v nemožnosti likvidace záznamů nezákonných 
odposlechů na rozdíl od záznamů odslechů telekomunikace mezi obviněným a 
obhájcem či odposlechu nevýznamném pro trestní řízení nelze vyplnit pomocí 
analogia iuris.19  

Otázkou zůstává, zda nahrávání rozhovorů ať již prostřednictvím 
prostorových a klasických odposlechů policejní orgán/Policie ČR automaticky 
zastavuje nebo rozhovor mezi obviněným a obhájcem nahrává a až následně ho 
případně zničí.  Byť by se policejní orgán o  informacích mezi obviněným a 
obhájcem neměl vůbec dozvědět a zaznamenávání rozhovoru ukončit, běžně se 
stává, že policie informace vyslechne a následně využije v naplnění účelu trestního 
řízení stanoveném v § 1 odst. 1 tr. ř. 20 Ustanovení trestného řádu nasvědčují, že 
jakýkoliv tok informací mezi obviněným a jeho obhájcem by měl probíhat bez 
přítomnosti třetí osoby, natož mimo dosah orgánů činných v trestním řízení.  

V odborné literatuře21je možno se setkat i s názorem, že by odposlech mezi 
advokátem a klientem měl probíhat pouze v online formě, tedy že musí být možno 
ihned odposlech zastavit, jakmile dojde ke komunikaci mezi těmito osobami. 
Nicméně hned první problém nastává u vymezení advokát – klient, které bude 
rozporováno níže. Druhý a to čistě praktický problém nastává u technického a 
faktického provedení. V praxi se stává zpravidla, že odposlouchávaná komunikace 
je zaznamenána na pevný nosič a až následně je vyhodnocena policejním orgánem. 
Nelze tedy přerušit nahrávání, když obhájce (advokát) hovoří. Pomineme-li, že 
chráněn má být obviněný a nikoliv obhájce, tak není v možnostech policie sedět 24 
hodin u stolu a zastavovat nahrávání komunikace. Přičemž nelze ani pominout, že 
by se mohlo zcela běžně stávat, že by nedocházelo k opětovnému včasnému zapnutí 
odposlouchávání a nahrávání komunikace. V takových případech mají být posléze 
nepotřebné a nelegitimní odposlechy mezi obviněným a obhájcem zničeny. 

 
18  výjimka a posunutí doby zničení záznamů nastává u podání mimořádného opravného prostředku ve 

lhůtě tří let, zničí se záznamy o odposlechu po rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku, 
případně až po novém pravomocném skončení věci 

19  NÁHLOVSKÁ, L. Důvěrnost komunikace klienta s advokátem z pohledu tzv. internal 
investigations. Bulletin advokacie 12/2020, s. 23 

20  NÁHLOVSKÁ, L. Důvěrnost komunikace klienta s advokátem z pohledu tzv. internal 
investigations. Bulletin advokacie 12/2020, s. 23 

21  VLK, V. Ještě (jednou) k odposlech advokáta. Bulletin advokacie, č. 5, 2009, s. 23 
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3. Počátek ochrany komunikace mezi obviněným a obhájcem 
Nicméně z hlediska počátku ochrany důvěrnosti informací vyměněných mezi 

advokátem a jeho klientem stran počátku ochrany důvěrnosti informací mezi 
advokátem a jeho klientem je nastíněné téma předmětem letitých diskuzí. Jedno 
z rozhodnutí Ústavního soudu22 uvádí, že doba mezi okamžikem, kdy se někdo obrátí 
na advokáta s tím, aby mu poskytl právní pomoc, a okamžikem, kdy se tato 
skutečnost stane zjevnou pro dotčený orgán veřejné moci, jen stěží může zůstat 
v ústavněprávním vzduchoprázdnu. Povinnost zachovávat mlčenlivost advokáta 
počíná okamžikem, kdy jej klient požádá o právní službu a v souvislosti s tím ho 
začne seznamovat se svým problémem. Tedy důvěrnost vztahu advokáta a klienta 
začíná okamžikem, kdy se klient na advokáta obrátí o pomoc. Na druhé straně bylo 
vydáno Ústavním soudem i další rozhodnutí23, v němž se okamžik vzniku důvěrnosti 
komunikace pojí až se zahájením trestního stíhání. Tedy ochrana nerušené 
komunikace mezi obviněným a obhájcem v rámci sledování osob a věcí podle §158d 
odst. 1 tr. ř. včetně poznatků o obsahu hovoru mezi nimi a s tím souvisejícími 
informacemi u případů, kdy již bylo zahájeno trestní stíhání vydáním usnesení podle 
§ 160 odst. 1 tr. ř. Aby to nebylo úplně jednoduché, Ústavní soud ve svém dalším 
rozhodnutí24dospěl k odlišnému závěru, z něhož vyplývá, že důvěrnost komunikace 
právního zástupce a klienta je spojována až s okamžikem vedení formálního řízení, 
což představuje jakýsi zlatý střed mezi předchozími rozhodnutému shora 
uvedenými.  

Lze se rovněž setkat s názorem, kdy zejména ze strany obhájců dochází 
k širšímu výkladu vztahu obviněný - obhájce, kdy například Jelínek s Uhlířovou 
zastávají názor, že odposlech a záznam telekomunikačního provozu se vztahuje 
rovněž na vztah mezi advokátem a jeho klientem, pokud jej advokát zastupuje v 
občanskoprávní, obchodněprávní, pracovněprávní, sociálně právní či rodině právní 
a jiné netrestní věci.25 Je nepochybné, že mezi obviněným a obhájcem musí být vztah 
vybudovaný na důvěře již od samého počátku, tedy od doby po zahájení trestního 
stíhání. Nicméně zákon zcela jasně pracuje s pojmy obviněný – obhájce a osobně se 
přikláním k závěrům Ústavního soudu stran posuzování zákazu odposlechu a 
záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí mezi obviněným a 
obhájcem až po zahájení trestního stíhání. Na jedné straně se střetává zájem na 
účinném, rychlém a efektivním vyšetřování trestné činnosti orgány činnými 
v trestním řízení a na straně druhé zájem na ochraně důvěrnosti ve vztahu klient - 
advokát.26 

Stran důvěrnosti mezi obviněným a jeho obhájcem a právem na obhajobu 
souvisí úprava advokátní mlčenlivosti, kterou upravuje zákon o advokacii.27  
Ochrana mlčenlivosti není pouze právem obviněného a tomu odpovídající povinností 
obhájce, nýbrž rovněž ochrana před zásahy třetích osob nevyjímaje orgány činné 

 
22  Nález Ústavního soudu ze dne 25.11.2010, sp. zn. II. ÚS 889/10 
23  Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 1638/14 
24  Nález Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 2847/14 
25  JELÍNEK, J., UHLÍŘOVÁ, M. Obhájce v trestním řízení, Leges, Praha, 2011, s. 257-260.  
26  NÁHLOVSKÁ, L. Důvěrnost komunikace klienta s advokátem z pohledu tzv. internal 

investigations. Bulletin advokacie 12/2020, s. 23 
27  Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii 
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v trestním řízení. Obviněný tak zcela důvodně spoléhá na důvěrnost komunikace 
mezi jím a obhájcem. Nicméně nastíněná povinnost mlčenlivosti může být podle 
mého názoru prolomena.  

Povinnost mlčenlivosti advokáta je ve smyslu § 21 zákona o advokacii spojena 
s poskytováním právních služeb advokáta.28  Komentář k tomuto zákonu pojímá 
rozsah advokátní mlčenlivosti velmi široce, tedy že jsou chráněny i skutečnosti, které 
se dozví advokát v souvislosti s poskytováním právních služeb před jejich 
poskytnutím nebo po ukončení zastupování. Ochranu advokátní mlčenlivosti musí 
respektovat i orgány činné v trestním řízení. Všechny informace o klientovi jsou 
chráněny dále speciální úpravou trestního řádu v § 85b tr. ř. (domovní prohlídka 
prostor, kde advokát vykonává advokacii). Jedná se o jakýsi kompromis mezi 
povinností advokáta zachovávat mlčenlivost a nutnost dosáhnout účelu trestního 
řízení. V každém případě by však zásah do práva na obhajobu by měl být vždy v 
souladu ze zásadou přiměřenosti, zdrženlivosti a současně subsidiarity stran 
sledování osob a věcí a odposlechů a záznamu telekomunikačního provozu.  

Nutno podotknout, že právo na obhajobu je zajištěno v trestním právu rovněž 
ochranou informací předaných obhájci, když podle § 368 odst. 3 tr. zákoníku advokát 
nemá oznamovací povinnost ohledně spáchaného trestného činu. Předně je vhodné 
poznamenat, že se jedná o širší vztah advokát - klient nežli v případě obviněný – 
obhájce. Jiná situace však nastává u trestného činu podle § 357 tr. zákoníku, který 
tvoří výjimku z advokátní povinnosti mlčenlivosti stanovené v § 21 odst. 7 zákona o 
advokacii. Tudíž zásada mlčenlivosti není tak úplně neprolomitelná a existují 
zákonem stanovené případy, kdy informace sdělené obviněným obhájci mohou být 
použity v jeho neprospěch přímo jeho obhájcem. Což je samozřejmě naprosto 
logické a v pořádku, že je kladen důraz na odvrácení od páchání další trestné činnosti 
a zamezení jí.           
 
4. Ochrana práva na obhajobu obviněného nebo obhájce? 

Ve vztahu k páchání trestné činnosti „speciálními“ subjekty v podobě 
například soudců, státních zástupců nebo obhájců lze poukázat i na judikaturu 
Ústavního soudu29, který se již několikrát vyjadřoval k odposlechům soudců 
v poradních místnostech, během nichž mají být přítomni členové senátu a 
zapisovatelka.  Zcela správně uvádí Ščerbová30ve svém zamyšlení nad aktuálními 
problémy právní úpravy tzv. prostorových odposlechů skutečnost, s níž se plně 
ztotožňuji, že ochrana justičního systému, resp. procesu rozhodování, by zůstala 
zcela mimo kontrolu veřejnosti prováděnou prostřednictvím orgánů činných 
v trestním řízení. Jako jakékoliv jiné profese, je nezbytná kontrola i nezákonného 
jednání soudců, pokud existuje důvodná obava, že soudce páchá trestnou činnost a 
současně jsou dodrženy jednotlivé zásady trestního řízení, zejména zásada 
přiměřenosti a subsidiarity. Zcela přiléhavě pak autorka poukazuje na schovávání 

 
28  § 1 odst. 2 zákona o advokacii 
29  srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2018, sp. zn. III. ÚS  4071/17, nález Ústavního 

soudu ze dne 9. 12. 2014, sp.  zn. II. ÚS 1774/14 
30  ŠČĚRBOVÁ, V. Zamyšlení nad skutečnými problémy právní úpravy tzv. prostorových 

odposlechů. Státní zastupitelství, č. 4, 2019. 
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protiprávních jednání pod hábit například politické imunity a kdy si veřejnost 
(mylně) domnívá, že v České republice dochází k vytváření tzv. justiční mafie. A jak 
jinak, resp. kterými nástroji trestního práva, nežli operativně pátracími prostředky a 
zejména pak sledováním osob a věcí podle § 158d odst. 3 tr, ř. by mělo docházet 
k odhalení a objasnění trestné činnosti. Samozřejmě moje tvrzení platí za 
předpokladu, že budou dodrženy zásady trestního řízení a zákazy zásahu do práv a 
svobod stanovených v LZPS s ohledem na test proporcionality. Legitimnost použití 
odposlechů a prostorových odposlechů v souvislosti s výkonem mandátu některých 
profesí páchající trestnou činnost závažného protiprávního charakteru, tak spatřuji 
za dodrženou. Jelikož Ústavní soud aproboval prostorové odposlechy u  soudce, tak 
by mělo platit, aby bylo možno takto odposlouchávat obhájce. Protože jako soudce 
musí zachovávat mlčenlivost, tak stejnou povinnost má i advokát jako obhájce.  

V současné době existuje praxe, kdy na jednu stranu stát uznává povinnost 
mlčenlivosti ve vztahu k výkonu určité činnosti či profese, ovšem na druhou stranu 
určuje hranice zájmu na odhalení, předejití trestné činnosti a potrestání trestných 
činů. Neboť toto musí převážit nad zachováním utajené informace. Přestaňme se 
dívat přes růžové brýle a přiznejme si, že i profese, které by alespoň z mého pohledu, 
měly být morálním příkladem pro celou společnost, se dopouštějí trestné činnosti. 
V individuálních případech se dopustily excesu a musely proti nim být použity 
jednak odposlechy a záznam telekomunikačního provozu podle § 88 odst. 1 tr. ř. 
nebo sledování osob a věcí podle § 158d odst. 3 tr. ř. Z řad soudců mohu uvést 
například případ soudce Sovy31, Elischera,32 které ještě nejsou pravomocně 
skončené.  Nicméně rovněž státní zástupci selhávají a dopouštějí se trestné činnosti, 
a proto i pro nim musí být použity operativně pátrací prostředky v podobě sledování 
osob a věcí nebo klasické odposlechy. Pro příklad lze uvést kauzu Bereta33, JUDr. 
Rampuly34 či JUDr., Grygárka35, přičemž samozřejmě platí presumpce neviny a ne 
všechny z uvedených případů již skončily pravomocným rozhodnutím, nicméně 
minimálně existovaly důvodné podklady odůvodňující použití shora uvedených 
institutů trestního práva. 

Skutečnost, že i obhájce páchá trestnou činnost lze předestřít na případu pod 
sp. zn. 8 Tdo 1332/200936 u Nejvyššího soudu, v němž se obhájce dopustil trestného 
činu podvodu. Rozkrýt a prokázat trestnou činnost obhájce se podařilo zejména 
prostřednictvím prostorovým odposlechům. „V této věci nejenže nešlo o institut 
upravený v ustanovení § 88 či § 88a tr. ř., ale, jak správně zdůrazňuje soud prvního 

 
31  ŠTORKÁN, M., GURYČOVÁ, K. Mohl soudce Sovák ovlivnit vyšetřované kauzy? Odposlechy 

ukazují, že hledal, kdo k nim má „klíče“. iRozhlas, © 1997-2022 ČESKÝ ROZHLAS. DOSTUPNÉ 
Z: ‚www.irozhlas.cz/zpravy-domov/soudce-zdenek-sovak-obvineni-vrchni-soud-marie-
benesova_2012110600_sto 

32  ČTK. Obžalovaný soudce Elisner: Jsem nevinen, přesto cítím odpovědnost. Česká justice, 7. 9. 
2021. Dostupné z: www.ceska-justice.cz/2021/09/obzalovany-soudce-elischer-jsem-nevinen-
presto-citim-odpovednost/ 

33  HRBÁČEK, J. Soud v kauze Bereta připustil sporné odposlechy. Ekonomický deník, 27. 4. 2021. 
Dostupné z: www.ekonomickydenik.cz/soud-v-kauze-bereta-pripustil-sporne-odposlechy/ 

34  Usnesení Nejvyššího soud ze dne 28. 7. 2021, sp. zn. 4 Pzo 3/2021 
35  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2020, sp. zn. 8 Tdo 376/2020, podle něhož byl potvrzeno 

zprošťující rozhodnutí 
36  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2010, sp. zn. 8 Tdo 1332/2009 
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stupně (..), nebylo povoleno sledování věci a sledování obviněného Mgr. M. R. jako 
obhájce, nýbrž jako podezřelého, což je i podle názoru dovolacího soudu při splnění 
dalších zákonných podmínek možné. Ostatně nebylo-li by tak tomu, vytvářela by se 
bez rozumného důvodu, opory v zákoně a v rozporu s čl. 1 Listiny základních práv a 
svobod zvláštní kategorie podezřelých či obviněných.“ K obdobným závěrům dospěl 
i Ústavní soud v usnesení ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 1638/14 a ze dne 4. 3. 
2014, sp. zn. III. ÚS 3988/13, kdy jednoznačně konstatoval, že za poskytování 
právních služeb není možné vykládat jako páchání trestné činnosti advokátem ke 
škodě klienta nebo škodě jiných osob. 

Monitoring rozhovorů a činností u soudců, státních zástupců, obhájců, kteří 
páchají trestnou činnost, byť u těchto lidí převažuje určitým způsobem vyšší míra 
ochrany, převažuje celospolečenský zájem na odhalení závažné kriminality. Proto 
ani umístění operativní techniky vůči obhájci není libovůle orgánů činných 
v trestním řízení, nýbrž naopak opodstatněný a zákonný nástroj boje proti trestné 
činnosti některých profesí. Nutno připomenout, že prostorové odposlechy nejsou 
důkazním prostředkem, nýbrž toliko zajišťovacím prostředkem a důkazním 
prostředkem je až následný záznam pořízený při sledování osob a věcí. S ohledem 
k současnému nastavení trestní politiky a potřebě zefektivňovat nástroje pro boj se 
zločinem, nejsou ostatní nástroje trestního práva dostačující. 

Proti sobě stojí profesionální tajemství a potřeba zjistit okolnosti potřebné pro 
trestní řízení. Vždy je v konkrétním případě nutné provést si test proporcionality a 
zvážit všechny okolnosti případu jakož i závažnost páchané trestné činnosti. Není 
tedy podle mého názoru možné paušálně říci, že ve všech případech trestné činnosti 
obhájce lze vydat příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a 
vydat povolení ke sledování osob a věcí. V prvé řadě je nutné rozmýšlet i nad jinými 
prostředky trestního práva a uvažovat současně nad jinými instituty. A až za situace, 
kdy není možné trestnou činnost těchto privilegovaných profesí objasnit, odhalit 
jiným méně invazivním způsobem, přistoupit k závažnému zásahu do práv a svobod.  

V rámci běžné činnosti policejního orgánu  či jeho gradace sledování osob a 
věcí podle § 158d odst. 1 tr. ř., k němuž není potřebné žádné povolení, takové 
případy reagují pružně a s rychlým průběhem. V případě povolení státním zástupcem 
nebo soudcem pak musí počítat s jistou časovou prodlevou, nežli dojde ke schválení 
a povolení. Rozdíl je patrný toliko u povolení podle § 158d odst. 2 tr. ř., kdy 
dozorující státní zástupce bývá velmi dobře obeznámen se spisovým materiálem a 
jednotlivými skutečnostmi relevantními v daném případě, tak písemné povolení 
může být vydáno během několika hodin. Nicméně jiná situace je v případech, kdy je 
nutný souhlas soudce u sledování osob a věcí, u nichž dochází k zásahu do 
nedotknutelnosti obydlí, listovního tajemství apod. ve smyslu § 158d odst. 3 tr. ř. 
Časová náročnost spočívá zejména v načtení zájmové osoby, tak pak i následná 
příprava umístění prostorového odposlechu, neboť je zapotřebí realizace faktická bez 
povšimnutí nežádoucích osob proškolenými a vycvičenými osobami, spolupráce 
s Útvarem zvláštních činností atd. Je zapotřebí mít zmapované, kdy bude možné do 
prostoru technické odposlouchávací řízení naistalovat, aby použití prostorových 
odposlechů zůstalo tajným prostředkem bez sebe menšího náznaku. Do 
zabezpečených prostor kanceláří obhájců se například policejní orgán bude hůře 
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dostávat nepozorovaně nežli do bytu pachatele, který se dopouští například trestné 
činnosti související s podvodným jednáním. 

Právo na obhajobu je základním předpokladem spravedlivého procesu37, 
nicméně vše je nutné posuzovat v širším měřítku a s ohledem na konkrétní okolnosti 
případu. Obhajoba má zajisté za cíl hájit zájmy klienta v trestním řízení, jak 
Koudelka uvádí, nicméně nesmíme pod hájení zájmů klienta subsumovat páchání 
trestné činnosti obhájce nebo nové trestné činnosti obviněného. Vždy 
v odůvodněných případech může být podle mého názoru právo na obhajobu 
prolomeno. Zcela přiléhavé se mi naopak jeví tvrzení, že LZPS spojuje právo na 
právní pomoc s řízením, přičemž musí se jednat o oprávněné poskytování právní 
pomoci v souladu se zákonem. Současně souhlasím i s názorem, že privilegium 
ochrany komunikace požívá klient a nikoli advokát.38 Ve smyslu § 158d, § 26 odst. 
3 zákona o výkonu trestu odnětí svobody nebo § 16c zákona o Vězeňské službě a 
justiční stráži ČR39 je primární ochrana zájmů klienta, kdy již však podle shora 
uvedených ustanovení není poskytována taková ochrana komunikaci ku prospěchu 
advokáta, který sleduje zájmy rozporné s klientovými nebo se klientových zájmů 
netýkající. 40 Lze tak učinit závěr, že se ochrany komunikace a její důvěrnosti je 
možné pouze ze strany obviněného, a nikoliv ku prospěchu jeho obhájce (advokáta). 

Případy, kdy jsou odposlechy i obviněného zcela zákonné a legitimní, 
nastávají u trestné činnosti obviněného a jeho obhájce, kdy není chráněn jednak 
obhájce a ani obviněný. Pouze formální vztah obhájce a obviněný není důvodem 
ochrany důvěrnosti komunikace mezi nimi.41 „Eventuální páchání trestné činnosti 
advokátem, a to jak ke škodě klienta, nebo ke škodě jiných osob ve spolupachatelství 
s klientem, totiž není možné považovat za poskytování právních služeb, a v takovém 
případě není ani možné poskytovat této činnosti jakoukoli ochranu.“42 

Současný právní stav je ústavně konformní a chráněn je pouze výkon 
obhajoby, nikoliv jakýkoliv výkon advokacie či neformální porady. Vhodné je 
rovněž poukázat na usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3142/19, v němž byl 
zaujat názor, že „Zatímco postup podle § 76 tr. ř. se vztahuje k osobě podezřelé, 
aplikace § 88 a 158d tr. ř. pak k osobě obviněné, proti  níž bylo zahájeno trestní 
stíhání podle § 160 tr. ř. Zaručuje-li trestní řád právo na právní pomoc a používá-li 
přitom konkrétní terminologii, nejsou postupy libovolně zaměnitelné; orgány činné 
v trestním řízení musí, stejně jako všechny orgány veřejné moci, postupovat podle čl. 
2 odst. 2 Listiny (též čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky), tedy uplatňovat státní moc 

 
37  Koudelka, Z. Ohrožení důvěrnosti komunikace obviněného a jeho obhájce. Advokátní deník. 18. 6. 

2019. Dostupné z: www.advokatnidenik.cz/2019/06/18/ohrozeni-duvernosti-komunikace-
obvineneho-a-jeho-obhajce/ 

38  GŘIVNA, T. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem. Bulletin 
advokacie. 2017. 

39   Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
40  Nález Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 2847/14 
41  GŘIVNA, T. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem. Bulletin 

advokacie. 2017. 
42  Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 3. 2014, sp. zn. III. ÚS 3988/13, usnesení Ústavního soudu 

ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 1638/14, nález Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 
2847/14 
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jen v případech, mezích a způsobem, který stanoví zákon.“43 Jednalo se o případ, kdy 
byly advokátce zaslány SMS zprávy ještě před vznesením podezření na konkrétní 
osobu  ze spáchání trestného činu, kdy se sledovaný domáhal podle § 158d odst. 1 
tr. ř. odstranění SMS ze spisu. 

Stejného názoru však není Marešová44, která prostorový odposlech obhájce ze 
nepřípustný, neboť se jedná o zásah do práva obhajoby srovnatelný s odposlechem 
komunikace mezi obhájcem a obviněným.45 Rovněž Ježek46 uvádí, že žádost o 
nařízení odposlechu telefonní stanice advokáta by měla být posouzena jako 
nepřípustný zásah do základního práva (čl. 4 odst. 4 Listiny) ve vztahu advokát – 
klient. Nicméně s tímto názorem nemohu souhlasit. Závěr, že ochranu komunikace 
požívá obviněný jako klient a nikoliv obhájce jako advokát, který páchá trestnou 
činnost, podporuje i ESLP ve svém rozhodnutí Versini-Campinchi a Crasnianski 
proti Francii47.  

Je zcela logické, že advokáti bojují o extenzivní výklad § 88 odst. 1 tr. ř. a 
rovněž § 158d odst. 1 tr. ř., kdy požadují, aby byla chráněna komunikace mezi 
obviněným a obhájcem ještě před zahájením trestního stíhání. Většina článků na 
téma týkající se odposlechu komunikace je psána z per advokátů a pohled z druhé 
strany od orgánů činných v trestním řízení je spíše jehlou v kupce sena. Jen pro 
zajímavost uvádím, že u údajů o zajištění telekomunikačního provozu podle § 88a 
tr. ř.  ustanovení o zákazu záznamu mezi obviněným a obhájcem zcela chybí, a proti 
tomuto advokáti ničeho nenamítají.  

Poměrně zajímavým případem může být odposlech a záznam 
telekomunikačního provozu právnické osoby, jež komunikuje se svým obhájcem. I 
právnická osoba jako disponuje právem na obhajobu48, zvolit si svého obhájce a 
komunikovat s ním.49 Z logiky věci za právnickou osobu musí hovořit fyzická osoba, 
která určitým způsobem zastupuje právnickou osobu. V tomto ohledu pak mají 
orgány činné v trestním řízení složitější situaci, neboť pokud by došlo k povolení jak 
prostorových odposlechů, tak i klasických odposlechů, tak se nabízí otázka, na jaké 
účastnické číslo, e-mailovou schránku, na jaký prostor by mělo být povolení/příkaz 
vydáno, jestliže právnická osoba zpravidla není pouze jedna fyzická osoba. 
Nejčastěji by tento zásah týkal  osob, které jsou oprávněny za právnickou osobu 
jednat, dále osoby, které jsou v rámci právnické osoby schopny podat obhájci 
relevantní informace o skutku a osobách, které se ho dopustily.50  

 
43  Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3142/19 
44  Marešová, E. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu podezřelého a advokáta: zamyšlení 

se nad aktuálními možnostmi využití § 88 odst. 1 věty třetí TŘŘ, Trestněprávní revue 4/2020, s. 
201 

45  JEŽEK, J.  K odposlechu advokáta, Bulletin advokacie, 2008, č. 9, s. 32-35 
46  JEŽEK, J. K odposlechu advokáta. Bulletin advokacie č. 9, 2008, s. 32 
47  Rozhodnutí ESLP ze dne 16. 6. 2016 ve věci  Versini-Campinchi a Crasnianski proti Francii 
48  Rozhodnutí ESLP ze dne 25. 1. 2000 ve věci Aannemersbedrijf Gebroeders Van Leeuwen B. V. 

proti Nizozemsku 
49  § 35 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve spojení 

s § 1 odst.  téhož zákona, § 3 odst. 13 a § 33 tr. ř. 
50  GŘIVNA. T. Stanovisko unie obhájců ČR 1. 2018 k otázce důvěrnosti a možnosti odposlechu 

komunikace mezi obviněnou právnickou osobou a jejím obhájcem, 22. 6. 2015 
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5. Právo na obhajobu v prostorech omezující osobní svobodu 
Právo na obhajobu se vztahuje rovněž na prostory omezující osobní svobodu. 

Právní úpravu komunikace mezi obviněným a obhájcem nebo odsouzeným a 
obhájcem nalezneme mimo trestní řád a speciálních zákonů51 rovněž v interních 
předpisech vězeňské služby. Nařízení generálního ředitelství Vězeňské služby České 
republiky č. 13/2017 však upravuje pouze obecné upřesnění jednotlivých podmínek 
vztahující se ke komunikaci s obhájcem, nicméně konkrétní opatření v jednotlivých 
věznicích je ponecháno na nich samých. Například ve Věznici Kuřim si věznice 
nechala nainstalovat systém, který po vytočení čísla na obhájce, které bylo osobou 
omezenou na svobodě předáno pověřenému zaměstnanci jako kontakt na obhájce, se 
automaticky přestává nahrávat hovor nebo alespoň takto je to prezentováno.52 

Obviněný, popřípadě odsouzený, v rámci výkonu trestu odnětí svobody a 
nebo vazby, má právo být informován o možnosti získání karty k telefonnímu účtu53 
s maximálním počtem 5 telefonních kontaktů na osoby blízké. Telefonní kontakty 
na obhájce a zplnomocněného advokáta však nejsou limitovány,54 tudíž obviněný55 
je oprávěněn zvolit si neomezený počet obhájců, popř. zplnomocněných advokátů. 

Nastavení povolených telefonních kontaktů a dalších podmínek (např. délka 
hovorů, pořízení nahrávky o hovoru, omezení) provádí pověřený zaměstnanec do 
elektronického systému spojeného s poskytovatelem telefonních služeb (dále jen 
„elektronický systém“).56 Evidence užívání telefonu vězněnou osobou je při každém 
telefonátu vedena automatizovaně v elektronickém systému.57 Podle podmínek 
stanovených NGŘ může obviněný/odsouzený se svým obhájcem nebo 
zplnomocněným advokátem hovořit zpravidla denně, přičemž s jedinými těmito 
osobami nejsou telefonní hovory omezovány.58  

Právo komunikovat se svým obhájcem, popř. advokátem zastupujícího v jiné 
věci, vyplývá i ze zákona o výkonu vazby z § 13a odst. 3 zákona59 Vezeňská služba 
nesmí kontrolovat korespondenci mezi obviněným a jeho obhájcem, mezi 
obviněným a advokátem, který obviněného zastupuje v jiné věci. Tato 
korespondence se adresátu odesílá a obviněnému doručuje neprodleně (nemá-li 
obviněný finanční prostředky tak na náklady věznice).60 Současně platí, že obviněný 
má právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně bez omezení stanovených 
v zákoně.61 Vězeňská služba není v těchto případech oprávněna seznamovat se 

 
51  např. zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o zabezpečovací detenci 
52  Do finální verze dizertační práce budou vyžádány informace z konkrétních věznic ohledně blokace 

nahrávání rozhovorů s obhájci. 
53  § 2 odst. 1 nařízení generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky č. 13/2017 k realizaci 

telefonních hovorů obviněných, odsouzených a chovanců (dale jen “NGŘ”) 
54  § 2 odst. 2 NGŘ 
55  pro tuto podkapitolu se skutečnosti vztahující k obviněnému mohou vztáhnout rovněž na 

odsouzeného 
56  § 2 odst. 3 NGŘ 
57  § 2 odst. 4 NGŘ 
58  § 5 odst. 2, 3 NGŘ 
59  § 13a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby 
60  § 13 odst. 3 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby 
61  § 14 odst. 9 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby 
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formou odposlechu s telefonáty a pořizovat jejich záznam.62 Ze zákonné dikce je tak 
patrné, že vězeňská služba sama od sebe nemůže provádět odposlechy a prostorové 
odposlechy, nicméně na základě příkazu k odposlechu nebo povolení ke sledování 
osob a věcí vydané soudcem již omezení logickým výkladem není. Obdobné závěry 
je možno uplatnit i u odsouzeného, který má právo na použití telefonu v době 
vymezené vnitřním řádem věznice ke kontaktu se svým obhájcem nebo advokátem, 
který odsouzeného zastupuje v jiné věci.63 Ani u odsouzeného není vězeňská služba 
oprávněna kontrolovat korespondenci mezi odsouzeným a jeho obhájcem, mezi 
odsouzeným a advokátem, který odsouzeného zastupuje v jiné věci, se seznamovat 
formou odposlechu s telefonát a pořizovat jejich záznam.64 Ze zprávy Ombucmana65 
dokonce vyplývá, že nezbytnou součástí výkonu trestu odnětí svobody je omezení 
některých práv, kdy soukromá korespondence podléhá kontrole pověřených 
zaměstnanců vězeňské služby, ovšem úřední korespondence může být kontrolována 
pouze v těch případech, kdy jsou pro provedení takové kontroly dány bezpečnostní 
důvody. Těmito bezpečnostními důvody není samotný fakt, že je odesílatel anebo 
adresát předmětné listovní zásilky umístěn ve výkonu trestu odnětí svobody.66 

Problematika odposlechů ve věznicích, kdy dochází k odposlechu nejen 
odsouzených ve výkonu trestu či obviněných mezi sebou, se netýká pouze 
komunikace osob omezených na osobní svobodě. V poslední době se stále častěji 
v odborné veřejnosti otevírá téma odposlechů klienta a advokáta ve výslechové 
místnosti věznice. Velkou kauzu v posledních dnech zaznamenal případ 
prostorových odposlechů ve všech výslechových místnostech věznice v Brně-
Bohunicích.67 Nicméně autor článku, jež upozornil na odposlech hovoru podezřelého 
a advokáta neuvádí zcela korektní informace. Zastává názor, že hovory advokátů 
s klienty přitom podléhají striktnímu tajemství, a byť jen při náhodném pořízení mají 
být zničeny.  

S tímto tvrzením však nemohu souhlasit. Trestní řád zcela jasně  a zřetelně v 
§ 88 odst. 1 tr. ř., potažmo i u prostorových odposlechů v § 158d odst. 1 tr. ř., uvádí, 
že odposlech obviněného a jeho obhájce je nepřípustný, tedy nepoužívá terminologii 
advokát a klient či podezřelý a obhájce. Nad to nutno dodat, že do vazby může být 
vzata až osoba, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání68, tj. bylo jí doručeno usnesení 

 
62  § 13a odst. 5 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby 
63  § 18 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů 
64  § 18 odst. 5 a § 17 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně 

některých souvisejících zákonů 
65  ŠABATOVÁ, A. SVOBODA, M., MATUŠKA, J., KLUMPAR, M. Vezeňství II. Sborník 

stanovisek veřejného ochránce práv. 2019, Wolters Kluwer. Brno. 272 s. Dostupné z: 
https://www.ochrance.cz/uploads-
import/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Vezenstvi_II.pdf 

66  Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ze dne 11. června 2014, sp. zn. 
5851/2013/VOP/MS, dostupné z: eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/6176  

67  HRBÁČEK, J. Odposlechy v brněnské vazební věznici: Vyšetřovatel GIBS použil procesně 
nelegální odposlech. Česká justice. 13. 1. 2022. Dostupné z: www.ceska-
justice.cz/2022/01/odposlechy-v-brnenske-vazebni-veznici-vysetrovatel-gibs-pouzil-procesne-
nelegalni-odposlech/ 

68  § 68 odst. 1 tr. ř. 
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podle § 160 odst. 1 tr. ř. o zahájení trestního stíhání.69 Termininologicky je tedy 
v článku špatně uvedeno, že se jednalo o rozhovor podezřelého a advokáta. 
V odborné veřejnosti se však vedou diskuze ohledně použití odposlechů mezi 
podezřelým a obhájcem, resp. zdali se na ně vztahuje rovněž zákaz odposlechu podle 
§ 88 odst. 1 tr. ř., o čem bylo již shora pojednáno. 

V nynější poukazované věci šlo o kauzu Vladimíra Machaly70– brněnského 
kriminalisty a jednalo se o prostorové odposlechy povolené podle § 158d odst. 1, 3, 
4  tr. ř.71 Případ Machaly měla prověřit i dokonce se jím i zabývala Stálá komise pro 
kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití 
sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, nicméně žádné 
závazné vyjádření veřejnosti neposkytla. V kauze Machala kvůli nezákonným 
přidělováním s brněnskými městskými byty byly do spisu zařazeny dvě nahrávky 
z vazební věznice Brno ze 4. 2. 2019 a 6. 2. 2019. Nicméně podle fotografie ze spisu, 
Pavel Hubálek72, který byl na nahrávce z vazební věznice v rozhovoru se svým 
obhájcem rovněž zachycen, dal podle § 158d odst. 6 tr. ř. souhlas k ponechání 
nahrávek ve spisu vedeném policejním orgánem GIBS.  Nabízí se otázka, zda bylo 
potřebné a zejména ze zásadou přiměřenosti nutné povolení prostorových 
odposlechů ve všech deseti výslechových místnostech vazební věznice v Brně-
Bohunicích na půl roku kvůli jednomu obviněnému – policistovi Vladimírovi 
Machalovi, který vyšetřoval protizákonné přidělování brněnských městských bytů. 

Samozřejmě lze přisvědčit argumentaci advokátů, že pokud obviněný nemůže 
mluvit se svým obhájcem důvěrně, jde o porušení jeho ústavního práva na obhajobu 
i na spravedlivý proces. Což za nepřípustné považuje i Unie obhájců.  Podle 
stanoviska Unie obhájců však z dostupných informací nevyplývá, zda nahrávací 
zařízení bylo aktivní v době každé porady ve výslechové cele, ovšem je možné, že 
nahrávky obsahují i stovky hodin porad vazebně stíhaných s jejich advokáty.73 
Rozmluva obhájce s obviněným bez jakékoli přítomnosti třetí osoby je elementárním 
pilířem nejen obhajoby, ale celého trestního řízení, že takovýmto sledováním budou 
monitorovány stovky rozmluv obviněných s obhájci. 74 Nutno si tedy položit otázku, 
zda ochrana základních kautel zákona o trestním řízení soudním byla porušena. 

 
69  Od této doby hpovoříme o „obviněném“ a nikoliv „podezřelém“ 
70  Pro oba případy je společné angažování Vrchního zastupitelství v Olomouci (Machala 7. 11. 2018-

7.5. 2019) 
71  Konkrétně se jednalo o výslechové cely č. 1 – 10, a rovněž o obsah e-mailové schránky 
72  bývalého starostu Rojetína na Brněnsku. Celá kauza však má mnohem výraznější přesah až do 

kauzy STOKA, kdy Machala informoval obviněného Kosmáka v kauze STOKA o plánovaném 
provedené prohlídky jiných prostor a pozemků ve smyslu § 83a tr. ř. v prostorách Správy 
nemovitostí Městské části Brno – střed. Kosmák měl neoprávněně manipulovat s přidělováním 
bytů. In: HRBÁČEK, J. Inspekce obvinila šéfa bývalého Grossova policejního týmu. Vyšetřoval 
kšeftování s byty v Brně. Česká justice, 8. 4, 2020. Dostupné z: www.ceska-
justice.cz/2020/04/inspekce-obvinila-sefa-byvaleho-grossova-policejniho-tymu-vysetroval-
kseftovani-byty-brne/ 

73  ČTK. ČAK vyzve ministra i poslance, aby prošetřili odposlechy ve věznici. Česká justice, 
16.12.2021. Dostupné z:  www.ceska-justice.cz/2021/12/cak-vyzve-ministra-i-poslance-aby-
prosetrili-odposlechy-ve-veznici/ 

74  HRBÁČEK, J. Advokátní komora se tvrdě ohradila proti odposlechům ve vazební věznici v Brně. 
Česká justice, 5. 12. 2021. Dostupné z: www.ceska-justice.cz/2021/12/advokatni-komora-se-tvrde-
ohradila-proti-odposlechum-ve-vazebni-veznici-v-brne/ 
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Pro Brno předestřený případ znamenal již druhý v pořadí za poslední dva roky 
ohledně kontroverzních odposlechů, které by za jistých okolností mohly znamenat 
nezákonně nařízené a provedené odposlechy. Prvním z nich byly odposlechy 
podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha, kterého po propuštění z vazby policie 
odposlouchávala s obhájci a protokoly o odposleších zařadila do spisu. Utajení 
komunikace mezi obviněným a obhájcem byla prolomena v posledních letech právě 
v případě Shahrama Abdullaha Zadeha75 Uvedený případ je zajímavější ještě 
z jednoho hlediska. V rámci domovní prohlídky byl obviněnému zabaven tablet a 
mobilní telefon. Obviněný a jeho obhájci namítali, že na nosičích je zachycena i 
komunikace obviněného a obhájců obsahující strategii obhajoby, přičemž předseda 
senátu založil bez jakékoliv selekce do trestního spisu a předal veškerý obsah 
zajištěný na datových nosičích blue-ray  při hlavním líčení státnímu zástupci, když 
tak zcela reálně mohlo dle autora článku76 ke zpřístupnění obžalobě, 
spoluobviněným a dalším osobám. Z pohledu obhajoby došlo k narušení důvěrnosti 
komunikace mezi obviněným a obhajobou, když došlo ke zpřístupnění komunikace 
všem stranám. Nejvyšší soud v rámci dovolacího řízení nezjistil žádné pochybení a 
zkrácení obviněného na právu na obhajobu, když odkázal na odůvodnění rozhodnutí 
soudu druhého stupně,77 ovšem materiálně se argumentací obviněného nezabýval. 

 
Záver  

Problematika práva na obhajobu ve vztahu ke klasickým i prostorovým 
odposlechům působí i v dnešní době značné rozpory a odlišné názory na pojímaní 
extenzity výkladu obsahu formální stránky práva na obhajobu. Ochranu advokátní 
mlčenlivosti musí respektovat i orgány činné v trestním řízení. Právo na obhajobu je 
právem základním a vždy je potřebné jej poměřovat s dalšími hodnotami, zejména 
veřejným zájmem na odhalování a sankcionování trestné činnosti. K otázce práva na 
obhajobu a zejména pak práva na soukromí se nesčetněkrát vyjadřoval i ESLP, který 
se snaží nastavit základní meze, v nichž je potřebné se pohybovat.  

Důvěrnost komunikace obviněného/odsouzeného s obhájcem v rámci výkonu 
trestu odnětí svobody nebo vazby je zachovávána prostřednictvím speciálních 
zákonů, např. o vazbě, o výkonu trestu odnětí svobody, či NGŘ. Podstatné je, pro 
komunikaci obviněného/odsouzeného s obhájcem nejsou takřka žádné limity a právo 
na obhajobu v místech omezující osobní svobodu je plně zachováno. Vězeňská 
služba nedisponuje žádným oprávněním, kterým by mohla zasáhnout do úřední 
korespondence obviněného/odsouzeného a rovněž nesmí telefonní hovory ani osobní 
komunikaci mezi obviněným/odsouzeným a obhájcem jakkoliv monitorovat. 
Výjimku představuje nedávný případ povolení prostorových odposlechů v brněnské 
věznici ve všech 10 celách. Nicméně nutno podotknout, že nebyly poskytnuty 
podstatné informace o konkrétním průběhu, na základě nichž by bylo možné bez 
dalšího posoudit, zda došlo k porušení práva na obhajobu či nikoli, neboť z článku 

 
75  Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2019, sp. zn. IV. ÚS 4342/18 
76  Koudelka, Z. Ohrožení důvěrnosti komunikace obviněného a jeho obhájce. Advokátní deník. 18. 6. 

2019. Dostupné z: www.advokatnidenik.cz/2019/06/18/ohrozeni-duvernosti-komunikace-
obvineneho-a-jeho-obhajce/ 

77  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2020, sp. zn. 4 Tdo 737/2020 
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nebylo vůbec zřejmé, jaké konkrétní rozhovory byly odposlouchávány (sledovány) 
a zda vůbec došlo k prostorovým odposlechům porad mezi obviněným a obhájcem.  

Při hlubším rozboru právní úpravy odposlechu a záznamu telekomunikačního 
provozu a operativně pátracího prostředku sledování osob a věcí vychází najevo 
skutečnost, která je patrná napříč celými ustanoveními, že odposlech a záznam 
telekomunikačního provozu obsahuje konkrétní podmínky pro zničení záznamů, jež 
v u prostorových odposlechů zcela absentují. 

Stran počátku ochrany komunikace mezi obviněným a obhájcem nepanuje 
v rozhodovací činnosti Ústavního soudu naprostá shoda. Osobně se přikláním 
k ochraně informací vyměněných mezi obhájcem a obviněným pro potřeby právní 
úpravy odposlechů a prostorových odposlechů až po zahájení trestního stíhání 
vydáním usnesení podle § 160 odst. 1 tr. ř. Zákonodárce zcela jasně použil 
terminologii, jakou použil a Ústavní soud se následně důsledně s argumentací 
ohledně počátku ochrany práva na obhajobu ve smyslu shora uvedeném vypořádal. 
Ve vztahu k povinnosti advokátní mlčenlivosti, jež vychází ze zákonného výkonu 
advokacie, vždy musí být v souladu se zásadou přiměřenosti, zdrženlivosti a 
současně subsidiarity, aby nedocházelo k zásahu do práva na obhajobu. Mimo jiné 
částečně dochází k prolomení zásady mlčenlivosti u trestného činu podle § 357 tr. 
zákoníku.  

Ochrana práva na obhajobu se vztahuje k „subjektu“ obviněného a nikoliv 
obhájce. Na základě předestření trestné činnosti soudců, státních zástupců bylo 
poukázáno na excesy i profesí, které by měly být největším morálním vzorem. 
Nicméně jestliže i v poradních místnostech soudu může na základě judikatury 
Nejvyššího soudu a zejména Ústavního soudu být umístěna operativní technika pro 
potřeby provedení sledování osob a věcí podle § 158d odst. 3 tr. ř., tak i obhájce 
může v případě páchání trestné činnosti být legitimně odposloucháván. V současné 
době je operativně pátrací prostředek a odposlech a záznam o telekomunikačním 
provozu zřejmě jediným nástrojem, jak odhalit trestnou činnost obhájce (advokáta) 
a rozhodně se není nikterak kráceno právo na obhajobu obviněného. Hodnotové 
směřování trestního práva se tak ubírá správným směrem, když rovněž 
„privilegované“ osoby mohou být odposlouchávány, jestliže existuje důvodné 
podezření, že páchají trestnou činnost. 
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TREST DOMÁCEHO VÄZENIA A APLIKAČNÁ PRAX 
SLOVENSKÝCH SÚDOV PRI UKLADANÍ TOHTO DRUHU 

ALTERNATÍVNEHO TRESTU  
 

HOME CONFINEMENT AND APPLICATION PRACTICE OF SLOVAK 
COURTS IN IMPOSING THIS TYPE OH ALTERNATIVE PUNISHMENT  

 
Milada Raďašová 

 
Abstrakt 
V súčasnosti čoraz častejšie vyvstáva nevyhnutnosť ukladania alternatívnych trestov 
k nepodmienečnému trestu odňatia slobody, nielen z dôvodu nedostatočnej kapacity 
ústavov na výkon trestu, ale najmä z dôvodu hodnotového smerovania trestného 
práva. Trest domáceho väzenia v sebe zohľadňuje potrebu zachovania rodinných 
vzťahov, pracovných návykov a udržiavania sociálnych väzieb. Príspevok sa 
zaoberá a poukazuje aj na aplikačnú prax v súvislosti s ukladaním trestu domáceho 
väzenia a na akúsi konzervatívnosť súdov Slovenskej republiky pri ukladaní tohto 
druhu trestu a nejednotnosť rozhodnutí v časti uložených povinností a obmedzení, 
ktoré sú súčasťou trestu domáceho väzenia. 
Kľúčové slová: trest domáceho väzenia, alternatívne tresty, restoratívna justícia 
 
Abstract 
At present, there is an increasing need to impose alternative sentences to 
unconditional imprisonment, not only because of the insufficient capacity of 
correctional facilities, but especially because of the values of criminal law. Home 
confinement takes into account the need to maintain family relationships, work 
habits as well as social ties. The paper also deals with the application practice in 
connection with the imposition of home confinement and the conservative nature of 
the courts of the Slovak Republic in imposing this type of punishment as well as the 
inconsistency of decisions in part of the imposed obligations and restrictions that 
are part of home confinement. 
Key words: Home confinement, alternative punishments, restorative justice 
 
Úvod 

Samotné ustanovenia Trestného zákona vzťahujúce sa na trest domáceho 
väzenia boli viackrát upravené za účelom čo najefektívnejšej úpravy tohto 
alternatívneho druhu trestu. Zákonodarca nevyzdvihuje žiadny konkrétny druh 
trestu, avšak systematické zaradenie priamo za trest odňatia slobody má nepochybne 
svoj význam. 

Podstatou trestu domáceho väzenia je, že odsúdený môže vykonať uložený 
trest za spáchaný trestný čin v domácom prostredí, čím sa vyhne negatívnemu 
vplyvu ústavu na  výkon trestu odňatia slobody. Trest domáceho väzenia zohľadňuje 
potrebu zachovania rodinných vzťahov, pracovných návykov a sociálnych 
kontaktov. Po výkone nepodmienečného trestu odňatia slobody sa páchatelia ťažšie 
opätovne začleňujú do bežného spôsobu života, výkon takéhoto trestu môže oslabiť 
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rodinné vzťahy a náročnejšie je začleniť sa do pracovného prostredia, čím je 
opätovne zaťažovaný sociálny systém. Nemenej dôležitým je aj menšie materiálne 
zaťaženie štátu, v prípade výkonu trestu domáceho väzenia. 

Restoratívna justícia, čiže potreba „uzdravenia, navrátenia veci do pôvodného 
stavu“  je v podmienkach Slovenskej republiky vyjadrená aj v rámci tohto druhu 
trestu. Aj napriek veľkej snahe o zavádzanie restoratívnej koncepcie trestania do 
právneho poriadku, samotná aplikácia a výkon jednotlivých trestov nie je ani 
z ďaleka tak účinná, ako sa predpokladá. 

Ukladanie tohto druhu trestu je u nás skôr výnimkou a to vzhľadom na 
nespočetne malé množstvo uložených trestov domáceho väzenia oproti celkovému 
počtu odsúdených osôb.1 Na jednej strane možno bádať akúsi konzervatívnosť 
slovenských súdov pri ukladaní tohto druhu trestu, ako aj s ním spojenú požiadavku 
na využívanie inštitútu predbežného šetrenia. Toto predbežné šetrenie je akýmsi 
základom, vzhľadom nato, že je nevyhnutné skúmať, či takýto druh trestu je možné 
danému páchateľovi uložiť a či týmto druhom trestu dôjde u neho k naplneniu účelu 
trestu tak, ako to predpokladá Trestný zákon. 

Oproti ostatným krajinám, ktoré majú trest domáceho väzenia zakotvený vo 
svojich vnútroštátnych poriadkoch, je tento trest v podmienkach slovenského 
trestného súdnictva využívaný nedostatočne. Predstavuje formu privatizácie 
trestného práva, v zmysle ktorej je trest vykonávaný v domácich podmienkach 
namiesto výkonu trestu v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. 
 
1. Trest domáceho väzenia  

V rámci sankčného systému zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len 
„Trestný zákon“) možno nájsť škálu trestov, ktorá zahŕňa aj nie až tak často 
využívaný trest domáceho väzenia. Daný druh trestu nemožno považovať za trest 
nový, vzhľadom k tomu, že bol zakotvený už v Trestnom zákone č. 117/1852 r. z. 
v rámci ustanovení pojednávajúcich o trestaní prečinov a priestupkov. V tomto 
období predstavovalo domáce väzenie v podstate alternatívu vo vzťahu k väzeniu 
prvého stupňa a podmienkou pre jeho uloženie bolo, že muselo ísť o trestanca 
bezúhonnej povesti, ktorý sa musel zaviazať, že sa nevzdiali z domu pod žiadnou 
zámienkou.2 

Trest domáceho väzenia je využívaný aj v rámci právnych poriadkov iných 
štátov, pričom sa vyskytujú dva základné typy a to front-end typ, umožňujúci 
páchateľovi vykonať celý trest odňatia slobody v rámci svojho obydlia a back-end 
typ, ktorému sa páchateľ podrobuje až po odpykaní časti trestu odňatia slobody. Prvý 
uvedený typ výkonu trestu domáceho väzenia sa uplatňuje napr. v Austrálii a vo 
Veľkej Británii, pričom druhý typ je uplatňovaný v USA, Kanade a vo Švédsku.3 Do 
právneho poriadku Slovenskej republiky bol zavedený prvý z uvedených typov 
trestu domáceho väzenia, ktorý dáva možnosť vykonať celý trest odňatia slobody 
mimo prostredia väzenia a to v rámci svojho obydlia. Za výhodu možno bezpochyby 

 
1  STRÉMY, T. – KLÁTIK, J. Alternatívne tresty. 1. Vydanie. Bratislava:  C. H. Beck. 2018 
2  MENCEROVÁ, I. a kol. Trestný zákon. Komentár. 1. Vydanie. C.H.Beck, 2010. s. 85. 
3  JÚDA, V. Teória práva. 2. doplnené a podstatne prepracované vydanie. Banská Bystrica: 

Belianum 2020, s. 335-336. 
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považovať, že páchateľovi umožňuje zmeniť svoje kriminálne správanie, znovu 
vybudovať rodinné vzťahy a prevziať zodpovednosť za svoje konanie.4 
 
2. Trest domáceho väzenia v podmienkach Slovenskej republiky 

Trest domáceho väzenia a jeho význam úzko súvisia so súčasným stavom 
ústavov na výkon trestu odňatia slobody, ktorý stav je dlhotrvajúco nepostačujúci, 
ba priam kritický. Aj tento dlhodobo pretrvávajúci stav bol impulzom pre 
zákonodarcu, aby prišiel s vhodným riešením. Riešenie uvedeného stavu predstavuje 
ukladanie alternatívnych trestov, ktorými sa rozumejú tresty, ktoré bez toho, aby boli 
spojené s odňatím slobody, zaručujú splnenie účelu trestu rovnako, ako keby bol na 
odsúdenom vykonaný nepodmienečný trest odňatia slobody. Samotný účel trestu 
vychádza z ust. § 34 ods. 1 Trestného zákona, v zmysle ktorého „Trest má 
zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní 
ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol 
riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň 
vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou.“ 

V súčasnosti platnom Trestnom zákone predstavuje trest domáceho väzenia 
trest samostatný, čo vyplýva z ust. § 32 Trestného zákona, systematicky je zaradený 
hneď za trestom odňatia slobody. Alternatívnosť trestu domáceho väzenia vyplýva 
z ust. § 34 ods. 7 Trestného zákona, ktoré ustanovenie upravuje zásadu 
nezlučiteľnosti určitých druhov sankcií u rovnakého páchateľa, kde popri sebe 
nemožno uložiť trest odňatia slobody a trest domáceho väzenia. Trest domáceho 
väzenia je bližšie upravený v ust. § 53 Trestného zákona. Jeho hierarchické 
postavenie hneď za trestom odňatia slobody svedčí o tom, že trest domáceho väzenia 
má byť významnou alternatívou k nepodmienečnému trestu odňatia slobody. Jeho 
ukladanie by malo byť použiteľné v prípadoch, ak s prihliadnutím na všetky 
okolnosti prípadu je nevyhnutné páchateľa postihnúť obmedzením slobody, ale pri 
zhodnotení jeho vlastností a rodinných pomerov postačuje podstatne menšia 
intenzita zásahu voči nemu, ako pri výkone trestu odňatia slobody. 

V zmysle teórie trestného práva sú jednotlivé druhy trestov hierarchicky 
upravené podľa závažnosti a miery akou dochádza k zásahu do práv a právom 
chránených záujmov fyzických osôb. Ide o usporiadanie od najzávažnejšieho zásahu 
spojeného s obmedzením osobnej slobody, až po najľahšie tresty, ktoré v čo 
najmenšej miere postihujú práva páchateľa. Zákon však nerozlišuje medzi 
dôležitosťou jednotlivých druhov trestov a tresty v zásade chápe ako rovnocenné. 
Pozornosť sa upriamuje na účel, ktorý má uložený trest splniť so zreteľom na 
konkrétne okolnosti prípadu a osobu páchateľa a tiež aby bola splnená požiadavka 
primeranosti.5 

Trest domáceho väzenia sa subsumuje pod alternatívne tresty a to v pravom 
slova zmysle. Predstavuje alternatívu k nepodmienečnému trestu odňatia slobody, 
pričom je namieste konštatovať, že ide o najprísnejší alternatívny trest v porovnaní 
s inými alternatívnymi trestami, vzhľadom k tomu, že pri jeho výkone dochádza 

 
4  MADLIAK, J.,MIHAĽOV, J., ŠTEFANKOVÁ, S. Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. 

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. s. 336. 
5  ČENTÉŠ J. a kol. Trestný zákon - Veľký komentár. Eurokódex, 2020. s. 69. 
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k zjavnému obmedzeniu osobnej slobody páchateľa. Je ukladaný v prípadoch, ak 
vzhľadom na vlastnosti a osobné pomery páchateľa postačuje podstatne menšia 
intenzita zásahov voči nemu, ako pri výkone trestu odňatia slobody. V prvom 
okamihu sa môže zdať, že trest domáceho väzenia dostatočným spôsobom 
neobmedzuje páchateľa trestného činu, avšak netreba zabúdať na skutočnosť, že pri 
jeho výkone dochádza k obmedzeniu ústavného práva slobody pohybu. 

Trest domáceho väzenia nachádza svoj význam v trestaní z dôvodu, že 
nedochádza k pretrhávaniu sociálnych väzieb v takom rozmere, ako je to pri výkone 
trestu odňatia slobody. Pri výkone dlhodobých trestov dochádza v mnohých 
prípadoch k tomu, že odsúdený si postupne zvykne na život v ústave na výkon trestu, 
čím sa následne oveľa ťažšie začleňuje do normálneho života. Zásadný problém 
vzniká pri snahe zamestnať sa, s čím úzko súvisia zvýšené náklady štátu a riziko, že 
k páchaniu trestnej činnosti dôjde opätovne. Jednou z výhod trestu domáceho 
väzenia sú aj menšie náklady štátu na výkon tohto druhu trestu.6 

V posledných rokoch možno dosť zreteľne bádať vo vývoji európskeho 
trestného práva isté charakteristické tendencie, ktoré vyzdvihujú individuálne 
záujmy subjektov trestného konania a to predovšetkým obvineného.7 S ukladaním 
alternatívneho trestu, a to trestu domáceho väzenia, možno pozorovať privatizáciu 
trestného práva. Trestné právo v rámci výkonu tohto druhu trestu nazerá na 
nevyhnutnosť zachovania rodinných vzťahov, zachovania pracovných návykov 
a sociálneho kontaktu s ostatnými ľuďmi a tým dáva najavo svoje hodnotové 
nazeranie. Tu možno poukázať aj na základné zásady ukladania sankcií, kde sa 
v zmysle ust. § 34 ods. 3 Trestného zákona uvádza, že „Trest má postihovať iba 
páchateľa tak,  aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke 
osoby.“ V mnohých prípadoch majú odsúdené osoby aj maloleté deti, alebo deti, 
ktoré si vyžadujú starostlivosť a práve takýto trest domáceho väzenia poskytuje 
odsúdeným osobám možnosť vykonávať túto starostlivosť v rámci domácich 
podmienok a tým má byť zabezpečený čo najmenší vplyv na rodinu odsúdeného 
a jemu blízke osoby.  
 
2.1 Zákonné podmienky pre uloženie trestu domáceho väzenia 

Podmienky ukladania trestu domáceho väzenia sú upravené v ust. § 53 
Trestného zákona, v zmysle ktorého trest domáceho väzenia možno uložiť 
páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou. Trest odňatia slobody a trest domáceho 
väzenia sa vylučujú navzájom svojou povahou z dôvodu, že ich účinky by sa 
kumulovali, avšak trest domáceho väzenia nevylučuje možnosť uloženia iného trestu 
popri ňom. 

V zmysle ust. § 53 ods. 1 Trestného zákona „Trest domáceho väzenia až na 
štyri roky môže súd uložiť páchateľovi trestného činu, ak 

 
6  Dostupné na internete: <Trest domáceho väzenia a jeho výkon | Články | Najprávo.sk - najlepší 

právny poradca (najpravo.sk) > 
7  Viď. JÚDA, V. Axiologické problémy práva. In.Banskobystrické zámocké dni práva: zborník z 4. 

ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému "Strategické determinanty kreovania 
právnych noriem", Vígľaš, 22. - 23. november 2018,. s. 5-21. 
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a)vzhľadom na povahu trestného činu uvedeného v odseku 2, osobu a pomery 
páchateľa postačuje uloženie tohto trestu, 
b)páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na 
určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť, 
c)sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.“ 

Z daného ustanovenia vyplývajú tri základné zákonné podmienky, pri splnení 
ktorých môže dôjsť k uloženiu trestu domáceho väzenia. V prvom rade sa nazerá na 
to, či vzhľadom na povahu trestného činu, osobu a pomery páchateľa uloženie tohto 
druhu trestu postačuje. Spravidla prichádza ukladanie tohto druhu trestu do úvahy 
u prvopáchateľov, kde charakter spáchaného trestného činu nevylučuje jeho uloženie 
z povahy veci.8 Uloženie tohto druhu trestu by nemalo byť využívané pri 
páchateľoch násilnej trestnej činnosti. 

Druhá podmienka zahŕňa písomný sľub páchateľa, ktorým sa páchateľ 
zaväzuje, že sa bude v určenom čase zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri 
výkone kontroly bude z jeho strany poskytovaná súčinnosť. Podstatou písomného 
sľubu je to, že páchateľ je vopred oboznámený s podmienkami výkonu tohto druhu 
trestu a súhlasí s jeho výkonom. 

Tretiu podmienku predstavuje obligatórny elektronický monitoring, čiže 
splnenie podmienok kontroly výkonu technickými prostriedkami.9 Týmto zákonom 
o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí došlo k efektívnemu zakotveniu kontroly 
výkonu trestu domáceho väzenia, ktorá kontrola bola dovtedy vykonávaná formou 
náhodných kontrol probačnými a mediačnými úradníkmi. S odstupom času možno 
konštatovať, že predchádzajúci výkon kontroly nebol veľmi efektívny. 

V zmysle ods. 2 tohto ustanovenia Trestného zákona „Súd môže uložiť trest 
domáceho väzenia vo výmere podľa odseku 1 za trestný čin s hornou hranicou 
trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom neprevyšujúcou desať rokov, najmenej 
však na dolnej hranici trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovenej týmto 
zákonom.“ 
 
3. Aplikačná prax súdov pri ukladaní trestu domáceho väzenia 

Z pohľadu aplikačnej praxe je významným ust. § 53 ods. 3 Trestného zákona 
„Odsúdený po dobu výkonu trestu domáceho väzenia je povinný v čase, ktorý určí 
súd, zdržiavať sa vo svojom obydlí vrátane k nemu prináležiacich vonkajších 
priestorov, viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami.“ 

Čas, po ktorý sa má odsúdený zdržiavať vo svojom obydlí vrátane k nemu 
prináležiacich vonkajších priestorov (ďalej len v „obydlí“) má byť určovaný súdom 
v rozhodnutí v konkrétnej veci. Bližšie časové hranice nie sú zákonodarcom 
upravené a preto je na uvážení súdu, ako upraví čas, po ktorý sa má odsúdený 
zdržiavať vo svojom obydlí. Pre zaujímavosť je možné uviesť, že český Trestný 
zákon vychádza z toho, že keď nie je súdom v rozhodnutí stanovené inak, trest 
domáceho väzenia spočíva v povinnosti odsúdeného zdržiavať sa v určenom obydlí 
v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna po celý deň a v ostatných dňoch 

 
8  MENCEROVÁ, I. a kol. Trestný zákon. Komentár. 1. Vydanie. C.H.Beck, 2010. s. 349. 
9  Zákon č.  78/2015 Z. z.  o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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v čase od 20:00 hod. do 05:00 hod, ak tomu nebránia vážne dôvody, najmä výkon 
zamestnania, nevyhnutnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom 
zariadení a pod..10 

V rámci aplikačnej praxe súdy určujú čas, po ktorý sa má odsúdený zdržiavať 
v obydlí buď formou rozhodnutí s flexibilným určením času alebo rozhodnutiami 
s explicitne uvedenými časovými úsekmi. Vymedzenie času je závislé od 
individuálnych okolností konkrétneho prípadu a tu môže nastať istá rôznorodosť vo 
výrokoch rozhodnutí. 

Rozhodnutie s flexibilným určením času vo výrokovej časti rozhodnutia bude 
uvádzať, že „Odsúdený je v čase osobného voľna s výnimkami nevyhnutne 
potrebného času na a do z miesta výkonu pracovnej činnosti zdržiavať sa v obydlí 
v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod..“ 
Z takto koncipovaného rozhodnutia je odsúdený povinný okrem výkonu pracovnej 
činnosti, v čase osobného voľna byť vo svojom obydlí. Takto uvedený výrok má 
svoje výhody v prípade, ak dôjde k zmene pomerov na strane odsúdeného, napr. 
odsúdenému bude zmenený pracovný čas a takéto rozhodnutie nie je potrebné 
následne upravovať súdom. Zároveň v takto uvedenom výroku môže byť doplnená 
aj výnimka na čas nevyhnutne potrebný na zabezpečenie základných sociálnych 
potrieb (ako napríklad nákup v obchode). 

Na druhej strane je potrebné poukázať na rozhodnutie Okresného súdu 
Spišské Nové Zámky pod sp. zn. 4T/92/2018, ktoré viditeľne odlišne upravuje čas, 
po ktorý sa má odsúdený zdržiavať vo svojom obydlí. „Obžalovaný je povinný po 
dobu výkonu trestu domáceho väzenia, každý deň vrátane štátnych sviatkov v čase 
od 19:45 hod. do 05:15 hod. nasledujúceho dňa s tým, že každú sobotu do 06:15 hod. 
a od každej soboty od času 18:00 hod. do každého pondelka 05:15 hod. zdržiavať sa 
vo svojom obydlí...“ 

Zároveň obligatórnou súčasťou rozhodnutia o uložení trestu domáceho 
väzenia má byť konkrétne uvedenie obydlia, v rámci ktorého sa má odsúdená osoba 
zdržiavať. V ustanoveniach Trestného zákona nenájdeme výslovne uvedené, čo 
možno rozumieť pod pojmom obydlie. Vychádzať možno z ust. § 122 ods. 5 
Trestného zákona „Trestný čin je spáchaný v obydlí, ak je spáchaný v dome alebo 
byte iného alebo v iných priestoroch slúžiacich na bývanie vrátane priestorov a 
pozemkov k nim patriacich, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté.“ Na základe toho pod 
obydlím možno rozumieť dom, byt, priestor slúžiaci na bývanie, v ktorom sa 
odsúdený bežne zdržiava. Formálne prihlásenie k trvalému pobytu alebo 
prechodnému pobytu sa nevyžaduje.  

Na rozdiel od niektorých zahraničných právnych úprav, napr. v Austrálii, 
v rámci slovenského Trestného zákona nie je upravené, že okrem súhlasu 
odsúdeného pred uložením trestu domáceho väzenia sa vyžaduje písomný súhlas 
ostatných členov rodiny žijúcich s osobou páchateľa v spoločnom obydlí. Máme za 
to, že aj takýto súhlas by mal byť poskytnutý, najmä s cieľom vyhnúť sa prípadnému 

 
10MADLIAK, J.,MIHAĽOV, J., ŠTEFANKOVÁ, S. Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Košice: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. s. 337. 
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násiliu v rodine. Na zamyslenie je aj úprava negatívnej podmienky pre uloženie tohto 
druhu trestu a to, že je vylúčený pri spáchaní násilného trestného činu.11 

Už zo samotného označenia tohto druhu trestu vyplýva, že má ísť o výkon 
trestu „doma“, v mieste, kde má odsúdený svoj domov. Zároveň jeho uloženie má 
význam len vtedy, ak sú zabezpečené vhodné podmienky pre jeho uloženie 
v prostredí, v ktorom sa odsúdený zväčša zdržiava, ktoré dobre pozná, cíti sa v ňom 
príjemne a považuje ho za svoj domov. 

V praxi sa možno stretnúť s prípadom, ktorý je síce ojedinelý, avšak nie 
vylúčený. Uznesenie o premene nepodmienečného trestu odňatia slobody na trest 
domáceho väzenia neobsahuje v rámci výrokovej časti uvedenie akéhokoľvek času, 
po ktorý sa má odsúdený zdržiavať vo svojom obydlí vrátane k tomu prináležiacich 
priestorov a konkrétne sa ani neuvádza, kde má byť tento trest vykonaný. V osobe 
odsúdeného takýto prípad vyvoláva stav neistoty a vynára sa mu množstvo otázok, 
akým spôsobom sa dopracovať k úprave rozhodnutia. 

V tomto prípade je potrebné sa obrátiť so žiadosťou na príslušný súd, ktorý 
rozhodoval v danej veci a oznámiť mu všetky relevantné skutočnosti, na základe 
ktorých by mal dospieť k vymedzeniu času, po ktorý sa má odsúdená osoba 
zdržiavať vo svojom obydlí. Takýto chýbajúci výrok je nepriaznivý pre odsúdeného 
aj s poukazom na ust. § 53 ods. 6 Trestného zákona, v zmysle ktorého „Ak odsúdený 
neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia alebo 
marí výkon kontroly technickými prostriedkami, súd trest premení na 
nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že nevykonaný deň trestu domáceho 
väzenia sa rovná jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody, a zároveň 
rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu.“ 

Pre zachovanie právnej istoty odsúdeného je potrebné, aby bol v rámci 
rozhodnutia, ktorým sa ukladá trest domáceho väzenia, uvedený čo najpresnejšie čas, 
po ktorý sa má odsúdený zdržiavať v obydlí a konkrétne uviesť priestor, v rámci 
ktorého sa má zdržiavať počas výkonu trestu domáceho väzenia. Preto je pred 
samotným rozhodnutím nevyhnutné využiť inštitút predbežného šetrenia, čiže uložiť 
takýto trest až po vypracovaní správy od probačného a mediačného úradníka 
a zohľadnení všetkých rozhodujúcich skutočností. 

V rámci predbežného šetrenia je nevyhnutné zisťovať, či daná osoba pracuje, 
aká je jej pracovná doba a aký časový úsek jej trvá, aby sa dostavila do práce 
a z práce domov. Podstatné je aj skúmanie zdravotného stavu takejto osoby, ktorá 
môže byť odkázaná na pravidelnú zdravotnú starostlivosť, napríklad z dôvodu 
potreby pravidelnej dialýzy.  

Účelom trestu domáceho väzenia je, že obmedzenie osobnej slobody nemá 
mať vplyv na výkon riadnych rodinných a pracovných povinností. V tomto smere sa 
skúma aj to, či sa daná osoba stará o maloleté deti sama, alebo s partnerom, či tieto 
maloleté deti nemajú zdravotné problémy, ktoré vyžadujú pravidelnú návštevu 
zdravotníckeho zariadenia a pod.. Nie je vylúčené, že takáto osoba sa bude sama 
starať o dieťa s autizmom, ktoré vyžaduje aj pobyt mimo priestorov uzavretého 

 
11  MADLIAK, J.,MIHAĽOV, J., ŠTEFANKOVÁ, S. Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. 

Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. s. 337. 
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obydlia. Ako už bolo v článku uvedené, trest má postihovať len páchateľa trestného 
činu tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a blízke osoby. 

V rámci predbežného šetrenia môže byť zohľadnené aj to, že prešetrovaná 
osoba má záujem zúčastňovať sa pravidelných bohoslužieb. 

Zákon zároveň počíta s možnosťou, že v živote odsúdenej osoby nastanú 
okolnosti, ktoré majú náhodný, ojedinelý charakter, ktoré okolnosti si vyžadujú 
opustenie obydlia v čase, v ktorom má inak povinnosť zdržiavať sa vo svojom 
obydlí. Zákon tieto situácie označuje ako naliehavý dôvod, ktorý však bližšie 
nešpecifikuje. Už z dikcie zákona možno uviesť, že ide o ojedinelú, náhodnú 
situáciu.  

V zmysle ust. § 53 ods. 5 Trestného zákona „Po dobu výkonu trestu domáceho 
väzenia môže odsúdený opustiť svoje obydlie len po predchádzajúcom súhlase 
probačného a mediačného úradníka, a len z naliehavého dôvodu a na nevyhnutne 
potrebný čas. Tento čas sa započítava do výkonu trestu.“ 

Pod tieto dôvody možno subsumovať napr. sezónnu prácu, jednorazovú 
pracovnú činnosť, účasť na rôznych kvalifikačných kurzoch, sociálnych a iných 
programoch, ktorým sa odsúdený počas výkonu trestu domáceho väzenia podrobuje. 
 
4. Prehľad uložených trestov domáceho väzenia 

V zmysle štatistiky zverejnenej na oficiálnej stránke Zboru väzenskej 
a justičnej stráže SR je zrejmé, že v rámci roka 2022 bol premenený nepodmienečný 
trest odňatia slobody  na trest domáceho väzenia siedmym osobám, čo je pri 
celkovom počte odsúdených osôb veľmi nízky počet osôb. Každý mesiac požiada 
o premenu nepodmienečného trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia viac 
ako 20 ľudí.12  

Na základe dostupných údajov na stránke Ministerstva spravodlivosti možno 
taktiež poukázať na počet osôb, ktorým bol v podmienkach Slovenskej republiky 
uložený alternatívny trest domáceho väzenia. V roku 2019 bol celkový počet 
odsúdených osôb 3924. Z tohto trest domáceho väzenia bol uložený 64 osobám. 
V roku 2020 bol celkový počet odsúdených osôb 4467 a trest domáceho väzenia bol 
uložený 68 osobám. Už z vyššie uvedených počtov osôb, ktorým bol uložený trest 
domáceho väzenia možno konštatovať, že tento trest je k celkovému počtu 
odsúdených osôb v rámci slovenského trestného súdnictva využívaný veľmi málo 
vzhľadom na potrebu zníženia počtu osôb, ktoré podliehajú nepodmienečnému trestu 
odňatia slobody.13 
 
Záver 

Trest domáceho väzenia je už niekoľko rokov diskutovanou témou, pričom je 
zdôrazňovaná potreba využívania tohto druhu alternatívneho trestu vo väčšom 
množstve prípadov. Aj v zmysle uvedených štatistík, ktoré utvárajú obraz 
o celkovom počte odsúdených osôb možno konštatovať, že v porovnaní s inými 
krajinami má Slovenská republika vysoký počet odsúdených osôb vo výkone trestu 
odňatia slobody. Ústavy na výkon trestu odňatia slobody už disponujú 

 
12  Dostupné na internete: <ZVJS - Domovská stránka/Štatistiky> 
13  Dostupné na internete: <Súdna štatistika - Analytické centrum (ac-mssr.sk) > 
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nedostatočnou kapacitou a preto je na mieste aj v rámci privatizácie trestného práva 
presunúť úlohy štátu v rámci tejto problematiky do súkromnej oblasti, v podobe 
výkonu trestu v domácich podmienkach. Naproti tomu, krajiny v rámci ktorých je 
využívaný trest domáceho väzenia, tento trest využívajú omnoho častejšie. 

V rámci odbornej verejnosti sa možno stretnúť s názormi, že trest domáceho 
väzenia je využívaný v malom počte prípadov aj vzhľadom k administratívnej 
náročnosti v podobe predbežného šetrenia vzťahujúceho sa na zisťovanie okolností 
významných pre rozhodnutie, ktorým sa ukladá trest domáceho väzenia. 

Pri treste domáceho väzenia vyvstáva aj otázka, či by nebolo vhodné upraviť 
aj potrebu súhlasu rodinných príslušníkov pre uloženie tohto druhu trestu, ktorý 
súhlas považujeme za potrebný v prípade, ak ide o páchateľa násilnej trestnej 
činnosti, alebo napríklad páchateľa požívajúceho alkohol vo väčšej miere. 

Zároveň súdy podľa vlastného uváženia rozhodujú o čase, po ktorý sa má 
odsúdená osoba zdržiavať vo svojom obydlí vrátane k tomu prináležiacich 
vonkajších priestorov, pričom tieto rozhodnutia sú niekedy diametrálne odlišné 
v tom, že k jednému páchateľovi sú oveľa menej represívne, ako k druhému. 

Trest domáceho väzenia predstavuje správnu voľbu, nie len v zmysle potreby 
odbremenenia ústavov na výkon väzby z dôvodu veľkého počtu odsúdených osôb, 
ale najmä vzhľadom na hodnotové smerovanie trestného práva, ktoré vyzdvihuje aj 
potrebu zachovania rodinných vzťahov, pracovných návykov a pod. 
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SUBJEKTÍVNA STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU VO VZŤAHU 
K TRESTNÉMU ČINU MARENIA VÝKONU ÚRADNÉHO 

ROZHODNUTIA 
 
THE SUBJECTIVE SIDE OF THE CRIME IN RELATION TO THE CRIME 

OF OBSTRUCTION THE EXECUSION OF AN OFFICIAL DECISION 
 

Martin Baločko 
 
Abstrakt  
Článok je venovaný trestnému činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a jeho 
subjektívnej stránke. Skutková podstata trestného činu marenia výkonu úradného 
rozhodnutia je obsahom ustanovenia § 348 Trestného zákona. Cieľom tohto článku 
je poukázať na správny výklad subjektívnej stránky trestného činu marenia výkonu 
úradného rozhodnutia podľa § 348 písm. a) Trestného zákona, teda, ak páchateľ bez 
vážneho dôvodu nenastúpi na výkon trestu odňatia slobody v lehote stanovenej 
súdom. Úvod práce je zameraný na subjektívnu stránku trestného činu vo 
všeobecnosti. Nasleduje kapitola, ktorá je venovaná trestnému činu marenia výkonu 
úradného rozhodnutia podľa § 348 Trestného zákona a v závere článku sú uvedené 
rozhodnutia súdov a ich výklad, čo sa týka naplnenia subjektívnej stránky tohto 
trestného činu. 
Kľúčové slová: subjektívna stránka, trestný čin marenia výkonu úradného 
rozhodnutia. 
 
Abstract 
The article is devoted to the criminal act of obstructing the execution of an official 
decision and its subjective side. The factual essence of the criminal act of obstructing 
the execution of an official decision is the content of the provisions of § 348 of the 
Criminal Code. The aim of this article is to point out the correct interpretation of the 
subjective side of the crime of obstructing the execution of an official decision 
according to § 348 letter a) of the Criminal Code, that is, if the offender does not, 
without a serious reason, begin serving the prison sentence within the period set by 
the court. The introduction of the work is focused on the subjective side of the crime 
in general. The following is a chapter dedicated to the crime of obstructing the 
execution of an official decision according to § 348 of the Criminal Code, and at the 
end of the article, the decisions of the courts and their interpretation are given, as 
regards the fulfillment of the subjective side of this crime. 
Keywords: subjective side, the crime of obstruction the execution of an official 
decision 
 
Úvod  

Trestným činom je podľa Trestného zákona1 protiprávny čin, ktorého znaky 
sú uvedené v Trestnom zákone, ak Trestný zákon neustanovuje inak. Súhrn 

 
1  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
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jednotlivých typických znakov trestného činu tvorí skutkovú podstatu trestného činu. 
Tieto znaky skutkovej podstaty sú obsahom každého trestného činu, avšak nie je 
potrebné, aby boli výslovne uvedené. Obligatórnymi znakmi skutkovej podstaty 
trestného činu sú objekt, objektívna stránka, subjekt a subjektívna stránka. 

Cieľom tohto článku je poukázať na správny výklad subjektívnej stránky 
trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 písm. a) Trestného 
zákona, teda, ak páchateľ bez vážneho dôvodu nenastúpi na výkon trestu odňatia 
slobody v lehote stanovenej súdom.  

Obsahom prvej kapitoly je charakteristika subjektívnej stránky trestného činu. 
Kapitola sa stručne venuje skutkovej podstate trestného činu s dôrazom na 
subjektívnu stránku trestného činu a jej najdôležitejší znak, zavinenie. 

Druhá kapitola je venovaná trestnému činu marenia výkonu úradného 
rozhodnutia a subjektívnej stránke tohto trestného činu. V závere kapitoly sú 
uvedené dve rozhodnutia z praxe Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
a Krajského súdu v Košiciach, v ktorých bola subjektívna stránka tohto trestného 
činu rozobratá.  

Verím, že článok poskytne správny výklad subjektívnej stránky trestného činu 
marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 písm. a) Trestného zákona.  
 
1. Subjektívna stránka trestného činu 

Trestný čin je tvorený skutkovou podstatou trestného činu, ktorú tvorí súhrn 
jednotlivých znakov, ktoré charakterizujú určité ľudské správanie ako trestný čin. 
Aby bola naplnená skutková podstata trestného činu, musia byť naplnené všetky 
znaky skutkovej podstaty trestného činu. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tieto znaky 
majú obligatórnu povahu. Výnimkou je príprava a pokus trestného činu, nakoľko pri 
pokuse a príprave trestného činu chýba následok a príčinný vzťah medzi následkom 
a konaním. Skutková podstata trestného činu môže tiež obsahovať aj fakultatívne 
znaky, ktoré nie sú vo všeobecnosti povinné. Obligatórnymi znakmi trestného činu 
sú objekt, objektívna stránka, subjekt a subjektívna stránka. Tieto znaky sú obsahom 
každého trestného činu bez ohľadu na to, či v ňom sú výslovne uvedené. Objekt 
väčšinou nie je výslovne uvedený, avšak je súčasťou každej skutkovej podstaty 
trestného činu.  Objektívna stránka je tvorená konaním, následkom a príčinným 
vzťahom medzi konaním a následkom. Subjektom trestného činu je páchateľ 
trestného činu a obligatórnym znakom subjektívnej stránky trestného činu je 
zavinenie.2 

Vzhľadom na tému, ktorej je tento článok venovaný, upriamime našu 
pozornosť práve na subjektívnu stránku trestného činu a jej obligatórny znak. 
Subjektívna stránka trestného činu vyjadruje znaky, ktoré sa týkajú psychiky 
páchateľa, a teda je vnútornou stránkou trestného činu. Fakultatívnym znakom, ktorý 
nemusí byť súčasťou trestného činu je motív páchateľa alebo cieľ spáchaného 
trestného činu. 

Zavinenie je najdôležitejším znakom subjektívnej stránky trestného činu. Ide 
o vnútorný vzťah páchateľa k objektívnym znakom trestného činu, ktorý je páchaný 

 
2  IVOR, J. – POLÁK, P. – ZÁHORA, J. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Wolters 

Kluwer s. r. o., 2021. 99 s. 
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a je založené na intelektuálnej a vôľovej zložke. Intelektuálna zložka je rozumová 
zložka založená na vnímaní a predstavách páchateľa a vôľová zložka je založená na 
chcení alebo uzrozumení. Rozoznávame štyri druhy zavinenia: 

 priamy úmysel – páchateľ vedel a chcel spôsobom uvedeným 
v Trestnom zákone porušiť  alebo ohroziť záujem, ktorý je chránený 
Trestným zákonom, 

 nepriamy úmysel – páchateľ vedel, že môže porušiť alebo ohroziť 
záujem, ktorý je chránený Trestným zákonom a pre prípad, že sa tak 
stane, bol s tým uzrozumený, 

 vedomá nedbanlivosť – páchateľ vedel, že môže porušiť alebo ohroziť 
záujem, ktorý je chránený Trestným zákonom, avšak bez primeraných 
dôvodov sa spoliehal, že sa tak nestane, 

 nevedomá nedbanlivosť – páchateľ nevedel, že môže porušiť alebo 
ohroziť záujem, ktorý je chránený Trestným zákonom, aj keď o tom 
vedieť mohol a mal.3 

 
2. Trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia 

Trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia je umiestnený v ôsmej 
hlave osobitnej časti Trestného zákona pod trestnými činmi proti poriadku vo 
veciach verejných v piatom diele pod názvom Iné formy rušenia činnosti orgánov 
verejnej moci. Je upravený ustanovením § 348 Trestného zákona, ktorý znie: „Kto 
marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej 
moci tým, že  

a) bez vážneho dôvodu nenastúpi výkon trestu odňatia slobody v lehote 
stanovenej súdom, 

b) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa počas výkonu trestu zákazu pobytu 
zdržiava v mieste alebo obvode, na ktorý sa tento trest vzťahuje, alebo nedodržiava 
obmedzenia a povinnosti, ktoré mu uložil súd v súvislosti s výkonom tohto trestu,  

c) bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa neoprávnene zdržiava na území 
Slovenskej republiky, hoci mu bol uložený trest vyhostenia alebo mu bol pobyt na 
území Slovenskej republiky zakázaný,  

d) vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného 
štátneho orgánu o zákaze činnosti,  

e) napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým sa zakazuje prijímať 
dotácie, subvencie alebo pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, sa 
uchádza alebo príjme dotáciu, subvenciu alebo pomoc a podporu poskytovanú z 
fondov Európskej únie, alebo napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu, ktorým sa 
zakazuje účasť vo verejnom obstarávaní, sa zúčastní verejného obstarávania,  

f) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo 
ochrannej výchovy, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon 
takých rozhodnutí podstatne sťažuje,  

g) dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu, 

 
3  IVOR, J. – ZÁHORA, J. Repetitórium trestného práva. 5. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer s. 

r. o., 2021. 34 s. 
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h) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril vykázanie zo 
spoločného obydlia vydané podľa osobitného predpisu alebo na základe 
neodkladného opatrenia súdu,  

i) dopustí sa závažného alebo opakovaného konania, aby zmaril zákaz alebo 
obmedzenie kontaktu, vstupu alebo priblíženia sa vydané a osvedčené podľa 
osobitného predpisu alebo vydané na základe rozhodnutia súdu v civilnom procese,  

j) zúčastní sa na verejnom podujatí, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu účasti 
na verejných podujatiach alebo nedodržiava obmedzenia a povinnosti, ktoré mu súd 
uložil v súvislosti s výkonom tohto trestu,  

k) dopustí sa závažného konania, ktorým marí výkon uloženého ochranného 
dohľadu, alebo 

l) napriek právoplatnému rozhodnutiu, ktorým sa zakazuje pokračovať v 
prácach, úpravách alebo v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, vykonáva práce, 
úpravy alebo inak pokračuje v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, pričom nejde 
o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov,  
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“4 

Pri trestnom čine marenia výkonu úradného rozhodnutia ide o prečin. 
Objektom trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia je riadny výkon 
rozhodnutí orgánov verejnej moci. Objektívnou stránkou tohto trestného činu je 
marenie, resp. podstatné sťaženie pri výkone rozhodnutí orgánov verejnej moci. Pod 
marením alebo podstatným sťažením možno rozumieť to, že rozhodnutie, ktoré má 
byť vykonané, vykonané nie je z dôvodu konania páchateľa a nie je možné ho 
vykonať, alebo ho je možné vykonať, ale za podstatne sťažených podmienok.  Nejde 
však o prípad, že rozhodnutie už nejde vykonať vôbec.5 Páchateľom, teda subjektom 
trestného činu, môže byť ktorákoľvek trestne zodpovedná fyzická osoba, avšak 
páchateľom trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia môže byť tiež 
právnická osoba. Subjektívnou stránkou marenia výkonu úradného rozhodnutia je 
úmyselné zavinenie. 6 

Vzhľadom na ďalší vývoj článku a na nasledujúce rozhodnutia súdov, bude 
naša pozornosť venovaná trestnému činu marenia výkonu úradného rozhodnutia 
podľa § 348 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, a teda nenastúpenie do výkonu trestu 
odňatia slobody v lehote stanovenej súdom. Subjektom tohto trestného činu môže 
byť len odsúdený na trest odňatia slobody, ktorému bol zároveň takýto výkon trestu 
odňatia slobody nariadený. Objektívna stránka trestného činu bude naplnená za  
podmienky, že páchateľovi bol nariadený nástup na výkon trestu odňatia slobody, 
avšak odsúdený nenastúpi na výkon trestu odňatia slobody bez vážneho dôvodu, 
v lehote stanovenej súdom.7 Nariadenie výkonu trestu odňatia slobody je upravené 
v Trestnom poriadku8 nasledovne: 

 
4  § 348 Trestného zákona. 
5  BURDA, E. – ČENTÉŠ, J. – KOLESÁR, J. – ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. 

Komentár. II. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011. 1145 s. 
6  IVOR, J. – ZÁHORA, J. Repetitórium trestného práva. 5. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer s. 

r. o., 2021. 110 s. 
7  BURDA, E. – ČENTÉŠ, J. – KOLESÁR, J. – ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Osobitná časť. 

Komentár. II. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011. 1145 s. 
8  Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. 
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Podľa § 408 ods. 1 Trestného poriadku: „Len čo sa rozhodnutie, podľa 
ktorého sa má vykonať trest odňatia slobody, stalo vykonateľným, predseda senátu 
príslušného súdu prvého stupňa alebo odvolacieho súdu ihneď vydá príkaz na 
zadržanie odsúdeného na účel jeho dodania do výkonu trestu odňatia slobody a 
zároveň nariadi výkon trestu odňatia slobody a dodanie odsúdeného do výkonu 
trestu odňatia slobody, ak  

a) je vo väzbe, 
b) bol mu uložený trest odňatia slobody prevyšujúci dva roky, 
c) je obava, že ujde, alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol výkonu trestu.“ 
Podľa § 408 ods. 2 Trestného poriadku: „V prípadoch neuvedených v odseku 

1, len čo sa rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať nepodmienečný trest odňatia 
slobody, stalo vykonateľným, predseda senátu pošle príslušnému ústavu na výkon 
väzby nariadenie výkonu trestu a vyzve odsúdeného, ak je na slobode, aby do výkonu 
trestu nastúpil. Ak ide o tehotnú ženu alebo matku novonarodeného dieťaťa 
mladšieho ako jeden rok, postupuje súd podľa § 409 ods. 3.“    
 
3. Subjektívna stránka trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia 

Subjektívna stránka trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutie 
podľa § 348 ods. 1 písm. a) Trestného zákona je naplnená úmyselným zavinením 
podľa § 15 Trestného zákona. 

Úmysel je ťažšou formou zavinenia ako nedbanlivosť a priamy úmysel je 
závažnejší ako nepriamy. Legálna definícia priameho a nepriameho úmyslu je 
upravená v § 15 Trestného zákona. Zavinenie musí pokrývať všetky znaky skutkovej 
podstaty trestného činu. Na to, aby bola naplnená subjektívna stránka úmyselného 
trestného činu je potrebné, aby páchateľ mal úmysel spôsobiť následok trestného 
činu. Tak ako pre priamy aj pre nepriamy úmysel je charakteristická vôľová aj 
vedomostná zložka. Rozdiel medzi nimi je v odstupňovaní vôľovej zložky. 
Zavinenie je vnútorný psychický vzťah páchateľa k porušeniu alebo ohrozeniu 
záujmu, ktorý je chránený Trestným zákonom. Zavinenie sa vzťahuje k podstatným 
skutočnostiam, ktoré tvoria trestný čin. Pri posudzovaní zavinenia, nie je potrebné, 
aby páchateľ mal vedomosti a znalosti o právnych skutočnostiach, postačuje aj jeho 
laická predstava a teda vedomosť o faktických okolnostiach. 9 

Trestný zákon priamy úmysel definuje takto: „Trestný čin je spáchaný 
úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v zákone porušiť alebo ohroziť 
záujem chránený týmto zákonom.“ 10 Pri priamom úmysle je dôraz na vôli páchateľa, 
avšak tým sa nevylučuje vedomostná zložka, vôľu nemožno oddeliť od vedomia.11 
Nepriamy úmysel definuje trestný zákon tak, že „trestný čin je spáchaný úmyselne, 
ak páchateľ vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, 
a pre prípad, že ho spôsobí, bol  s tým uzrozumený.“12 Pri nepriamom úmysle nie je 
páchateľovým cieľom spôsobiť následok významný pre trestné právo. Páchateľom 

 
9  BURDA, E. – ČENTÉŠ, J. – KOLESÁR, J. – ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. 

Komentár. I. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010. 1130 s. 
10  § 15 písm. a) Trestného zákona. 
11  BURDA, E. – ČENTÉŠ, J. – KOLESÁR, J. – ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. 

Komentár. I. diel. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010. 1130 s. 
12  § 15 písm. b) Trestného zákona. 
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pri nepriamom úmysle sleduje iný cieľ, ktorý môže byť pre trestné právo relevantný, 
ale aj nezávadný. Ak páchateľ vzhľadom na svoje znalosti vie, že následok uvedený 
v trestnom zákone spôsobí, bol s výsledkom uzrozumený. Uzrozumenie treba 
odlišovať od chcenia. Ide o aktívny vôľový vzťah k spôsobeniu následku. 
Uzrozumenie páchateľa v čase činu možno vyčítať tiež z jeho konania, fyzických 
dispozícii páchateľa a z toho, či páchateľ počítal s okolnosťou, ktorá mohla 
možnému následku zabrániť.13  

V uvádzanom príklade (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. 
zn. 1Tdo/31/2020) bol obvinený rozsudkom Okresného súdu Košice, uznaný za 
vinného zo spáchania prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 
ods. 1 písm. a) Trestného zákona, na skutkovom základe, že „v Košiciach a inde, bez 
vážneho dôvodu nenastúpil výkon trestu odňatia slobody v trvaní 4 mesiacov, ktorý 
mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Košice I, sp. zn. 10T/48/2015, zo dňa 23. 
novembra 2015, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 25. novembra 2015, pričom 
uznesením tohto súdu zo dňa 15. januára 2016, právoplatným toho istého dňa mu 
bola podľa ustanovenia § 410 ods. 1 Trestného poriadku zamietnutá žiadosť o odklad 
výkonu trestu odňatia slobody a toto uznesenie prevzal 6. februára 2016 a napriek 
tomu do výkonu trestu nenastúpil a až 28. apríla 2016 bol policajtmi dodaný do 
výkonu trestu.“ Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 4To/53/2017 zo dňa 8. 
novembra 2017 podľa § 319 Trestného poriadku zamietol odvolanie obvineného.  

Obvinený podal dovolanie, v ktorom uviedol, že „nebola naplnená 
subjektívna stránka skutkovej podstaty stíhaného trestného činu. Uviedol, že na 
spáchanie inkriminovaného trestného činu sa vyžaduje úmyselná forma zavinenia, 
pričom jemu nie je možné pričítať ani jednu formu úmyselného zavinenia v zmysle § 
15 Trestného zákona. Keďže obvinený požiadal o odklad výkonu trestu odňatia 
slobody, vnímal ako prirodzené nenastupovať na výkon tohto trestu do momentu, 
kedy bude o jeho žiadosti rozhodnuté. Doručovaniu rozhodnutia o jeho žiadosti sa 
nijakým spôsobom nevyhýbal, pričom vedomosť o tomto rozhodnutí nadobudol 6. 
februára 2016, teda až po pôvodnom termíne nástupu na výkon trestu odňatia 
slobody. Nakoľko rozhodnutie o zamietnutí neobsahovalo informáciu o novom 
termíne nástupu, obvinený iniciatívne, rešpektujúc rozhodnutie o zamietnutí žiadosti 
o odklade, bez zbytočného odkladu kontaktoval súd, aby mu bol pridelený nový 
termín nástupu. Vyhodnotenie konania inak ako úmyselné nenastúpenie výkonu 
trestu odňatia slobody vedie k zbaveniu jeho viny a oslobodeniu spod obžaloby, preto 
predmetné dovolanie je spôsobilé zásadne ovplyvniť postavenie obvineného“. 

Prokurátor k uvedenému dovolaniu uviedol, že v predmetnej trestnej veci 
nedošlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu zisteného skutku ani k nesprávnemu 
použitiu iného hmotnoprávneho ustanovenia. Skutok bol v napadnutom rozhodnutí 
kvalifikovaný ako trestný čin, pričom vykonaným dokazovaním bolo nepochybne 
preukázané, že išlo o trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 
ods. 1 písm. a) Trestného zákona.  

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako dovolací súd k tomu uviedol: „V 
kontexte stabilnej rozhodovacej praxe dovolací súd tejto námietke nemohol priznať 

 
13  IVOR, J. – POLÁK, P. – ZÁHORA, J. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Wolters 

Kluwer s. r. o., 2021. 166 s. 
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žiadnu relevanciu. Najvyšší súd už v minulosti na túto tému uviedol, že motív 
páchateľa a subjektívna stránka trestného činu sú znaky, ktoré sa síce týkajú 
psychiky páchateľa, ale prejavujú sa navonok v spáchanom skutku a dokazujú sa 
rovnako ako objektívne znaky trestného činu (konanie, následok a príčinný vzťah). 
Namietanie ich nezistenia alebo nesprávneho čin neúplného zistenia v dôsledku 
nevykonania dokazovania alebo nesprávneho vyhodnotenia vykonaného 
dokazovania až v dovolaní nepredstavuje namietanie skutkových zistení a záverov, 
čo ustanovenie § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku nepripúšťa (ZSP 40/2010). 
To znamená, že tento dovolací dôvod nemôže napĺňať poukaz na to, že nebola v 
konaní preukázaná vykonaným dokazovaním subjektívna stránka trestného činu. 
Táto totiž predstavuje vnútorný vzťah páchateľa k spáchanému trestnému činu, ktorý 
nie je možné skúmať priamo, ale len sprostredkovane, t. j. ako sa navonok prejavuje 
v jeho konaní, ktoré je napokon obsahom skutkovej vety rozhodnutia (S 3/2011). Tu 
si treba uvedomiť, že zistenie a konštatovanie naplnenia, či nenaplnenia subjektívnej 
stránky skutkovej podstaty trestného činu (úmyselnej formy zavinenia) patrí medzi 
okolnosti podliehajúce normám procesního práva a vykonáva sa v rámci 
dokazovania tak, ako to predpokladá ustanovenie § 119 ods. 1 písm. a) Trestného 
poriadku: „V trestnom konaní treba dokázať, najmä či sa stal skutok a či má znaky 
trestného činu." Z odôvodnení rozhodnutí okresného súdu ako aj krajského súdu 
zároveň jasne vyplýva, že obvinený P. K. sa inkriminovaného skutku dopustil vo 
forme priameho úmyslu podľa § 15 písm. a) Trestného zákona. Pokiaľ ide o 
obvineným uvádzanú žiadosť o odklad výkonu trestu odňatia slobody podľa § 410 
Trestného poriadku, na ktorú odkazuje aj znenie inkriminovaného skutku, tak k tomu 
najvyšší súd nad rámec dodáva, že zákon s podaním takejto žiadosti nespája 
odkladný účinok, čo znamená, že jej podanie bez ďalšieho nespôsobuje zánik 
povinnosti odsúdeného nastúpiť na výkon uloženého trestu odňatia.“14 

Rovnako v ďalšom uvádzanom príklade Okresný súd rozhodol tak, že 
obžalovaný bol  podľa § 285 písm. b) Trestného poriadku oslobodený  spod skutku 
obžaloby, ktorý bol právne kvalifikovaný ako prečin marenia výkonu úradného 
rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, ktorý mal spáchať tak, 
že bez toho, aby mu v tom bránili závažné okolnosti, sa nedostavil do Ústavu na 
výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a nenastúpil na výkon 
nepodmienečného trestu odňatia slobody vo výmere štyri mesiace so zaradením do 
ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia, ktorý mu 
bol uložený trestným rozkazom právoplatným 25.10.2018, pre prečin zanedbania 
povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona v spojení s uznesením 
právoplatným 23.03.2021, a to aj napriek tomu, že písomnú výzvu Okresného súdu 
zo 16.04.2021 na nastúpenie do výkonu trestu v termíne do 14.05.2021 si osobne 
prevzal dňa 07.05.2021 a hoci podal žiadosť o odklad výkonu uloženého trestu, táto 
bola zamietnutá uznesením Okresného súdu právoplatným dňa 19.05.2021, pričom 
povinnosť uvedenú vo výzve si nesplnil, pretože skutok nie je trestným činom. 

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie prokurátor, v ktorom poukázal na to, 
že súd svoje rozhodnutie, čo sa týka oslobodenia obžalovaného zo skutku obžaloby, 
v podstate odôvodnil tým, že pre naplnenie subjektívnej stránky trestného činu 

 
14  Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Tdo/31/2020 zo dňa 13.01.2021. 
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marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. a) Trestného zákona 
sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Z výpovede obžalovaného tak v prípravnom 
konaní, ako aj na hlavnom pojednávaní súd zistil, že nemožno pripočítať 
obžalovanému v žiadnom prípade úmysel priamy, ale ani úmysel nepriamy, pretože 
vychádzajúc z jeho tvrdení, obžalovaný nevedel, že svojim konaním môže porušiť 
alebo ohroziť záujem chránený ustanovením § 348 ods. 1 písm. a) Trestného zákona 
a ani nebol uzrozumený s tým, že takéto porušenie spôsobí. Obžalovaný na svoju 
obranu uvádzal, že po tom, čo bolo rozhodnuté Okresným súdom Bratislava, že trest 
odňatia slobody vo výmere 4 mesiacov uložený trestným rozkazom Okresného súdu 
vykoná a bola mu doručená výzva na nástup do výkonu trestu, podal dňa 13.05.2021 
žiadosť o odklad výkonu trestu zo zdravotných dôvodov, pričom najneskorší nástup 
výkonu trestu mal byť 14.05.2021. Ohľadne predmetnej veci, ako má postupovať, sa 
údajne radil aj s právnikom a tento mu odporúčal, aby vyčkal na ďalšiu výzvu na 
nástup do výkonu trestu odňatia slobody, keďže lehota najneskoršieho nástupu do 
výkonu trestu uplynula dňa 14.05.2021 a nová lehota mu určená ešte nebola. Po tom, 
čo žiadosť o odklad výkonu trestu bola obžalovanému zamietnutá, ďalšiu výzvu na 
nástup do výkonu trestu už neobdržal a bol dodaný do výkonu trestu na základe 
príkazu na dodanie do výkonu trestu zo dňa 22.06.2021. Do výkonu trestu bol 
dodaný 01.07.2021, po tom, čo bol na základe uvedeného príkazu zadržaný v mieste 
svojho bydliska, 

Prokurátor ďalej v odôvodnení uviedol, že obžalovaný svojím konaním 
uvedeným vskutku obžaloby naplnil tak po objektívnej, ako aj po subjektívnej 
stránke všetky pojmové znaky prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa 
§ 348 ods. 1 písm. a) Trestného zákona. 

Poukázal aj na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 
1Tdo/31/2020 zo dňa 13.01.2021, ktoré sme v článku spomínali, z ktorého okrem 
iného vyplýva, že zákon s podaním žiadosti o odklad výkonu trestu odňatia slobody 
nespája odkladný účinok, čo znamená, že jej podanie bez ďalšieho nespôsobuje 
zánik povinnosti odsúdeného nastúpiť na výkon uloženého trestu odňatia 
slobody v lehote stanovenej súdom. Z vyššie uvedeného dôvodu preto obžalovaný 
mal povinnosť nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody a nemal čakať na ďalšiu 
prípadnú výzvu zo súdu. 

Okresný súd v napadnutom rozsudku podrobne poukázal na vykonané 
dôkazy, ktoré vyhodnotil tým, že pokiaľ ide o obranu obžalovaného, že nemal 
v úmysle nenastúpiť výkon trestu a zdržiaval sa v mieste bydliska, že v dôsledku 
svojich zdravotných problémov ani nepracuje, súd je náchylný veriť jeho tvrdeniu, 
že sa zdržiaval vo svojom bydlisku v Trebišove, nikam neodcestoval a čakal 
doručenie ďalšej výzvy na nástup do výkonu trestu. Dlhoročná súdna prax je taká, 
že po tom, čo odsúdený požiada o odklad výkonu trestu odňatia slobody a takáto 
žiadosť mu je zamietnutá, súd  znovu vydáva výzvu na nástup do výkonu trestu. 
Pokiaľ sa v odôvodnení uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uvádza, 
že zákon s podaním žiadosti o odklad výkonu trestu odňatia slobody nie je spojený 
s odkladným účinkom, súd k tomu poznamenal, že keby zákonodarca mal niečo 
podobné na mysli, mal v ustanovení § 409 resp. § 410 Trestného poriadku ustanoviť, 
že podanie žiadosti o odklad výkonu trestu nemá odkladný účinok, pričom citované 
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ustanovenia trestného poriadku toto neobsahujú. Trestný poriadok poskytuje 
právoplatne odsúdenému po tom, čo mu je doručená výzva na nástup do výkonu 
trestu, oprávnenie podať žiadosť o odklad výkonu trestu, a to jednak z vážnych 
zdravotných dôvodov, keď je hospitalizovaný, resp. z iných vážnych dôvodov. Toto 
právo odsúdeného je neopomenuteľné a súd o jeho žiadosti nepochybne musí 
rozhodnúť. Ak by sa pripustilo, že žiadosť o odklad výkonu trestu odňatia slobody 
nemá odkladný účinok, odsúdený by musel, aby predišiel trestnému stíhaniu pre 
predmetný trestný čin, do výkonu trestu nastúpiť a do úvahy by po nastúpení do 
výkonu trestu mohlo pripadať aj kladné rozhodnutie súdu, ktorý by odklad do 
výkonu trestu odsúdenému povolil. Trestný poriadok však nerieši situáciu ako 
v takomto prípade postupovať, zrejme by u takejto osoby mal byť prerušený výkon 
trestu odňatia slobody, ale v ustanovení § 412 Trestného poriadku prerušenie alebo 
prepustenie z výkonu trestu u osoby, ktorej bol povolený odklad výkonu trestu 
odňatia slobody nepripúšťa. Okresný súd následne vyhodnotil, že vzhľadom 
k uvedenému, argumentovať jednoznačne tým, že žiadosť o odklad výkonu trestu 
odňatia slobody nemá odkladný účinok nie je namieste, vzhľadom 
k predpokladaným problémom v súvislosti s kladným rozhodnutím o odklade 
v prípade obžalovaného, ktorý už nastúpil do výkonu trestu, tento právny režim nie 
je v trestnom poriadku perfektne upravený, čo nemôže byť v neprospech 
obžalovaného. V súvislosti s uvedenými úvahami, ale hlavne v súvislosti 
s nenaplnením subjektívnej stránky trestného činu zo strany obžalovaného okresný 
súd dospel k záveru, že tento skutok, ktorý s kladie obžalovanému za vinu, nie je 
trestným činom. 

Krajský súd v Košiciach sa v tomto prípade nestotožnil s názorom Okresného 
súdu, ale práve naopak uviedol, že k trestnému činu – prečinu marenia výkonu 
úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. a) Trestného zákona treba uviesť, že 
pre  nepriamy úmysel postačuje už aj predstava možnosti marenia výkonu 
rozhodnutia súdu osobou tým, že nenastúpi bez náležitého dôvodu do výkonu trestu 
odňatia slobody. Odsúdený si podal žiadosť o odklad výkonu trestu odňatia slobody 
a následne o tejto žiadosti v zmysle § 410 ods. 1 Trestného poriadku. Okresný súd 
rozhodol zamietnutím tejto žiadosti a proti uvedenému rozhodnutiu sťažnosť nie 
je prípustná. Nemožno sa stotožniť ani s tvrdením prvostupňového súdu, že 
dlhoročná súdna prax je taká, že po tom, čo odsúdený požiada o odklad výkonu trestu 
odňatia slobody a takáto žiadosť mu je zamietnutá, súd  znovu vydáva výzvu na 
nástup do výkonu trestu. Bežnou aplikačnou praxou je práve naopak skutočnosť, že 
okrasné súdy po zamietnutí žiadosti o odklad výkonu trestu odňatia slobody 
nezasielajú opätovne výzvu na nástup do výkonu trestu odňatia slobody. Neznalosť 
odsúdeného - z právneho hľadiska ide o zásadu (pôvodne recipovanú z rímskeho 
práva), ktorá znamená, že neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje a nevyviňuje 
z právnej zodpovednosti za jeho porušenie. Ide teda o právnu fikciu, že každý je 
oboznámený s platnými a účinnými právnymi predpismi a tým si je vedomý svojich 
práv a povinností.15 
  

 
15  Rozsudok Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 6To/59/2022 zo dňa 16.08.2022. 
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Záver  
Subjektívna stránka trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutie 

podľa § 348 ods. 1 písm. a) Trestného zákona je naplnená úmyselným zavinením 
podľa § 15 Trestného zákona. Trestný zákon priamy úmysel definuje takto: „Trestný 
čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v zákone porušiť 
alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom.“ Nepriamy úmysel definuje trestný 
zákon tak, že „trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ vedel, že svojím 
konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, 
bol  s tým uzrozumený.“16 

Subjektívna stránka trestného činu predstavuje vnútorný vzťah páchateľa k 
spáchanému trestnému činu, ktorý nie je možné skúmať priamo, ale len 
sprostredkovane, t. j. ako sa navonok prejavuje v jeho konaní, ktoré je napokon 
obsahom skutkovej vety rozhodnutia.  

Článok poukázal na subjektívnu stránku trestného činu a na jej základný znak 
– zavinenie s dôrazom na trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. 
V závere sme uviedli ako vykladal subjektívnu stránku tohto trestného činu Najvyšší 
súd Slovenskej republiky a tiež Krajský súd v Košiciach.  
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ZÁSADA PREZUMPCIE NEVINY A UPLATNENIE PRAVIDLA IN 
DUBIO PRO REO V ROZHODOVANÍ SÚDU   

 
THE PRINCIPLE OF THE PRESUMPTION OF INNONCENCE AND 
USING IN DUBIO PRO REO PRINCIPLE IN COURT DECISIONS  

 
Peter Čopko  

 
Abstrakt 
Zásada prezumpcie neviny a z nej vyplývajúce pravidlá, vrátane pravidla in dubio 
pro reo, je v Slovenskej republike štandardne zaraďovaná  medzi základné zásady 
trestného konania. Súčasne je považovaná aj za jeden zo základných pilierov úpravy 
trestného procesu v každom zo štátov, ktoré rešpektujú a  dodržiavajú  ľudské práva 
a základné slobody. Cieľom príspevku je priblížiť jedno z elementárnych pravidiel, 
ktoré vyplývajú z tejto zásady -  pravidlo in dubio pro reo, z hľadiska jeho 
uplatňovania v rozhodovaní súdu a súčasne aj v kontexte uplatnenia niektorých 
ďalších základných zásad trestného konania v Slovenskej republike.  
Kľúčové slová: prezumpcia neviny, oslobodzujúci rozsudok, vyhľadávacia zásada, 
zásada kontradiktórnosti, bremeno dokazovania, zásada zistenia skutkového stavu 
bez dôvodných pochybností.  
 
Abstract 
The principle of the presumption of innocence and related rules, which result from 
this principle, including the in dubio pro reo principle, is standardly consider as the 
one of the basic principles of criminal proceedings in the Slovak republic. It is also 
considered as the one of the basic pillars of the regulation of criminal proceedings 
in all states, which respect human rights and fundamental freedoms. The aim of this 
paper is to approach one of the basic rules which result from this principle - the rule 
in dubio pro reo, in terms of its application in court decisions and at the same time 
in the context of the application of some other basic principles of criminal procedure 
in court trial in Slovak republic. 
Key words: the principle of the presumption of innocence, the acquittal judgement, 
the search principle,  the contradiction principle, the burden of proof, the principle 
of establishing the facts without reasonable doubt.  
 
Úvod 

Základné zásady trestného konania, ktorých integrálnou súčasťou je aj zásada 
prezumpcie neviny, sú základom trestného konania v Slovenskej republike, na 
ktorom je vybudovaná organizácia trestného konania a úprava činnosti jeho orgánov. 
Tvoria pritom harmonickú a ucelenú, vzájomne skĺbenú sústavu a napomáhajú tak 
k napĺňaniu účelu trestného konania, ako je tento vyjadrený v §1 zák. č.301/2005 
Z.z. Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný 
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poriadok“) 1. Jej aktuálne vyjadrenie v § 2 ods. 4 Trestného poriadku je nasledovné: 
„Každý, proti komu sa  vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd 
nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.“  Zásada prezumpcie 
neviny, na rozdiel od niektorých novších zásad (napr. zásada kontradiktórnosti, bola 
medzi základné zásady zaradená až účinnosťou Trestného poriadku od 1.1.2006 
alebo zásada ochrany práv poškodeného až účinnosťou zák. č. 274/2017 Z.z. 
o ochrane obetí trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 
novelizoval Trestný poriadok –konkrétne rozšíril §2 Základné zásady trestného 
konania,  o nový ods. ods. 21, s účinnosťou od 1.januára 2018), tvorí  súčasť 
základných zásad trestného konania, uplatňovaných na území Slovenskej republiky 
kontinuálne, vrátane  zák. č.141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný 
poriadok). Jej význam je možné vnímať aj prostredníctvom jej zaradenia medzi 
základné práva a slobody v Ústave Slovenskej republiky (Druhá hlava, Siedmy 
oddiel, čl.52 ods.2), ako aj v medzinárodných dokumentoch, upravujúcich ľudské 
práva a základné slobody, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako napr. 
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (čl.6 ods. 2). V prvej časti 
nášho príspevku sa preto snažíme priblížiť vymedzenie obsahu a významu 
prezumpcie neviny nielen ako základnej zásady trestného konania, ale aj ako jedného 
z ústavných práv, resp. princípov, práv garantovaného medzinárodnými 
dokumentmi. Obsah druhej časti príspevku je venovaný  jednému z pravidiel, ktoré 
vyplývajú z tejto zásady, konkrétne pravidlu in dubio pro reo,  a to z hľadiska jeho 
uplatňovania v procese dokazovania, resp. v  rozhodovacej činnosti súdov.         
 
1. Vymedzenie zásady prezumpcie neviny a jej vzťah k niektorým iným 
základným zásadám trestného konania  

Zásada prezumpcie neviny je štandardne zaraďovaná  medzi základné zásady 
trestného konania, v rámci ich vnútorného členenia najčastejšie medzi zásady 
dokazovania 2, v prípade Oleja, medzi všeobecné zásady. 3 

Ako už bolo vyššie uvedené formálne vyjadrenie zásady prezumpcie neviny 
je okrem § 2 ods. 4 Trestného poriadku zakotvené aj priamo v Ústave Slovenskej 
republiky, zák.č. 460/1992 Zb., konkrétne v jej Siedmom oddiely: Právo na súdnu 
a inú právnu ochranu v čl. 50 ods. 2 „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, 
považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom 
jeho vinu“, rovnako tak v Listine základných práv a slobôd, v čl. 40 ods. 2 „Každý, 
proti komu sa vedie trestné konanie, sa pokladá za nevinného, kým sa právoplatným 
odsudzujúcim rozsudkom súdu nevysloví jeho vina“, a to spolu s úpravou ďalších 

 
1  Porovnaj. OLEJ, J., ROMŽA, S. ČOPKO,P., PUCHALLA,M. Trestné právo procesné. UPJŠ 

v Košiciach, 2012,  s. 15.  
2  Porovnaj: HUSÁR, E. a kol. Trestné právo procesné. Tretie prepracované vydanie. IURA 

EDITION, Bratislava, 2003, s.22, porovnaj tiež IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA, J. Trestné právo 
procesné.  Wolters Kluwer, 2017, s.52., tiež JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. Vydání. 
Praha: Leges, 2018,.s.126.   

3  Porovnaj: OLEJ, J., ROMŽA, S. ČOPKO,P., PUCHALLA,M. Trestné právo procesné. UPJŠ 
v Košiciach, 2012, s.16. 
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práv osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie.4 Rovnako tak je prezumpcia neviny 
súčasťou práv, tvoriacich v súhrne právo na spravodlivé súdne konanie,  zakotvená 
aj v  čl.6 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd:“Každý, kto je obvinený z trestného činu, sa považuje za nevinného, dokiaľ 
jeho vina nebola preukázaná zákonným spôsobom.“ Z procesných práv, ktoré 
zaručuje Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, za najpodstatnejšie 
možno označiť právo na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods.1.“ 5  Princíp prezumpcie 
neviny obsahuje okrem už uvedeného, aj Všeobecná deklarácia ľudských práv (čl. 
11 ods. 11), rovnako tak Medzinárodný pakt o občianskych  a politických 
právach (čl. 14 ods. 2). Princíp prezumpcie neviny je spolu s právom na obhajobu, 
ako aj právom na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces tiež 
integrovaný v HLAVE VI. Charty základných práv Európskej únie, nazvanej 
Spravodlivosť, konkrétne v čl. 48, nazvanom Prezumpcia neviny a právo na 
obhajobu a tiež v čl. 47, nazvanom Právo na účinný prostriedok nápravy a na 
spravodlivý proces, a to nasledovne:  
       „ čl. 48. Prezumpcia neviny a právo na obhajobu  
1. Každý, kto je obvinený, sa považuje za nevinného, kým jeho vina nebola 

preukázaná zákonným spôsobom. 
2. Každý, kto je obvinený, má zaručené právo na obhajobu. 
        čl. 47. Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces 
Každý, koho práva a slobody zaručené právom Európskej únie sú porušené, má za 
podmienok ustanovených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred 
súdom. Každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne 
a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným 
zákonom. Každý musí mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať. 
Právna pomoc sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné prostriedky v prípade, 
ak je táto pomoc potrebná na zabezpečenie efektívneho prístupu k spravodlivosti.“ 6   

Skutočnosť, že prezumpcii neviny je venovaná aj aktuálne pozornosť orgánov 
Európskej únie, potvrdzuje aj prijatia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2016/343/EÚ z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny 
a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (ďalej aj ako 
„Smernica“). Formálne bola transpozícia citovanej smernice do právneho poriadku 
Slovenskej republiky realizovaná prijatím zák. č.236/2017 Z.z. zo 6. septembra 2017 
o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov – a to konkrétne novelizáciou  zák. č. 301/2005 Z.z.  Trestného 
poriadku. 

Z vyššie uvedeného je možné urobiť záver, že prezumpciu neviny je možné 
vnímať nielen ako základnú zásadu trestného konania, ale aj ako ústavnú zásadu, tiež 
ako princíp, či významné právo, zakotvené v medzinárodných dokumentoch 
o ľudských právach a základných slobodách.  

 
4  Čl.40 Ústavného zákona č.23/1991 Zb. z 9. januára 1991, ktorým sa uvádza LISTINA 

ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD. 
5  DRGONEC, J. Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Šamorín: HEURÉKA, 2008, 

s.36. 
6  čl.48, čl.47 Charta základných práv Európskej únie. 
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Prezumpcia neviny je úzko spájaná aj s niektorými ďalšími základnými 
zásadami a právami, uplatňovanými v trestnom konaní, a to osobitne so zásadou 
práva na obhajobu a právom na spravodlivý proces.  Význam práva na 
spravodlivý proces vo vzťahu k ďalším právam je pritom možné vnímať aj cez 
vymedzenie, ako ho uviedol Svák: „Právo na spravodlivý súdny proces je jedným 
z kľúčových práv, bez ktorého by sa vlastne uplatňovanie všetkých iných práv stalo 
utópiou. Súdne precedensy vydávané súdom na základe článku 6 Európskeho 
dohovoru nemajú len hodnotu vo vzťahu k uplatneniu ľudských práv cestou súdu 
v Štrasburgu, ale sú súčasťou slovenských súdno-procesných predpisov, a to tak 
Trestného poriadku, ako aj Občianskeho súdneho poriadku.“ 7 

Ako tiež vyplynulo z vyššie uvedeného, jednotlivé formulácie, ktorými je 
vyjadrený princíp, resp. zásada prezumpcie neviny v zákonoch a medzinárodných 
dokumentoch, sú síce čiastočné odlišné, nie však v rozhodujúcej miere. Podľa 
Repíka: „tieto rozdielne formulácie nevyjadrujú podstatný rozdiel v obsahu 
s jedinou výhradou. Koniec platnosti prezumpcie neviny je vo vnútroštátnom práve 
vyjadrený konkrétne, keď sa za medzník považuje právoplatný odsudzujúci 
rozsudok. Všeobecná formulácia dohovoru musí rátať aj s právnymi poriadkami, 
v ktorých konanie týkajúce sa viny nekončí odsudzujúcim rozsudkom, ale uznaním 
viny (guilty plea v systéme common law) . Ako príklad uvádza napr. ústavu Malty.“8 

Úzky vzťah prezumpcie neviny so zásadou práva na obhajobu, v konečnom 
dôsledku aj s právom na spravodlivé konanie, vyjadril pomerne výstižne v minulosti 
napr. aj Savickij: „Právo na obhajobu sa môže uskutočniť len v tom prípade, keď je 
trestné konanie preniknuté myšlienkou prezumpcie neviny a opiera sa o túto 
myšlienku a riadi sa ňou. Na druhej strane sa prezumpcia neviny uplatňuje len vtedy, 
keď sa obvinený stáva subjektom trestného konania, má určité vymedzené práva 
a môže ich používať na svoju obhajobu. 

Prezumpcia neviny je predovšetkým procesným základom všeobecného práva 
na obhajobu a tiež všetkých, toto právo tvoriacich, detailnejších práv. Prezumpcia 
neviny je ďalej zovšeobecnené koncentrované vyjadrenie všetkých procesných 
záruk, ktoré obvinenému zo zákona patria na ochranu jeho práv. Konečne je 
prezumpcia neviny určitým východiskom pre vykonávanie dôkazov, s ktorých 
pomocou sa rozhoduje o hlavnej otázke trestného konania, a to o vine obžalovaného 
a miere jeho zodpovednosti. Obvinený môže byť uznaný za vinného len vtedy, keď 
prezumpcia neviny bola sudcom vyvrátená nespornými hodnovernými dôkazmi, 
pričom bolo nekompromisne dodržané právo na obhajobu a použité všetky 
poľahčujúce okolnosti.“ 9  V súvislosti s citovaným názorom je však potrebné 
uviesť, že postavenia a úloha súdu v trestnom konaní sa prijatím rekodifikácie zák.č. 

 
7  SVÁK, J. a kol. Advokát pre európskymi súdmi (praktický sprievodca). Bratislava, Poradca 

podnikateľa spol. s r.o., apríl 2004, s.38-39. Poznámka autora: Občiansky súdny poriadok bol 
v medziobdobí zrušený a nahradený novými procesnými kódexmi, s účinnosťou od 1. júla 2016 – 
Civilným sporovým poriadkom, Civilným mimosporovým poriadkom a Správnym súdnym 
poriadkom.  

8  REPÍK, B. Ľudské práva v súdnom konaní, MANZ, Bratislava, 1999, s.217. 
9  SAVICKIJ, V.M.  Právo na obhajobu a normatívní vyjadření presumpce neviny In. Kolektív autorů 

pod vedením V.M. Savického. 1988: Advokacie a současnost. Praha - Bratislava: vydáva Ústředí 
české advokacie a Ústredie slovenskej advokácie, s.27.  



446 

301/2005 Z.z.  Trestného poriadku významne zmenila, keď súd nielen prestal byť 
vnímaný ako jeden z orgánov činných v trestnom konaní, ale spolu so zavedením 
zásady kontradiktórnosti sa významným spôsobom posilnila zodpovednosť 
procesných strán vo vzťahu k výsledku trestného konania (pre uznanie viny 
obžalovaného  predpokladá sa unesenie dôkazného bremena prokurátorom), a 
naopak  oslabila sa úloha súdu z hľadiska realizácie zásady zisťovania skutkového 
stavu bez dôvodných pochybností,  ešte výraznejšie potom zásady vyhľadávacej.  

Podľa Repíka: „Prezumpcia neviny je jedným zo základných kameňov 
moderného trestného procesu a vplyv tohto princípu sa pociťuje v celom jeho 
priebehu. Je to viacrozmerný pojem a vyvodzuje sa z neho niekoľko významov či 
dôsledkov pre postavenie obvineného a pre chod procesu.“ 10  Obdobne aj Jelínek, 
aj keď vo vzťahu k  právnej úprave trestného konania realizovaného v Českej 
republike, zdôraznil: „Prezumpcia neviny je jedným z prvkov práva na spravodlivý 
proces a hlavným princípom moderných demokratických trestných konaní“. 11  
Spoluautori vysokoškolskej učebnice pod vedením Husára, intenzívny vzťah zásady 
prezumpcie neviny k niektorým iným základným zásadám trestného konania 
v minulosti vymedzili nasledovne: „Zásada prezumpcie neviny veľmi úzko súvisí 
jednak so zásadou náležitého zistenia skutkového stavu a jednak so zásadou 
zabezpečenia práva obvineného (obžalovaného) na obhajobu.“ 12  „Z kombinácie 
týchto troch zásad platí pre trestné konanie niekoľko významných pravidiel:1. 
nedokázaná vina má ten istý význam ako dokázaná nevina, 2. pravidlo in dubio pro 
reo (v pochybnosti v prospech veci., t.z. v prospech obvineného), 3. pre aplikačnú 
prax je významné pravidlo, že obvinený (obžalovaný) nie je povinný dokazovať 
svoju nevinu.“ 13  

V iudikovanej praxi, rovnako tak aj v prípade niektorých predstaviteľov 
akademickej obce,  je v súvislosti s uplatnením prezumpcie neviny pri dokazovaní 
štandardne uvádzané, že zo zásady prezumpcie neviny pri dokazovaní vyplývajú 
tieto pravidlá: 

- in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného), 
- obvinenému musí byť vina preukázaná., obvinený nie je povinný dokazovať 

žiadnu skutočnosť, a to  ani skutočnosť svedčiacu v jej prospech. 14  
Práve problematike súvisiacej s uplatňovaním pravidla in dubio pro reo 

v procese dokazovania, resp.  v rozhodovaní súdu, rozhodli sme sa venovať 
pozornosť   v ďalšej časti nášho príspevku.  

 
10  REPÍK, B. Ľudské práva v súdnom konaní, MANZ, Bratislava. 1999, s.218. 
11  JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 5.Vydání. Praha: Leges, 2018, s.131. 
12  HUSÁR, E. a kol. Trestné právo procesné. Tretie prepracované vydanie. IURA EDITION, 

Bratislava,  2003, s.37.   
13  Porovnaj. HUSÁR, E. a kol. Trestné právo procesné. Tretie prepracované vydanie. IURA 

EDITION, Bratislava, 2003 s.37-38, tiež: IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA, J. Trestné právo 
procesné.  Wolters Kluwer, 2017,. s.82-83.,  ŠIMOVČEK, I. a kol. Trestné právo procesné. 3. Vyd. 
Plzeň: Aleš Čeňek, 2019, s. 59-60.   

14  Porovnaj. MINÁRIK, Š. a kol. Trestný poriadok. Stručný komentár. Druhé prepracované  
a doplnené vydanie.  IURA EDITION, 2006,2010 s 29,  aktuálne tiež.  ČENTÉŠ, J., 
KURILOVSKÁ, L., ŠIMOVČEK, I. BURDA, E. a kol. Trestný poriadok I. § 1-195. Bratislava: 
C.H.Beck, 2021, s.12-13.    
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2. Niektoré poznatky z uplatňovania pravidla in dubio pro reo v rozhodovacej 
činnosti súdov 

Ako už bolo vyššie uvedené (v I. časti príspevku), pravidlo in dubio reo 
(v pochybnostiach v prospech obvineného) je spájané s procesom dokazovania, 
konkrétne s fázou hodnotenia dôkazov súdom v súdnej časti trestného konania, a to 
predovšetkým v štádiu hlavného pojednávania, ale napr. aj v odvolacom konaní. 
Jeho aplikácia je najčastejšie prezentovaná nasledovne: „ak zostanú dôvodné 
pochybnosti o skutkovej otázke, ktoré nemožno odstrániť vykonaním ďalších 
dostupných dôkazov, treba rozhodnúť v prospech obvineného, čomu zodpovedajú 
dôvody oslobodenia spod obžaloby, najmä dôvody uvedené v §285 písm. a) a c)., 
uvedené pravidlo sa týka len skutkových zistení, keďže vo vzťahu k právnym 
otázkam platí  pravidlo iura novit curia (súd pozná právo).“ 15  

V aplikačnej praxi sú súdy druhého stupňa pomerne často konfrontované 
s argumentáciou  obhajoby, obsiahnutou v podaných odvolaniach, spočívajúcej 
v tom, že súd prvého stupňa nesprávne vyhodnotil dôkazy, resp.  nerešpektoval 
dôsledne, prípadne nerešpektoval vôbec, pri hodnotení dôkazov pravidlo in dubio 
reo a preto navrhujú zrušenie takýchto rozsudkov. Prirodzene  vyskytujú sa aj 
prípady, kde naopak prokurátor v odvolaní proti oslobodzujúcemu rozsudku, 
namieta nedôvodné uplatnenie pravidla in dubio pro reo súdom prvého stupňa 
a preto navrhuje zrušenie takého rozsudku a vrátenie veci súdu prvého stupňa, aby 
ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z  uvedeného je potom možné 
urobiť záver, že sú to predovšetkým odvolacie súdy, resp. súdy druhého stupňa,  
ktoré sa s aplikáciou pravidla in dubio pro reo (v uvedenom kontexte aj 
s namietaním nerešpektovania, či porušenia zásady prezumpcie neviny) v aplikačnej 
praxi  najčastejšie musia zaoberať. Potvrdením skutočnosti, že nerešpektovanie 
pravidla in dubio pro reo, a tým aj porušenie zásady prezumpcie neviny, môže 
v individuálnych prípadoch viesť aj k porušeniu iných základných zásad trestného 
konania a v konečnom dôsledku aj k porušeniu práva na spravodlivý proces sú aj 
viaceré relevantné rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného 
súdu Slovenskej republiky, ale  napr. aj  Ústavného súdu Českej republiky, či 
Európskeho súdu pre ľudské práva  (ďalej tiež  ako „ESĽP), z ktorých niektoré  
dovolím si v ďalšom uviesť.   

Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení sp.zn. 5 To 20/2010 zo dňa 
25.11.2010, uviedol:„Nie je povinnosťou obžalovaného dokazovať svoju nevinu, 
pretože zásada prezumpcie neviny vyžaduje, aby to bol štát, ktorý nesie v trestnom 
konaní dôkazné bremeno. Netreba zabúdať, že obžalovanému v prípade uznania viny 
hrozí pomerne vysoký trest odňatia slobody. Preto je nevyhnutné, aby jeho vina bola 
bez akýchkoľvek pochybností preukázaná. Vykonané dôkazy musia jednoznačne 
a s najvyšším stupňom istoty preukazovať, že skutok uvedený v obžalobe sa stal, že 
predstavuje skutočne závažnú hrozbu pre spoločnosť a že práve obžalovaný je 
skutočne osobou, ktorá sa žalovaného skutku dopustila. V prípade existencie 

 
15  Porovnaj. MINÁRIK,Š. a kol. Trestný poriadok. Stručný komentár. Druhé prepracované  

a doplnené vydanie.  IURA EDITION, 2006,2010 s.29,  aktuálne tiež.  ČENTÉŠ, J., 
KURILOVSKÁ, L., ŠIMOVČEK, I. BURDA, E. a kol. Trestný poriadok I. § 1-195. Bratislava: 
C.H.Beck, 2021, s.11. 
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akýchkoľvek rozumných pochybností o tom, či sa obžalovaný žalovaného skutku 
dopustil, je potrebné tieto pochybnosti vykladať v jeho prospech a nie naopak. Ani 
vysoký stupeň podozrenia sám o sebe nevytvára zákonný podklad pre odsudzujúci 
rozsudok“ (porovnaj tiež  R 56/1994, R 28/1998). 

K aplikácii in dubio pro reo v prípade existencie viacerých alternatív  
možných spôsobov priebehu skutku vyjadril sa napr. Najvyšší súd Slovenskej 
republiky vo svojom rozhodnutí - uznesenie sp.zn. 6 Tz 10/2001, kde uviedol: 
„Prijať len jednu z alternatív dvoch možných spôsobov priebehu skutku možno 
iba vtedy, ak je tento skutkový dej vykonaným dokazovaním jednoznačne 
a nepochybne preukázaný, kým druhá alternatíva skutkového deja vo vykonanom 
dokazovaní, hoci bolo realizované v potrebnom rozsahu, nemá oporu. Ak však 
pretrvávajú pochybnosti aj po vyčerpaní všetkých potrebných a dostupných možností 
dokazovania o priebehu skutku, uplatní sa pravidlo „in dubio pro reo“.“ 

Obdobne vo vzťahu k uplatňovaniu pravidla in dubio pro reo vyjadril sa aj 
Ústavný súd Slovenskej republiky napr. v náleze - PL. ÚS 12/98, keď  uviedol: 
„Z ústavnej zásady prezumpcie neviny vyplýva, že obvinenému sa musí vina 
dokázať a v prípade pochybností o skutkovej otázke významnej pre rozhodnutie sa 
musí rozhodnúť v prospech obvineného (in dubio pro reo), pričom obvinený nie je 
povinný dokazovať svoju nevinu a nesmie byť donucovaný k výpovedi alebo 
priznaniu. Orgány v trestnom konaní musia voči obvinenému postupovať nestranne 
a nezaujato a hľadieť na neho ako na nevinného, dovtedy kým odsudzujúci rozsudok 
nenadobudne právoplatnosť.“ 

Uplatnením princípu prezumpcie neviny opakovane sa  zaoberal aj Európsky 
súd pre ľudská práva, keď ESĽP vo veci Barberá, Messegué a Jabardo proti 
Španielsku  (zo 6. decembra 1988, séria A č. 146, ods. 77) uviedol, že princíp 
prezumpcie neviny vyžaduje inter alia, že členovia senátu by nemali začať 
posudzovať vec s už vytvorenou predstavou, že obvinený spáchal trestný čin, 
z ktorého je obžalovaný. Dôkazné bremeno má prokurátor a akákoľvek 
pochybnosť by mala byť v prospech obvineného.  V inom rozhodnutí ESĽP tiež  
uviedol, že považuje prezumpciu neviny v článku 6 ods. 2 iba za jeden z aspektov 
širšieho pojmu spravodlivý proces podľa článku 6 ods. 1 (rozhodnutie vo veci 
Delta proti Francúzsko z 19. decembra 1990, séria A č. 191, ods. 38). ESĽP vo veci 
Kyprianou proti Cypru, v súvislosti s rozhodnutím z 27.1.2004, v rámci svojho 
hodnotenia uviedol: „Súd pripomína, že prezumpcia neviny zakotvená v článku 6 
ods. 2 Dohovoru je jedným z prvkov spravodlivého súdneho konania 
garantovaného v článku 6 ods. 1“.   

Z hľadiska nielen spoločnej histórie, ale aj rovnakých právnych základov, 
akým je predovšetkým Listina základných práv a slobôd, ako aj záväzkov, ako 
vyplývajú z medzinárodných dohovorov pre Českú republiku, rovnako pre 
Slovenskú republiku, sú relevantné aj právne názory vyjadrené Ústavným súdom 
Českej republiky. Citujúc z relatívne aktuálneho rozhodnutia Ústavného súdu 
Českej republiky – II. ÚS 2929/18 zo dňa 6.3.2020: „ I. Zásada prezumpcie neviny 
a z nej vyplývajúca zásada in dubio pro reo vyžadujú, aby sudcovia „nevychádzali 
z vopred prijatého presvedčenia, že obžalovaný spáchal čin, ktorý je mi kladený za 
vinu, aby dôkazné bremeno spočívalo na obžalobe a aby prípadné pochybnosti boli 
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využité v prospech obžalovaného“. Prípadná zaujatosť súdu môže byť pritom 
vyvodená nielen z výslovných vyjadrení na adresu obvineného, ale aj zo spôsobu, 
akým sú napadnuté rozhodnutia odôvodnené (rozsudok ESĽP vo veci Lavents proti 
Litve zo dňa 28.11.2002 č. 58442/00, § 125 až 126., rozsudok ESĽP vo veci Melich 
a Beck proti Českej republike zo dňa 24.7.008 č. 35450/04, § 49). Ak súdy tieto 
požiadavky nerešpektujú, porušujú sťažovateľove práva podľa čl. 6 ods. 2 Dohovoru.    
II. Po prvé, v súlade so zásadami spravodlivého procesu mali všeobecné súdy 
povinnosť dôkladne skúmať vierohodnosť a pravdivosť tejto kľúčovej svedeckej 
výpovede. V rámci toho mali všeobecné súdy posudzovať mimo iného a) okolnosti, 
ktoré by mohli ovplyvniť výpoveď dotknutého svedka, b) jeho schopnosť zapamätať 
si tieto okolnosti, o ktorých má vypovedať, teda napadnutie poškodeného 
sťažovateľom a d)  jeho schopnosť ich reprodukovať. Úvahy súdu o vierohodnosti 
a pravdivosti tohto kľúčového dôkazu by potom mali byť zrejmé z odôvodnenia 
napadnutých rozhodnutí. Za druhé, pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu vznikli dôvodné 
pochybnosti o vierohodnosti alebo pravdivosti tohto kľúčového priameho dôkazu, 
malo by byť aspoň možné z napadnutých rozhodnutí zreteľne a jednoznačne dovodiť, 
že o vine sťažovateľa svedčí ucelený, spojitý a na seba nadväzujúci reťazec 
nepriamych dôkazov, resp. že tento reťazec nepriamych dôkazov vylučuje akúkoľvek 
rozumnú pochybnosť o vine sťažovateľa z pokusu o vraždu.“  Naviac, Ústavný súd 
Českej republiky už skôr – vo svojich  predchádzajúcich rozhodnutiach - 
sformuloval zásadu, že predpokladom náležitého, tiež ústavne súladného hodnotenia 
dôkazov je, aby informácia z hodnoteného dôkazu zostala bez akejkoľvek 
deformácie v procese jeho hodnotenia zachovaná a výlučne taká sa premietla do 
vlastného  vyhodnotenia ako konečného úsudku súdu (nález sp.zn. IV. ÚS 260/05, 
nález sp. zn. III. ÚS 398/97 zo dňa 4.6.1998  (N 64/11 SbNU 125). Zákaz 
deformácie dôkazov - zákaz vyvodzovania takých skutkových zistení, ktoré 
z vykonaných dôkazov pri ich racionálnom a logickom zhodnotení vyplývať 
nemôžu. (nález sp.zn. IV. ÚS 1291/12 zo dňa 7.5.2013 (N 77/69 SbNÚ 311). 
K potrebe dôsledného rešpektovania zásady prezumpcie neviny pri hodnotení 
dôkazov sa vyjadril Ústavný súd Českej republiky aj v celom rade ďalších 
rozhodnutí - nálezov, ako napr.  nález Ústavného súdu  sp.zn. IV. ÚS 438/2000 zo 
dňa 28.8.2001 (N 128/23 SbNU 233),  nález Ústavného súdu sp. zn.  I. ÚS 733/01 
zo dňa 24.3.2004 (N 26/32 SbNU 239, sp. zn.  IV.)  

Napokon význam a dôležitosť, aká je pripisovaná prezumpcii neviny a právu 
na spravodlivý proces, ako sú tieto zakotvené v článkoch 47 a 48 Charty základných 
práv Európskej únie, článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd, ako aj ďalších medzinárodných dohovoroch vo vzťahu 
k členským štátom Európskej únie potvrdzuje aj prijatie vyššie uvádzanej Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2016/343/EÚ z 9. marca 2016 o posilnení určitých 
aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom 
konaní. Z  Čl.6 ods. 2, citovanej smernice, pritom vyplynul pre členské štáty 
záväzok: „Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade akýchkoľvek pochybností 
o vine rozhodlo v prospech podozrivej alebo obvinenej osoby, a to aj vtedy, keď súd 
posudzuje otázku, či by mala byť daná osoba oslobodená“. 
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Súčasne však zdieľam názor, že aktuálna právna úprava trestného konania 
v Slovenskej republike, rovnako ako aj súdna prax, aplikáciu pravidla  in dubio pro 
reo, pripúšťa v podstate len v konaní pred súdom prvého a druhého stupňa. Ako už 
bolo uvedené vyššie  - pravidlo in dubio pro reo  uplatňuje sa v prípade dôvodných 
pochybností o skutkových otázkach, ktoré nemožno odstrániť vykonaním ďalších 
dostupných dôkazov, týka sa teda  len skutkových zistení. Možno tiež uviesť, že 
uplatnenie pravidla in dubio pro reo viaže sa k dokazovaniu, nie však k fáze 
vykonania dôkazov, ale len k ich hodnoteniu. Dôvody dovolania, ako sú 
vymedzené v §371 ods. 1 Trestného poriadku možnosť namietať nesprávne skutkové 
zistenia a z nich vyvodené závery v zásade neumožňujú. Do úvahy preto 
neprichádza  ani uplatnenie dôvodu, uvedeného v §371 ods. 1 písm. g/ Trestného 
poriadku – rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané 
zákonným spôsobom. Určitý priestor pre namietanie nesprávne súdom zisteného 
skutkového stavu, ktoré pochybenie súdu našlo svoj odraz 
v nesprávnom/ nezákonnom právoplatnom rozhodnutí súdu poskytuje v podstate len 
dôvod uvedený v §371 ods. 3 Trestného poriadku. V tejto súvislosti je však potrebné 
uviesť, že v  takomto prípade dovolanie, na rozdiel od dôvodov, uvedených v §371 
ods. 1 Trestného poriadku (kde dovolanie môže podať aj obvinený), dovolanie môže 
podať výlučne minister spravodlivosti, aj to len v prípade, ak právoplatné 
rozhodnutie  vychádzalo zo skutkového stavu, ktorý bol na základe vykonaných 
dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený, alebo boli pri zisťovaní 
skutkového stavu závažným spôsobom porušené ustanovenia, ktorými sa má 
zabezpečiť objasnenie veci (§ 371 ods. 3 Trestného poriadku). Obvinený a v jeho 
prospech aj niektoré ďalšie v Trestnom poriadku (§369) uvedené osoby, rovnako ako 
aj  generálny prokurátor, v tomto prípade  nie sú oprávnení podať dovolanie, môžu 
podať len podnet ministrovi spravodlivosti. Uvedené tak umožňuje vyjadriť 
zovšeobecnenie, že v konaní o dovolaní, ako o mimoriadnom opravnom 
prostriedku proti právoplatným rozhodnutiam súdov, je uplatnenie dôvodu 
porušenia pravidla in dubio pro reo (v tomto kontexte aj porušenia zásady 
prezumpcie neviny) z hľadiska formálneho vymedzenia dôvodov uvedených v 
§371 ods. 1 Trestného poriadku vylúčené, resp. v prípade  zohľadnenia postupu 
podľa §371 ods. 3 Trestného poriadku, významne obmedzené.  

K takémuto záveru ma napokon vedú aj poznatky získané z aplikačnej praxe. 
Ako príklad si dovolím uviesť uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
sp.zn. 1Tdo/43/2020 z 9.decembra 2020, vrátane jeho právnych názorov, 
vyjadrených v odôvodnení tohto rozhodnutia, ktorým odmietol dovolanie podľa 
§382 písm. c/ Trestného poriadku.  Obvinený prostredníctvom svojho obhajcu, 
opierajúc sa o teoretické vymedzenie prezumpcie neviny a pravidiel z nej 
vyplývajúcich, poukazujúc aj na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, 
resp. Ústavného súdu Českej republiky, ako boli čiastočne uvádzané vyššie, 
zohľadňujúc tiež osobitosti konkrétnej trestnej veci (podľa názoru obhajoby 
neexistenciu žiadneho relevantného priameho dôkazu), namietal porušenie 
prezumpcie neviny súdom druhého i prvého stupňa, opierajúc sa o dôvod, uvedený 
v §371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku (zásadným spôsobom  bolo porušené 
právo na obhajobu).  Argumentoval tým, že nerešpektovanie, resp. porušenie 



451 

pravidla in dubio pro reo, v súvislosti s rozhodovaním súdu o vine, ako toto pravidlo 
vyplýva zo zásady prezumpcie neviny, ako základnej zásady trestného konania 
a súčasne práva garantovaného Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými 
dohovormi, má za dôsledok súčasne aj porušenie práva na spravodlivý proces, a vo 
vzťahu k osobe obvineného - aj  porušenie jeho práva na obhajobu. Obhajoba tiež  
prezentovala názor, že nerešpektovanie pravidla in dubio pro reo vo vzťahu k 
rozhodnutiu súdu o vine alebo nevine obvineného, odsudzujúcemu alebo naopak 
oslobodzujúcemu rozsudku, je možné považovať nielen za porušenie zásady 
prezumpcie neviny, ale súčasne aj za porušenie obhajoby zásadným spôsobom. 
Odhliadnuc od  subjektívneho hodnotenia dôkazov procesnou stranou, v tomto 
prípade obhajobou, resp. skrytú formu vyjadrenia záujmu obvineného,  ako to 
konštatoval  dovolací súd v odôvodnení predmetného rozhodnutia, z hľadiska 
aplikačnej praxe považujem za dôležité uviesť nasledovné právne názory, vyjadrené 
dovolacím súdom v odôvodnení tohto rozhodnutia: „ Nie je možné úspešne podať 
dovolanie z dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku na podklade 
hodnotenia dôkazov, čo navyše nezakladá ani žiadny iný dovolací dôvod § 3 71 ods. 
1 Trestného poriadku. Za porušenie práva na obhajobu v zmysle § 371 ods. 1 písm. 
c) Trestného poriadku nemožno považovať obsah a rozsah vlastnej úvahy orgánu 
činného v trestnom konaní alebo súdu o voľbe použitých dôkazných prostriedkov pri 
plnení povinnosti podľa § 2 ods. 12 Trestného poriadku. Ak by záver súdu o tom, že 
určitú skutkovú okolnosť považuje za dokázanú, a že ju nebude overovať ďalšími 
dôkazmi, zakladal opodstatnenosť dôvodu dovolania podľa §371 ods. 1 písm. c/ 
Trestného poriadku, odporovalo by to viazanosti dovolacieho súdu zisteným skutkom 
v zmysle §371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku, ktorá vyjadruje zásadu, že účelom 
dovolacieho konania je posudzovanie právnych otázok, nie posudzovanie správnosti 
a úplnosti zistenia skutkového stavu. Najvyšší súd nemôže spochybňovať skutkové 
zistenia, prehodnocovať vykonané dôkazy, aj ich hodnotenie súdmi nižších 
stupňov. Ťažisko dokazovania je v konaní pred súdom prvého stupňa a jeho 
skutkové závery môže dopĺňať, upravovať, alebo meniť iba súd odvolací. (§322 
ods. 3 a § 326 ods. 5 Trestného poriadku).  Obdobnú právnu argumentáciu použili 
aj iné senáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní o dovolaní už 
v minulosti, napr. v odôvodnení uznesenia  sp.zn. 2 Tdo 45/2009 z 15. decembra 
2009, avšak v tomto prípade porušenie práv obhajoby mali spočívať predovšetkým 
v tom, že boli produkované dôkazy len proti obvinenému a obvineným navrhnuté 
dôkazy súd zamietol, resp. zamietol jeho návrhy na vykonanie dôkazov, tiež napr. 
uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  sp.zn. 2 Tdo 33/2011 
z 20.septembra 2011 a sp.zn. 6 Tdo 100/2015 z 22. augusta 2016.  

Na doplnenie sa žiada dodať, že vo vzťahu k inému mimoriadnemu 
opravnému prostriedku, ktorým je aj obnova konania, Ústavný súd Slovenskej 
republiky v odôvodnení svojho rozhodnutia - nálezu sp.zn. III. ÚS 406/2014 zo dňa 
15. marca 2016, okrem iného pripomenul, že aj v konaní o povolenie obnovy 
konania je potrebné ctiť zásadu in dubio pro reo, pretože aj toto konanie je konaním 
trestným so všetkými potenciálnymi následkami a je v ňom potrebné rešpektovať 
ústavné princípy ovládajúce trestné konanie. Zásada in dubio pro reo vyžaduje, aby 
sudcovia nevychádzali z vopred prijatého presvedčenia, že obžalovaný spáchal čin, 
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ktorý je mu kladený za vinu, aby dôkazné bremeno ležalo na strane obžaloby a aby 
prípadné pochybnosti boli využité v prospech obžalovaného.      

Uplatnenie  zásady prezumpcie neviny  a z nej vyplývajúceho pravidla in 
dubio pro reo sa však v aplikačnej praxi môže javiť problematickým, aj z iného uhla 
pohľadu – a to v kontexte postavenia a úlohy prokurátora ako žalobcu v súdnom 
konaní a postavenia a úlohy súdu ako nezávislého arbitra. Z článku 6 vyššie 
citovanej Smernice vyplýva pre členské štáty záväzok zabezpečiť, aby dôkazné 
bremeno pri zisťovaní viny podozrivých a obvinených osôb spočívalo na 
prokuratúre. Súčasne  druhá veta tejto smernice nevylučuje povinnosť súdu 
hľadať usvedčujúce aj oslobodzujúce dôkazy, ani právo obhajoby predkladať 
dôkazy, ak je to v súlade s platným vnútroštátnym právom. Práve otázka 
vnímania prokurátora ako nositeľa dôkazného bremena, pri zohľadnení úlohy a 
postavenia súdu v procese dokazovania, v súdnej fáze konania, z hľadiska 
existujúcej platnej úpravy, ale aj aplikačnej praxe uplatňovanej v Slovenskej 
republike, podľa môjho názoru javí sa ako nejednoznačná. Vychádzajúc z platnej 
právnej úpravy je dôvodné nielen očakávať, ale v podstate aj žiadať od prokurátora, 
aby v úseku súdneho konania, predovšetkým na hlavnom pojednávaní, vystupoval 
aktívne, sám vykonal dôkazy, ktoré navrhol vykonať a v konečnom dôsledku ako 
procesná strana, zastupujúca obžalobu, aj uniesol dôkazné bremeno. V prípade jeho 
neunesenia prokurátorom je naopak dôvodné očakávať rozhodnutie súdu, 
oslobodzujúcim rozsudkom.  Uvedenému záveru svedčí aj záväzok, ako vyplýva pre 
členské štáty z čl. 6 od. 2. Smernice: „Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade 
akýchkoľvek pochybností o vine rozhodlo v prospech podozrivej alebo obvinenej 
osoby, a to aj vtedy, keď súd posudzuje otázku, či by daná osoba mala byť 
oslobodená “.  Na druhej strane platné znenie Trestného poriadku nevylučuje., resp. 
pripúšťa aj aktívny vstup súdu do procesu dokazovania v priebehu súdneho konania 
rozhodnutím o vykonaní dôkazov, ktoré žiadna zo strán nenavrhla. Predpoklad pre 
takýto záver vytvára nielen znenie ust. § 2 ods. 12 Trestného  poriadku. 16 v ktorom 
sú uvedené základné zásady trestného konania, ale napr. aj napr. znenie §261 ods. 3 
Trestného poriadku, upravujúce výsluch svedka, v rámci dokazovania v štádiu 
hlavného pojednávania. V zmysle citovaného ustanovenia Trestného poriadku: 
„Výsluch svedka vykoná ten, kto navrhol vykonanie takého dôkazu., ak o vykonaní 
dôkazu rozhodol súd, výsluch svedka vykoná predseda senátu, pri zachovaní práva 
prokurátora, obžalovaného a obhajcu vykonať následne výsluch svedka a klásť mu 
otázky.“ Ak vo veci konajúci súd takéto právo v konkrétnom prípade skutočne  aj 
využije (zrejme vtedy, keď pretrvávajú jeho pochybnosti), vykonaný dôkaz – 
výpoveď svedka môže sa stať v konečnom dôsledku rozhodujúcim dôkazom pre 
rozsudok, ktorým súd oslobodí obvineného (obžalovaného) spod obžaloby alebo 
naopak, ktorým ho uzná za vinného, rozhodne odsudzujúcim rozsudkom.  Otázkou 
je, či práve v prípadoch, ak vyhodnotenie takého dôkazu súdom, spolu s ďalšími 
dôkazmi,  vyústi do uznania viny obžalovaného, resp. odsudzujúceho rozsudku,  

 
16  §2 ods. 12 Tr. por.: „Orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným 

spôsobom podľa  svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých 
okolností prípadu jednotlivo a v ich súhrne  nezávisle od toho či ich obstaral súd, orgány činné 
v trestnom konaní alebo niektorá zo strán“. 
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nedochádza k porušeniu princípu prezumpcie neviny. Ak by totiž súd takýto dôkaz 
z vlastnej iniciatívy nevykonal, pri zohľadnení obsahu a zmyslu princípu 
prezumpcie neviny, ako bol vyššie uvádzaný (v rámci neho osobitne pravidla in 
dubio pro reo), rovnako tak záväzkov, ako vyplývajú pre členské štáty z citovanej 
Smernice, by zrejme súd bol povinný rozhodnúť oslobodzujúcim rozsudkom. 
K uvedenému problému už v minulosti zaujal stanovisko napr. Krajský súd v Žiline, 
a to vo svojom rozhodnutí  – uznesení, sp.zn. 1 To 46/2011 zo dňa 10. marca 2011, 
publikované – ZSP 58/2017: “Zákon č.301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov upravuje súdny proces ako kontradiktórne konanie dvoch 
protistrán – prokurátora (prípadne poškodeného) na strane jednej a obvineného 
a jeho obhajcu (prípadne zúčastnenú osobu) na strane druhej (§1, §2 ods.10, ods 
18). Preto nie súd, ale strany (§2 ods.11 druhá veta) trestného konania pred 
nezávislým súdom predkladajú a vykonávajú dôkazy, ktoré obžalovaného usvedčujú 
alebo oslobodzujú. Úlohou súdu je posúdenie týchto dôkazov a rozhodnúť spor 
medzi štátom, ktorý zastupuje prokurátor (§2 ods.5 prvá veta) a obžalovaným. 
V konaní a pri rozhodovaní musí súd zachovať nestrannosť a nesmie iniciatívne 
napomáhať jednej alebo druhej strane. Ak by sa tak stalo, došlo by k porušeniu 
nielen zásady rovnosti strán pred súdom (§2 ods.14), ale aj zásady spravodlivého 
procesu (§ 2 ods.10). V súvislosti s vyššie prezentovaným názorom je však potrebné 
poukázať na skutočnosť, že v medziobdobí s účinnosťou od 1. septembra 2011 bol 
novelizovaný zák.č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok, a to zákonom č. 262/2011 Z.z., 
ktorý v § 263 ods. 1, pri  výsluchu svedka na hlavnom pojednávaní, pozitívne 
vymedzil vykonanie výsluchu svedka súdom v prípadoch, ak o vykonaní tohto 
dôkazu rozhodol súd, zrejme takýto dôkaz súd aj sám vyhľadal, resp. obstaral. 17          
 
Záver 

Na základe analýzy formálneho ukotvenia prezumpcie neviny vo 
vnútroštátnych právnych aktoch, rovnako tak v medzinárodných zmluvách, 
dokumentoch, ktorými je Slovenská republika viazaná, ale aj prezentácie právnych 
názorov popredných predstaviteľov odbornej verejnosti, možno konštatovať, že 
význam prezumpcie neviny, vrátane pravidla in dubio pro reo, ktoré z nej vyplýva, 
je nespochybniteľný a nepopierateľný. Tento záver je možné oprieť aj o  relevantnú 
judikatúru súdov - Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,   Ústavného súdu 
Slovenskej republiky, Ústavného súdu Českej republiky, ako aj Európskeho súdu pre 
ľudské práva, vrátane právnych názorov vyjadrených aj v tých rozhodnutiach, ktoré 
tvoria obsah druhej časti príspevku. Súčasne, a to aj na základe prezentovania 
niektorých poznatkov z aplikačnej praxe, je možné vyjadriť názor, že pri praktickom 
uplatňovaní predmetného pravidla môže dochádzať k jeho nesprávnej aplikácii, 
a tým súčasne aj k porušeniu zásady prezumpcie neviny. Vychádzajúc z formálnej 
úpravy trestného konania v Trestnom poriadku ako aj relevantnej judikatúry 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, možno uviesť zovšeobecnenie, že 
prostriedky nápravy takéhoto stavu sú aplikovateľné v podstate len v štádiu 

 
17  Porovnaj. ČOPKO, P. Posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom 

konaní. In. Romža, S. (ed.) I. Košické dni trestného práva - Perspektívy vývoja európskeho 
trestného práva, UPJŠ v Košiciach, Košice, 2018. s. 178-197.    
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odvolacieho konania, keď rozhodnutie ešte nenadobudlo  právoplatnosť, vo vzťahu 
k využitiu dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku sú vylúčené, resp.  
výrazne obmedzené.    

Som tiež toho názoru, že napriek transpozície Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2016/343/EÚ z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov 
prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní 
(ktorá bola  realizovaná pomerne stroho, zrejme s vedomím postačujúcej formálno-
právnej úpravy, obsiahnutej predovšetkým v Trestnom poriadku), že niektoré 
problémy s dôsledným rešpektovaním prezumpcie neviny, vrátane pravidla in dubio 
pro reo, v aplikačnej praxi naďalej pretrvávajú. K ich eliminácii mohlo by prispieť 
napr. opätovné prehodnotenie postavenia a úlohy súdu v kontradiktórne vedenom 
procese, v súvislosti s tým zváženie dôvodnosti, resp. rozsahu uplatnenia zásady 
zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností v postupe súdu, 
predovšetkým  na hlavnom pojednávaní, vrátane prípadného pozitívneho alebo 
negatívneho vymedzenia rozsahu jeho zisťovania súdom, a to v konkrétnom 
ustanoví/ustanoveniach  Trestného poriadku. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA ZÁKONA Z POHĽADU HODNOTOVÝCH 
POŽIADAVIEK NA TRESTNÚ POLITIKU ŠTÁTU 1 

 
EXPLANATION OF THE LAW FROM THE POINT OF VIEW OF 

AXIOLOGICAL REQUIREMENTS FOR CRIMINAL STATE POLICY 
 

Martin Štrkolec 
 
Abstrakt 
Nemenej dôležité ako normatívne požiadavky na trestnú politiku štátu sú 
axiologické, respektíve hodnotové požiadavky na tvorbu normatívnych právnych 
aktov v odvetví trestného práva. Práve hodnotové požiadavky legislatívnej stránky 
trestnoprávnej zákonnosti majú v konečnom dôsledku najväčší vplyv na obsah 
konkrétnych trestnoprávnych noriem. Medzi primárnu axiologickú požiadavku 
normotvorby vôbec možno subsumovať potrebu objektívneho poznania potrieb 
a záujmov celej občianskej spoločnosti, ktoré musí byť realizované tak na podklade 
dôkladne odôvodnených vedeckých poznatkov, ako aj vynikajúcej znalosti 
materiálnych, formálnych a gnozeologických prameňov práva zohľadňujúc taktiež 
aktuálny stav vedecko- technického rozvoja spoločnosti. 
Kľúčové slová: Axiologické požiadavky trestnoprávnej zákonnosti, trestná politika 
štátu, test proporcionality, preskúmateľnosť primeranosti. 
 
Abstract 
No less important than the normative requirements for the criminal policy of the 
state are the axiological or value requirements for the creation of normative legal 
acts in the field of criminal law. It is the value requirements of the legislative side of 
criminal legality that ultimately have the greatest impact on the content of specific 
criminal law standards. The need for objective knowledge of the needs and interests 
of the entire civil society can be subsumed among the primary axiological 
requirement of rulemaking, which must be realized both on the basis of thoroughly 
justified scientific knowledge, as well as excellent knowledge of the material, formal 
and gnoseological sources of law, also taking into account the current state of 
scientific and technical development of society. 
Keywords: Axiological requirements for criminal legality, state criminal policy, 
proportionality test, reviewability of proportionality. 

 
1. Axiologické požiadavky trestného zákonodarstva 
 Deklarácia skutočnosti, že axiologické požiadavky legislatívnej stránky 
zákonnosti sú konformné s doktrínou materiálneho právneho štátu spočíva najmä na 
obsahovej kvalite právnych noriem, stabilite a kontinuite právneho poriadku ako 
normatívneho systému regulácie spoločenských vzťahov, spravodlivosti práva, 
primeranosti pôsobenia normatívnych právnych aktov, a v neposlednom rade taktiež 

 
1  Predložený príspevok vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV-16-

0362,,Privatizácia trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno- 
technické aspekty.“ 
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rozsahu intervencie práva do spoločnosti. Axiologické požiadavky právnej 
normotvorby sú legislatívnym spôsobom vyjadrené napr. v ustanovení § 2 ods. 1 
zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len,,zákon o tvorbe právnych predpisov a o zbierke zákonov“), 
podľa ktorého:,,cieľom tvorby právnych predpisov je pripraviť za účasti verejnosti 
taký právny predpis, ktorý sa stane funkčnou súčasťou vyváženého, prehľadného a 
stabilného právneho poriadku Slovenskej republiky zlučiteľného s právom Európskej 
únie a medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky.“  
 Zároveň je však potrebné dodať, že na rozdiel od normatívnych požiadaviek, 
axiologické požiadavky legislatívnej stránky zákonnosti bez ďalšieho a priori 
nespôsobujú nezákonnosť, respektíve neústavnosť celého normotvorného procesu, 
avšak nedodržaním hodnotových požiadaviek sa citeľným spôsobom zasahuje do 
princípu právnej istoty občanov, čo oslabuje najmä legitimitu práva. Uvedené úvahy 
je možné podporiť tým, že legitimita práva predstavuje uznanie práva 
prostredníctvom občianskej spoločnosti, a to tak na úrovni normatívnej, ako aj na 
úrovni individuálnej, pričom okrem uvedeného spočíva na legalite práva 
a hodnotovom obsahu práva. Vzťah legality práva, legitimity práva a legitimity 
štátnej moci pritom možno vyjadriť tak, že ak sa formálna legalita dostane do 
konfliktu so spoločnosťou uznaným hodnotovým poriadkom, esenciálne dochádza 
k oslabovaniu legitimity práva, a tým pádom taktiež k oslabovaniu legitimity štátnej 
moci. Okrem suverenity ľudu je princíp legality z pohľadu spoločnosti najväčšmi 
spätý s princípom právnej istoty. Uvedené už pred viac ako dvomi dekádami 
konštatoval taktiež Ústavný súd Slovenskej republiky, keď uviedol, že:,,Ústavný 
princíp legality štátnej moci vyjadrený v článku 2 ods. 2 ústavy hovorí o viazanosti 
štátnych orgánov ústavou a zákonmi. Štátne orgány nie sú oprávnené konať, ak ich 
na to nesplnomocní zákon a ak konajú, sú povinné konať iba spôsobom, ktorý 
ustanovil zákon. Táto zásada zabezpečuje v štáte pre jeho obyvateľov právnu istotu 
– majú možnosť predvídať následky nielen svojich právnych úkonov, možnosti 
a spôsoby uplatnenia svojich práv voči štátu, ale predovšetkým konanie štátnych 
orgánov a ich zmysel.“2 Ústavný súd Slovenskej republiky k princípu právnej istoty 
taktiež uviedol, že: „V právnom štáte právny poriadok nechráni štátnu moc pred 
občanmi. Právny poriadok v právnom štáte určuje postup orgánov verejnej správy 
tak, aby neboli porušované práva občanov.“3 
 Právne konštatovanie nedodržania axiologických požiadaviek pri tvorbe 
právnych predpisom v zásade patrí do výlučnej právomoci Ústavného súdu 
Slovenskej republiky, a to v konaní podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky 
o súlade právnych predpisov, v rámci ktorého zvyknú byť v konkrétnych prípadoch 
namietané napr. čl. 1 ods. 1 a čl. 13 ods. 3 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa 
ktorých sa pri obmedzovaní základných práv a slobôd už na legislatívnej úrovni musí 
dbať na ich podstatu a zmysel, pričom zásahy do ich materiálneho obsahu môžu 
slúžiť len na ustanovený, a teda nie len na zdanlivo legitímny cieľ. Akýmsi laickým 
testom dodržania axiologických požiadaviek právnej normotvorby môže byť 

 
2  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vydaný pod č.k.: II. ÚS 58/01 z 31.10.2001. 
3  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vydaný pod č.k.: II. ÚS 62/99 zo 14.7.1999. 
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položenie otázky, či v konkrétnom prípade vie adresát právnej normy identifikovať 
ratio legis zákonodarcu (účel zákona), a v prípade kladnej odpovede, či sa 
novoprijatou úpravou predmetný účel podarilo naplniť, a taktiež, či tento je v súlade 
s objektívnym hodnotovým smerovaním spoločnosti. Azda najvýznamnejším 
metodologickým východiskom posudzovania niektorých axiologických požiadaviek 
je pri abstraktnej kontrole ústavnosti tzv. test proporcionality. Na to, aby legislatívne 
obmedzenie základného práva alebo slobody bolo ústavne konformné, musí 
s kladným výsledkom prejsť každým kritériom testu proporcionality, a to tak 
kritériom vhodnosti, kritériom nevyhnutnosti (potrebnosti), ako aj kritériom 
primeranosti (proporcionality v užšom zmysle): 
a)   Kritérium vhodnosti požaduje od prostriedku obmedzujúceho základné právo, 
aby bol vôbec spôsobilý dosiahnuť účel, ktorý jeho legislatívna úprava sleduje, 
a teda medzi samotným obmedzením a účelom, ktorý toto obmedzenie sleduje, musí 
existovať objektívna podmienenosť vo forme kauzality. Pri skúmaní kritéria 
vhodnosti je preto v prvom rade potrebné poznať účel, ktorý zákonodarca zamýšľa 
konkrétnym opatrením dosiahnuť, následne identifikovať podstatu použitého 
prostriedku a napokon skúmať, či zvoleným prostriedkom je objektívne možné 
vymedzený účel dosiahnuť, pričom obmedzenie základného práva bude v súlade 
s kritériom vhodnosti iba za predpokladu, ak je aspoň čiastočne spôsobilé naplniť 
vymedzený účel, pričom však táto čiastočná spôsobilosť nesmie byť v žiadnom 
prípade marginálna alebo zanedbateľná.4  
b) Kritérium nevyhnutnosti, respektíve potrebnosti spočíva v skúmaní 
kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností opatrenia obmedzujúceho základné právo 
v kontexte ďalších dostupných prostriedkov, pričom jeho zodpovedaním je potrebné 
ustáliť, či zo všetkých prostriedkov, ktoré na účely obmedzenia konkrétneho 
základného práva prichádzali do úvahy bol zvolený ten najmiernejší a zároveň, či už 
súčasne neexistuje iný miernejší prostriedok obmedzenia základného práva, ktorý je 
rovnako spôsobilý vymedzený účel dosiahnuť. 
c) Zodpovedanie kritéria primeranosti, a teda proporcionality v užšom 
zmysle slova je možné vzájomným pomeriavaním ujmy spôsobenej obmedzením 
základného práva so získaným celospoločenským prospechom, pričom 
v konkrétnych súvislostiach je potrebné najprv zistiť rozsah ujmy spôsobenej 
obmedzením základného práva, následne vyjadriť spoločenský prospech získaný 
týmto obmedzením a napokon určiť, či táto ujma je odôvodniteľná získaným 
prospechom. 
 Pre oblasť trestného práva, ktorá sa vyznačuje výrazne represívnou povahou, 
a taktiež kontinuálnym zasahovaním do základných práv a slobôd, respektíve 
ľudských práv a základných slobôd osôb zúčastnených na priebehu trestného 
konania, možno špecifiká normotvorby vzhliadať práve v axiologických 
požiadavkách pre legislatívnu stránku trestnoprávnej zákonnosti. Tieto hodnotové 
požiadavky na legislatívnu stránku princípu zákonnosti možno v trestnom práve 
vyjadriť myšlienkou E. W. Hanacka, podľa ktorej,,tak ako sudca nesmie uložiť trest 
bez toho, aby dokázal vinu páchateľa, nesmie ani zákonodarca hroziť trestom bez 

 
4  Bližšie pozri: BARAK, A.: Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2012, s. 323 a nasl. 
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toho, aby dokázal jeho potrebnosť.“5 Medzi najvýznamnejšie hodnotové požiadavky 
možno zohľadňujúc špecifiká trestného práva podľa nášho názoru zaradiť najmä 
požiadavky primeranosti trestnoprávnej úpravy na hmotnoprávnej, ale aj procesnej 
úrovni, určitosti používaného pojmového aparátu, dodržiavania optimálnej miery 
zasahovania trestného práva do spoločnosti, a taktiež súladu medzi trestnou 
politikou štátu, ratio legis zákonodarcu a výsledkami jeho vlastnej normotvornej 
činnosti. 

 
2. Dôvodová správa zákona ako obligatórna súčasť jeho návrhu 
 Úmysel, respektíve zámer, ktorý zákonodarca prostredníctvom svojej 
normotvornej činnosti sleduje je možné identifikovať predovšetkým z dôvodovej 
správy, ktorá predstavuje obligatórnu súčasť návrhu právneho predpisu 
predkladaného do pripomienkového konania. Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona 
o tvorbe právnych predpisov a o zbierke zákonov sa dôvodová správa člení na 
všeobecnú a osobitnú časť, pričom všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje 
zhodnotenie súčasného stavu s uvedením potreby novej právnej úpravy, spôsobu jej 
vykonávania, zhrnutie vplyvu v súlade s doložkou vybraných vplyvov, súlad 
právneho predpisu s inými právnymi predpismi, právom Európskej únie a s 
medzinárodnoprávnymi záväzkami a ďalšie skutočnosti nevyhnutné na posúdenie 
návrhu právneho predpisu. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje vecné 
odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení právneho predpisu. Do 
odôvodnenia osobitnej časti dôvodovej správy sa nesmie preberať vlastný text 
paragrafového znenia navrhovanej právnej úpravy.  
 Na základe uvedených legislatívnych východísk týkajúcich sa dôvodovej 
správy nemožno ignorovať jej významnú interpretačnú a aplikačnú funkciu. Máme 
však za to, že túto je dôvodová správa navrhovaného právneho predpisu spôsobilá 
plniť iba za predpokladu, že spĺňa tak kvalitatívne, ako aj kvantitatívne požiadavky 
svojho materiálneho jadra. V ostatnom období však zaznievajú hlasy, ktoré 
poukazujú na nedostatočné spracovanie dôvodových správ v rámci legislatívneho 
procesu.6 Obdobný argument už bol uplatnený aj v konaní o súlade právnych 
predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Navrhovateľ argumentoval 
tým, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v dôvodovej správe 
k namietanému právnemu predpisu „žiadnym spôsobom neodôvodnili, z akého 
dôvodu má národná rada prijať zákon, ktorý presahuje rámec ústavných právomocí 
zákonodarného orgánu“, čím sa prostredníctvom nedostatočného odôvodnenia 
dôvodovej správy snažil docieliť vyslovenie nesúladu právneho predpisu s právnymi 
predpismi vyššej právnej sily. Vláda vo svojej replike argumentovala tým, 
že,,chýbajúca dôvodová správa nie je takým nedostatkom legislatívneho procesu, 
ktorý by spôsoboval neústavnosť zákona. Vychádzala pritom z nálezu ústavného 
súdu vo veci sp. zn. PL. ÚS 48/03, v ktorom ústavný súd konštatoval, že náprava 
procedurálnych pochybení pri tvorbe zákona je v rukách národnej rady okrem 

 
5  HANACK, E.-W.: Zur Revision des Sexualstrafrechts in der Bundesrepublik. Reinbek: Rowohlt, 

1969. s. 37  
6  Bližšie pozri napr.: SURMAJOVÁ, Ž.: Základné princípy legislatívy. In: Magister Officiorum, roč. 

IV., č. 2, 2014, s. 58 a nasl. 
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prípadu, ak by išlo o hrubé a svojvoľné nerešpektovanie pravidiel zákonodarného 
postupu, ktoré by bolo spôsobilé vyústiť do rozporu prijatého zákona s ústavou.“ 
K citovaným argumentom navrhovateľa a vlády Ústavný súd Slovenskej republiky 
zaujal právny názor, podľa ktorého,,účelom dôvodovej správy je v prvom rade 
oboznámiť poslancov s podstatou navrhovanej úpravy, aby mohli uplatniť svoju 
demokratickú vôľu, ktorá však na dôvodovú správu nie je viazaná, (...). Až následne 
je dôvodová správa interpretačnou pomôckou pôsobiacou navonok, spravidla pre 
justíciu a právnu vedu. Z uvedeného vyplýva, že nedostatky dôvodovej správy v 
zásade nemôžu spôsobovať záťaže legislatívneho procesu, ktoré by mohli byť 
namietané po schválení zákona.“7 V naznačenom smere Ústavný súd Slovenskej 
republiky ešte dodal, že namietaná dôvodová správa obsahovala vyslovenie súladu 
návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, a to aj keď bez podrobnejšej 
argumentácie. Dôkladnejší prístup zákonodarcu pri formulovaní obsahu dôvodovej 
správy, ktorá by poskytovala odpoveď na všetky možné aspekty ústavnej konformity 
navrhovanej právnej úpravy, by Ústavný súd Slovenskej republiky považoval za 
neprimeraný.  
 Z citovaného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vyplýva 
pomerne jednoznačný záver o tom, že obsahové nedostatky dôvodovej správy nie sú 
spôsobilým autonómnym argumentom pre vyslovenie nesúladu konkrétnej 
normatívnej úpravy, ku ktorej sa vzťahuje, s právnymi predpismi vyššej právnej sily. 
Na jednej strane sa možno stotožniť s tým, že zákonodarca v dôvodovej správe 
objektívne nemôže prezumovať všetky možné aspekty ústavnej konformity 
navrhovaného znenia zákona, na strane druhej je však potrebné dodať, že aj keď 
nedostatky dôvodovej správy nie sú autonómnym dôvodom pre úspešné vyslovenie 
nesúladu právneho predpisu nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej 
sily, to však podľa nášho názoru neznamená nemožnosť vyslovenia neústavnosti 
určitého právneho predpisu pre niektorý z iných doposiaľ zmienených axiologických 
aspektov, a to práve s poukázaním na obsah dôvodovej správy obsahujúcej účel, 
podstatu a zmysel konkrétnej legislatívnej iniciatívy vrátane stručného zhodnotenia 
doterajšieho právneho stavu. Aj preto možno dôvodovú správu označiť ako 
významný metodický prostriedok posúdenia ústavnej konformity akejkoľvek 
normatívnej úpravy, ktorá je predmetom abstraktnej kontroly ústavnosti.  
V neposlednom rade dôvodová správa slúži aj na zistenie súladu medzi ratiom legis 
zákonodarcu a výsledkami jeho normotvornej činnosti, ktorého záporné hodnotenie 
síce taktiež a priori nemusí znamenať chybu z pohľadu princípu zákonnosti, avšak 
ako už bolo vyššie naznačené nepochybne oslabuje legitimitu samotného 
zákonodarcu. 

 
3. Namiesto záveru 

Namiesto záveru si dovolíme poukázať na jednotlivé aspekty dôvodových 
správ k v súčasnej dobe navrhovaným novelizáciám dvoch základných trestných 
kódexov, ktoré sú predmetom legislatívneho procesu č. LP/2022/511 a LP/2022/513, 
a to novelizácie zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 

 
7  Bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 12.2.2020 vydaný pod č. k.: PL. ÚS 

4/2018. 
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(ďalej len,,Trestný zákon“) a zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov (ďalej len,,Trestný poriadok“). 

Všeobecná časť dôvodovej správy k navrhovanej novelizácii Trestného 
zákona obsahuje o. i. napr. nasledovné konštatovania:,,Cieľom návrhu zákona je teda 
komplexne upraviť Trestný zákon v súlade s programovým vyhlásením vlády 
Slovenskej republiky a potrebami aplikačnej praxe. Návrhom zákona dochádza k 
prehodnoteniu a zosúladeniu trestných sadzieb najmä majetkových a hospodárskych 
trestných činov a precizovaniu niektorých skutkových podstát. Návrh zákona je v 
súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a 
inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj 
s právom Európskej únie.“  

Všeobecná časť dôvodovej správy k navrhovanej novelizácii Trestného 
poriadku obsahuje o. i. napr. nasledovné konštatovania:,,Cieľom návrhu zákona je 
teda komplexne upraviť Trestný poriadok v spojení so súbežným návrhom zmeny 
Trestného zákona v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky 
a identifikovanými potrebami aplikačnej praxe. Návrhom zákona sa rieši 
predovšetkým dlhodobá požiadavka odbornej verejnosti na výrazné 
odformalizovanie prípravného konania, ktoré má ambíciu prispieť k výraznému 
zefektívneniu a zrýchleniu činnosti orgánov činných v trestnom konaní a to 
predovšetkým odstránením formalizovaných postupov prípravného konania a 
nevyhnutnosti opakovania výsluchov v prípravnom konaní z dôvodu zmeny 
procesného postavenia v závislosti od štádia trestného konania. Zmeny sledujú 
stanovený cieľ, aby každý úkon mohol byť  vykonávaný s možnosťou jeho procesného 
použitia v ďalšom konaní s cieľom minimalizácie opakovania výsluchov, 
predovšetkým odstránením nežiadúceho prepočúvania po vznesení obvinenia. Návrh 
súčasne precizuje právnu úpravu týkajúcu sa zaisťovacích inštitútov 
a  mimoriadnych opravných prostriedkov s cieľom reagovať na identifikované 
nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe.“  

Bez povšimnutia nemožno nechať skutočnosť, že všeobecná časť dôvodovej 
správy k návrhu novelizácie Trestného poriadku neobsahuje ani formálne 
konštatovanie o jej súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, 
medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je 
Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Presahujúc obsahové 
zameranie tohto príspevku je však možné vysloviť domnienku, že niektoré 
navrhované zmeny Trestného poriadku, a to najmä zmeny týkajúce sa zásadných 
zmien koncepcie celého prípravného konania bez dôsledného zohľadnenia tejto 
skutočnosti vo vzťahu k inštitútom súdnej časti trestného konania v kontexte 
podstaty a zmyslu základných zásad, ktoré sa v priebehu trestného konania uplatňujú 
(napr. zásada zabezpečenia práva na obhajobu, zásada kontradiktórnosti, výnimky 
zo zásady ústnosti atď.) už na prvý pohľad nie sú v súlade Dohovorom o ochrane 
práv a základných slobôd, a taktiež k nemu prislúchajúcou judikatúrou Európskeho 
súde pre ľudksé práva so sídlom v Štrasburgu.  
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Omnoho závažnejším nedostatkom predmetných dôvodových správ je ich 
absolútna nepreskúmateľnosť, keď na strane jednej obsahujú konštatovania, že 
potreba legislatívnych zmien vzišla,,z aplikačnej praxe“, návrhom zákona sa 
rieši,,dlhodobá požiadavka odbornej verejnosti na výrazné odformalizovanie 
prípravného konania“, avšak na strane druhej tieto absolútne nekonkretizujú, 
neuvádzajú ich pôvod, a taktiež neuvádzajú kvantitatívne a kvalitatívne 
determinanty potreby zmien doterajšej právnej úpravy. Inými slovami povedané, zo 
všeobecných častí uvedených dôvodových správ nemožno v žiadnom prípade 
abstrahovať zhodnotenie súčasného stavu s uvedením materiálnej potreby novej 
právnej úpravy, a teda nemôžu byť objektívne spôsobilé splniť svoj metodický účel 
vo vzťahu k prípadnému vykonaniu testu proporcionality, a to predovšetkým 
z pohľadu vyššie uvedeného kritéria vhodnosti a kritéria potrebnosti legislatívnej 
úpravy zasahujúcej do základných práv a slobôd, respektíve ľudských práv 
a základných slobôd jednotlivcov.  

Aj preto vyvstáva otázka, či by obsah dôvodovej správy nemohol byť 
spôsobilým čiastkovým predmetom abstraktnej kontroly ústavnosti aspoň v prípade, 
ak samotná dôvodová správa je natoľko nepreskúmateľná, že objektívne 
neumožňuje preskúmať ani nadväzujúcu konformitu právneho predpisu nižšej 
právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily, keďže v podmienkach 
súčasnej Slovenskej republiky sa nepreskúmateľné dôvodové správy, a tým pádom 
aj nepreskúmateľné návrhy zákonov objavujú čoraz častejšie. 
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ODKLONY V RAKÚSKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE1 
 

DIVERSIONS IN THE AUSTRIAN LEGISLATION 
 

Lukáš Michaľov 
 
Abstrakt  
Odklony ako procesné alternatívy vybavovania trestných vecí predstavujú prejav 
restoratívnych prístupov, ktoré prezentujú vykonávanie trestnej spravodlivosti 
v určitom novom, modernom rozmere. Popri hodnotovom základe možno 
v odklonoch nachádzať aj viaceré praktické aspekty. Ich účel spočíva predovšetkým 
v rýchlejšom, hospodárnejšom či efektívnejšom vybavení vecí, ktoré sú predmetom 
trestného konania. Právne úpravy jednotlivých krajín prinášajú rozličné vymedzenie 
alternatívnych spôsobov konania, ktorých cieľom je dosiahnuť trestnú spravodlivosť. 
Autor sa v predloženom príspevku zaoberá vymedzením a charakteristikou 
jednotlivých odklonov tak, ako sú zakotvené v rakúskej právnej úprave a  prináša aj 
porovnanie rakúskej právnej úpravy s tuzemskou konštrukciou trestného práva 
procesného. 
Kľúčové slová: odklon, procesná alternatíva, restoratívna justícia, trestná 
spravodlivosť, trestné konanie 
 
Abstract 
Diversions as procedural alternatives for processing criminal cases are a 
manifestation of restorative approaches that present the implementation of criminal 
justice in a certain new, modern dimension. In addition to the value basis, several 
practical aspects can also be found in diversions. Their purpose lies primarily in the 
faster, more economical or more efficient provision of things that are the subject of 
criminal proceedings. The legal regulations of individual countries bring different 
definitions of alternative methods of action, the aim of which is to achieve criminal 
justice. In the contribution, the author deals with the definition and characteristics 
of individual diversions as they are enshrined in Austrian legislation and also 
compares the Austrian normative regulation with the domestic construction of 
criminal procedural law. 
Keywords: diversion, procedural alternative, restorative justice, criminal justice, 
crimnal procedure 
 
Úvod  

Restoratívne trestanie môžeme chápať ako súbor metód, ktoré charakterizujú 
určitý prístup k riešeniu problematiky trestnej činnosti. Úsilím filozofie restoratívnej 
justície je obnoviť vzťahy a systém trestným právom chránených hodnôt, ktorý bol 
narušený v dôsledku spáchanej trestnej činnosti. Tomu zodpovedá aj skutočnosť, že 
slovenské adjektívum „restoratívny“ je odvodené z anglického slova „restore“, čo 

 
1  Tento článok vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu Agentúry na 

podporu výskumu a vývoja „Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, 
kriminologické a organizačno-technické aspekty“ (č. APVV-16-0362). 
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znamená obnoviť, navrátiť do pôvodného stavu.2 Filozofické východiská 
restoratívnej justície sa postupom času normatívne objektivizovali a dostávali do 
podôb inštitútov jednak trestného práva hmotného, jednak trestného práva 
procesného. Tak aj v slovenskom trestnom práve možno identifikovať normatívne 
prejavy prvkov restoratívnej justície v hmotnoprávnej aj v procesnoprávnej oblasti. 
V hmotnoprávnej oblasti sa predmetné prvky prejavujú predovšetkým vo forme 
ukladania alternatívnych trestov a v procesnoprávnej oblasti sa uplatňujú vo forme 
alternatívneho riešenia trestných vecí pomocou odklonov.3 

Praktická aplikácia odklonov, v teórii a justičnej aplikačnej praxi nazývaných 
aj procesnoprávne alternatívy, má početné výhody.4 Pozornosť možno upriamiť 
napríklad na racionalizáciu systému trestnej justície, menšie finančné nároky na 
fungovanie trestného systému, rýchlejšie vyriešenie trestnej veci, prípadne tiež na 
pružnejšie uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody.5 Ako už bolo 
naznačené, v širšom a v určitom smere i právno-filozofickom kontexte je možnosť 
uplatnenia odklonov výrazom zmien či premien chápania trestnej spravodlivosti 
v jednotlivých krajinách. Trestná spravodlivosť postupom času prestáva byť 
vnímaná iba z hľadiska tradičného (z hľadiska retributívnej spravodlivosti), ale 
dostáva svoj nový rozmer – rozmer restoratívnej justície.6   
 Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné, ba nevyhnutné, aby právny 
poriadok každého moderného štátu prinášal možnosti vybavenia trestnej veci 
odklonom. Odlišná potom môže byť len kvantitatívna a kvalitatívna miera 
zhodnotenia tohto prístupu, teda najmä počet a legislatívna konštrukcia prípustnosti 
jednotlivých odklonov. Napríklad v slovenských podmienkach procesné predpisy 
normatívne nevymenúvavajú inštitúty, ktoré by súčasne podradili pod odklonné 
spôsoby vyriešenia trestnej veci. Uvedené sa ponecháva aplikačnej praxi, ako aj 
odbornej a vedeckej literatúre, ktorej závery nie sú celkom jednotné. Možno 
poukázať napríklad názor P. Čopka,7 ktorý medzi odklony radí podmienečné 

 
2  KLÁTIK, J. Uplatnenie práva na náhradu škody pri rozhodovaní o odklonoch v trestnom konaní. 

In STRÉMY, T. (ed.) Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi. Zborník 
príspevkov z medzinárodnej konferencie. Praha: Leges, 2015, s. 194. 

3  PROKEINOVÁ, M. Odraz restoratívnej justície v aplikačnej praxi. In STRÉMY, T. (ed.) 
Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. Zborník príspevkov z medzinárodnej 
konferencie. Praha: Leges, 2017, s. 149 – 150.  

4  Pozri MICHAĽOV, L. Porovnanie uplatňovania odklonov v trestnom konaní, priestupkovom 
konaní a v disciplinárnych konaniach vedených Slovenskou advokátskou komorou. In 
MICHAĽOV, L. – KOROMHÁZOVÁ, K. (eds.) Privatizácia verejného práva verzus publicita 
súkromného práva. Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 
doktorandov a vedeckých pracovníkov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2021, s. 66. 

5  ZÁHORA, J. Osobitné spôsoby konania. In IVOR, J. – POLÁK, P. – ZÁHORA, J. Trestné právo 
procesné 2. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 279. 

6  KURILOVSKÁ, L. – LENHARTOVÁ, K. EÚ ako otvorená cesta restoratívnej justície. In Právny 
obzor, roč. 96, 2013, č. 3, s. 269. 

7  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, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2020, s. 250 – 
251.  
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zastavenia trestného stíhania (§ 216, § 217 Trestného poriadku),8 podmienečné 
zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného (§ 218, § 219 Trestného 
poriadku) a zmier (§ 220 až § 227 Trestného poriadku). V týchto prípadoch sa trestné 
konanie končí bez rozhodovania súdu o vine a treste. Popritom možno medzi 
odklony subsumovať aj dohodu o vine a treste (konanie o nej a následné rozhodnutie 
súdu o tejto dohode formou rozsudku - § 232, § 233 a § 331 až § 335 Trestného 
poriadku) a trestný rozkaz (§ 353 až § 357 Trestného poriadku). V posledných dvoch 
spomenutých odklonov sa však trestné konanie završuje súdnym rozhodnutím. 

Aj rakúsky Trestný poriadok (Strafprozeßordnung) upravuje viacero 
odklonov (Diversion). Tieto odklony sa však odlišujú od slovenských procesných 
alternatív v tom smere, že v určitých aspektoch sa väčšmi približujú našim 
alternatívnym trestom. Súčasne treba dodať, že rakúska úprava je pre koncepciu 
odklonov v slovenskom Trestnom poriadku de lege ferenda v mnohých smeroch 
inšpiratívna. Platí to o to viac, že legislatívnemu spracovaniu tejto problematiky v 
Rakúsku, na rozdiel od nás, predchádzala dlhoročná kvalifikovaná odborná diskusia, 
veľmi rozsiahla komparatistika rôznych zahraničných úprav a experimentálne 
overovanie niektorých alternatívnych prístupov k riešeniu trestných vecí v oblasti 
trestného súdnictva nad mládežou.9 V naznačenom zmysle bude cieľom tohto 
príspevku vymedzeniť a charakterizovať jednotlivé odklony tak, ako sú de lege lata 
zakotvené v rakúskej právnej úprave a v relevantných súvislostiach priniesť aj 
porovnanie rakúskej právnej úpravy s tuzemskou konštrukciou trestného práva 
procesného. 

 
2. Odklony podľa rakúskeho Trestného poriadku 
2.1 Všeobecné východiská 

Rakúske predpisy trestného práva procesného zakotvujú celkom štyri druhy 
odklonov, pričom spoločná východisková úprava uplatnenia odklonu je obsiahnutá 
v § 198 rakúskeho Trestného poriadku. V tomto zmysle štátny zástupca upustí od 
trestného stíhania (odklon) v prípade, ak je na základe dostatočne objasneného 
skutkového stavu zrejmé, že zastavenie konania (§ 190 až § 192 rakúskeho Trestného 
poriadku) neprichádza do úvahy, ale trest nie je vzhľadom na (v porovnaní s) 

1. zaplatenie peňažnej čiastky (§ 200 rakúskeho Trestného poriadku), 
2. výkon verejnoprospešných prác (§ 201, § 202 rakúskeho Trestného 

poriadku), 
3. určenie skúšobnej doby v spojení s probačnou pomocou a plnením 

povinností (§ 203 rakúskeho Trestného poriadku), 
4. mimosúdne narovnanie (Tatausgleich podľa § 204 rakúskeho Trestného 

poriadku) 
považovaný za vhodný so zreteľom nato, aby sa obvinený vyhol páchaniu 

ďalších trestných činov alebo aby sa dosiahlo zabránenie páchania trestných činov 
inými osobami. 

 
8  Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. 
9  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. 116. 
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Rakúsky Trestný poriadok ustanovuje v § 198 ods. 2 generálne predpoklady 
možnosti vybavenia trestnej veci odklonom. Odklon je prípustný len za 
kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

1. trest odňatia slobody, ktorý možno za predmetný čin uložiť, neprevyšuje 
päť rokov. V tomto ohľade je zrejmé, že rakúska úprava je do istej miery podobná 
približuje slovenskej úprave odklonov; 

2. vina obvineného by sa nepovažovala za vážnu (§ 32 rakúskeho Trestného 
poriadku), 

3. čin nemal za následok smrť osoby (aj v tomto momente je rakúska úprava 
podobná slovenskému Trestnému poriadku) okrem prípadu, ak došlo k usmrteniu 
príbuzného obvineného z nedbanlivosti a trest sa so zreteľom na vážny psychický 
stav obvineného spôsobený touto smrťou nejaví nevyhnutný. 
 
2.2 Zaplatenie peňažnej čiastky (§ 200 rakúskeho Trestného poriadku) 

Štátny zástupca môže pri splnení všeobecných podmienok odklonného 
vybavenia trestnej veci upustiť od trestného stíhania, ak obvinený zaplatí peňažnú 
čiastku v prospech štátu. Po podaní obžaloby môže takto vybaviť vec aj súd. 
Zaplatenie peňažnej čiastky má v rakúskych podmienkach v podstate podobný efekt 
ako uhradenie peňažného trestu, avšak so zaplatením peňažnej sumy v rámci 
odklonného vybavenia veci nie je spojený taký difamujúci účinok.10 

Peňažná čiastka sa v rakúskom Trestnom poriadku kvantifikuje na základe 
systému tzv. denných sadzieb (Tagessätzen), teda rovnako, ako peňažný trest.11 
Výška peňažnej čiastky nesmie prekročiť sumu peňažného trestu zodpovedajúcu 180 
denným sadzbám plus náklady na trestné stíhanie, ktoré sa majú nahradiť v prípade 
odsúdenia. Pokiaľ ide o lehotu na zaplatenie, peňažná čiastka sa vyplatí v zásade do 
štrnástich dní od doručenia oznámenia. Pre prípad, že by úhrada peňažnej čiastky 
obvineného neprimerane tvrdo zasiahla, možno povoliť odklad platenia (najviac o 
šesť mesiacov) alebo platenie sumy v splátkach počas tejto lehoty. Pokiaľ od toho 
nemožno upustiť zo zvláštnych dôvodov, upustenie od trestného stíhania je potrebné 
podmieniť povinnosťou na náhradu škody spôsobenej trestným činom, a to 
v ustanovenej lehote. Predmetná lehota môže činiť najviac šesť mesiacov. Túto 
skutočnosť je obvinený povinný preukázať. 

Po zaplatení peňažnej čiastky a nahradení škody štátny zástupca od trestného 
stíhania upustí, ak nie je dôvod na pokračovanie v konaní (§ 205 rakúskeho 
Trestného poriadku). V trestnom konaní sa musí pokračovať napríklad vtedy, keď 
obvinený peňažnú čiastku vrátane náhrady škody nezaplatí včas alebo v uloženej 
výške. Ak však obvinený nezaplatí napríklad peňažnú sumu úplne alebo včas, 
pretože je to pre neho neprimerané vzhľadom na podstatnú zmenu okolností 
rozhodujúcich pre výšku peňažnej čiastky, môže štátne zastupiteľstvo výšku 
peňažnej sumy primerane zmeniť. Možno tu badať istú paralelu s § 432 ods. 1 
slovenského Trestného poriadku, podľa ktorého súd uznesením upustí od výkonu 
peňažného trestu alebo jeho zvyšku, ak sa odsúdený v dôsledku okolností 

 
10  ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2014, s. 157. 
11  Bližšie pozri MICHAĽOV, L. Peňažný trest v historicko-právnom a komparatívnom kontexte. In 

Studia Iuridica Cassoviensia, roč. 10, 2022, č. 1, s. 63 a nasl. 
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nezávislých od jeho vôle stal dlhodobo neschopným peňažný trest zaplatiť, alebo by 
výkonom trestu bola vážne ohrozená výživa alebo výchova osoby, o výživu alebo 
výchovu ktorej je odsúdený podľa zákona povinný sa starať. 
 
2.3 Verejnoprospešné práce (§ 201, § 202 rakúskeho Trestného poriadku) 

Ďalším druhom odklonu v Rakúsku sú verejnoprospešné práce. Pokiaľ ide 
o procesný mechanizmus rozhodovania o verejnoprospešných prácach, podstatné je, 
že rozhodnutie o tejto forme odklonu má dve fázy. V prvej fáze štátny zástupca 
najskôr vyzve podozrivého alebo obvineného, aby výslovne vyhlásil, že je ochotný 
bezplatne vykonávať verejnoprospešné práce. Druhá fáza rozhodovania nasleduje 
prirodzene až potom, čo obvinený explicitne vyhlásil, že súhlasí s výkonom 
verejnoprospešných prác.12 V naznačenom zmysle môže rakúsky štátny zástupca pri 
splnení všeobecných podmienok možnosti konania o odklone predbežne upustiť od 
trestného stíhania, ak obvinený vyslovene vyhlási, že bezodplatne vykoná 
verejnoprospešné práce v ustanovenom čase. Tento čas môže činiť najviac šesť 
mesiacov.  

Rakúsky zákonodarca ďalej ustanovuje maximálny rozsah 
verejnoprospešných prác, a to čo denného limitu, týždenného obmedzenia a napokon 
aj súhrnne. Verejnoprospešné práce možno vykonávať najviac v rozsahu osem hodín 
denne, štyridsať hodín týždenne a v súhrne najviac v rozsahu dvesto štyridsať hodín. 
Pokiaľ ide o právny základ poskytovania verejnoprospešných prác, tým je dohoda s 
vhodnou inštitúciou. Podobne ako slovenský zákonodarca, aj rakúska právna úprava 
ustanovuje určité požiadavky na činnosti, ktoré nemožno vykonávať v rámci 
verejnoprospešných prác. Neprípustné sú totiž verejnoprospešné práce, ktoré by 
predstavovali neprimeraný zásah do osobnostných práv alebo spôsobu života 
obvineného. Ideovou úlohou tohto odklonu je vyjadriť vôľu obvineného zodpovedať 
za svoj čin. Pokiaľ od toho nemožno upustiť zo zvláštnych dôvodov, je upustenie od 
trestného stíhania po vykonaní verejnoprospešných prác podmienené aj povinnosťou 
obvineného nahradiť škodu alebo inak odčiniť následky spôsobené trestným činom, 
a to v ustanovenej lehote (najviac šesťmesačnej). Túto skutočnosť je obvinený 
povinný preukázať.  

Po vykonaní verejnoprospešných prác a odstránení všetkých následkov 
trestného činu štátny zástupca od trestného stíhania upustí s konečnou platnosťou, 
ak nie je dôvod na pokračovanie v konaní (§ 205 rakúskeho Trestného poriadku). 
V trestnom konaní sa musí pokračovať napríklad vtedy, keď obvinený 
verejnoprospešné práce vrátane odčinenia následkov spôsobených trestným činom 
nevykonal včas alebo riadne. 
  

 
12  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. 117. 
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2.4 Určenie skúšobnej doby v spojení s probačnou pomocou a plnením 
povinností (§ 203 rakúskeho Trestného poriadku) 

Rakúska úprava, podobne ako česká alebo slovenská legislatíva, neopomína 
formu odklonu, ktorý je charakteristický medzitýmnou, teda podmienenou povahou 
a súčasným sledovaním odsúdeného v priebehu skúšobnej doby.13  

Štátny zástupca môže pri splnení všeobecných podmienok odklonného 
vybavenia trestnej veci predbežne upustiť od trestného stíhania pri stanovení 
skúšobnej doby v trvaní jedného roka až dvoch rokov. Rakúsky Trestný poriadok 
upravuje pravidlo pre začatie plynutia uloženej skúšobnej doby. V tomto zmysle 
skúšobná doba začína plynúť doručením oznámenia o dočasnom upustení od 
trestného stíhania. Pokiaľ od toho nemožno upustiť zo zvláštnych dôvodov, 
uplatnenie tohto odklonu je podmienené výslovným vyhlásením obvineného, podľa 
ktorého je pripravený pod dohľadom probačného úradníka plniť v skúšobnej dobe 
určité povinnosti. Demonštratívne prichádza do úvahy najmä povinnosť na náhradu 
škody spôsobenej trestným činom alebo povinnosť inak prispieť na odstránenie 
následkov trestného činu.  

Po uplynutí skúšobnej doby a splnení týchto povinností štátny zástupca od 
trestného stíhania upustí s konečnou platnosťou za predpokladu, že nie je dôvod na 
pokračovanie v konaní (§ 205 rakúskeho Trestného poriadku). 
 
2.5 Mimosúdne vyrovnanie (§ 204 rakúskeho Trestného poriadku) 

Rakúsky Trestný poriadok zakotvuje aj inštitút mimosúdneho vyrovnania 
(Tatausgleich). Do procesu mimosúdneho vyrovnania je zapojená aj obeť a jej 
zástupca, pokiaľ nato prejaví ochotu. Oprávnené záujmy obete je potrebné zohľadniť 
v každom prípade, a to na podklade všeobecného ustanovenia § 206 rakúskeho 
Trestného poriadku, ktorý upravuje práva a záujmy obetí trestných činov vo 
všeobecnosti. 

Procesný mechanizmus mimosúdneho vyrovnania sa v rakúskej aplikačnej 
praxi využíva napríklad pri spontánnych a situačných konfliktoch či konfliktoch 
v práci. Tento právny nástroj nachádza uplatnenie často pri trestných činoch, pri 
ktorých sa páchateľ a obeť vopred nepoznajú, prípadne poznajú len veľmi málo. 
Príkladom sú konflikty v bare alebo v inom nočnom zábavnom podniku.14 

Naopak, mimosúdne vyrovnanie v niektorých situáciách nie je vhodné. Ide 
napríklad o prípady bagateľných deliktov, nápadné psychosociálne problémové 
situácie obvineného, ktoré vyžadujú starostlivosť alebo dlhodobé pôsobenie, alebo 
v prípade dlhodobého správania obvineného, pri ktorom možno predpokladať, že 
práve ono viedlo k spáchaniu trestného činu. V posledných dvoch prípadoch je 
podľa rakúskych úradov vhodnejšie uplatniť inštitút skúšobnej doby s probačnou 
pomocou.15 

 
  

 
13  ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha: Leges, 2014, s. 160. 
14  https://www.neustart.at/at/de/unsere_angebote/tatausgleich.php#auftraggeber. 
15  https://www.neustart.at/at/de/unsere_angebote/tatausgleich.php#auftraggeber. 
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Záver 
Záverom možno uviesť, že hoci sa rakúska úprava procesných alternatív 

v zmysle § 198 a nasl. rakúskeho Trestného poriadku približuje skôr inštitútom, 
ktoré v slovenských podmienkach poznáme ako alternatívne tresty, možno 
nachádzať a identifikovať určité črty, ktoré vykazuje aj slovenská konštrukcia 
odklonov. Pozornosť možno koncentrovať napríklad na limitáciu uzavierania 
odklonov určitou maximálnou sadzbou trestu odňatia slobody, ktorý možno za 
spáchaný čin inak uložiť, prípadne vylúčenie možnosti odklonného vybavenia 
trestnej veci v prípade, ak bola žalovaným trestným činom spôsobená smrť. 

Domnievam sa, že rakúska trestnoprocesná regulácia obsahuje prinajmenej 
jeden podstatný prvok, ktorý môže byť de lege ferenda inšpiratívny aj pre 
slovenského zákonodarcu. Žiada sa zvýrazniť, že podmienkami pre využitie 
odklonov sa príslušný orgán rakúskeho trestného konania (štátne zastupiteľstvo) 
zaoberá obligatórne a v prípade, že sú predmetné podmienky splnené, je z jeho strany 
nevyhnutné sa aspoň pokúsiť o realizáciu odklonného vyriešenia stíhaného skutku. 
Inak povedané, uvedené spôsoby alternatívneho riešenia trestných vecí sú na rozdiel 
od našej právnej úpravy nárokovateľné.16 Štátny zástupca, prípadne súd, musí teda 
obvinenému navrhnúť skončenie veci odklonom, ak sú splnené podmienky pre 
aplikáciu odklonu. Pre prípad, že sa tak nestane, zakotvuje rakúska trestnoprocesná 
úprava možnosť dožadovania sa nápravy procesnou cestou. Neurobenie takéhoto 
návrhu je samostatným dôvodom pre podanie opravného prostriedku.17 
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KONIEC UNIVERZALITY TRESTU ODŇATIA SLOBODY?! 
 

THE END OF THE UNIVERSALITY OF COSTUDIAL SENTENCE?! 
 

Rebeka Marčeková 
 
Abstrakt  
V predmetnom príspevku sa autorka venuje problematike univerzality trestu odňatia 
slobody a na ňu nadväzujúcich aplikačných problémov prejavujúcich sa najmä 
v oblasti kolabujúceho retributívneho spôsobu trestania, menovite preplnenosti 
väzníc ako i nadmernej finančnej záťaže pre štát. Autorka v príspevku poukazuje na 
stále väčšiu popularizáciu základných ideí restoratívnej justície, ktorých prienik 
zaznamenávame okrem iného aj v súčasne platnej slovenskej trestnoprávnej 
legislatíve, prostredníctvom zavedenia inštitútu alternatívneho trestania ako aj v jej 
plánovanej novelizácii. 
Kľúčové slová: trest, trestanie, trest odňatia slobody, alternatívne tresty, 
restoratívna justícia, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, 
podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, probačný a mediačný dohľad 
 
Abstract 
In this article, the author deals with the problem of the universality of custodial 
sentence and related application problems, manifested mainly in the field of 
collapsing retributive system of punishment, namely prison overcrowding and 
excessive financial burden on the state. In the article, the author points out the 
growing popularization of the basic ideas of restorative justice, the penetration of 
which we sense in the currently valid Slovak criminal law, especially the introduction 
of alternative sentences as well as in its planned amendment. 
Keywords: punishment, imprisonment, alternative punishments, restorative justice, 
house imprisonment, compulsory labor punishment, fine, conditional suspension of 
imprisonment, probation and mediation supervision 
 
Úvod 

V dnešnej dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti je potrebné reagovať na jej 
potreby a požiadavky okrem iného aj formou úpravy právnych predpisov. 
V spoločnosti stále viac silnejú ohlasy za presadzovanie a implementáciu myšlienok 
a zásad restoratívnej justície do právnych poriadkov jednotlivých štátov. Rovnako je 
tomu tak aj v prípade Slovenskej republiky, kde presadzovanie ideí restoratívnej 
justície a s nimi spätá popularizácia alternatívnych trestov je vzhľadom na aktuálny 
stav - preplnenosť väzníc ako i finančnú nákladovosť spojenú s ukladaním trestu 
odňatia slobody, vskutku potrebná. Uvedenému nasvedčuje aj skutočnosť, že 
garancia súladu trestnej legislatívy so zásadami restoratívnej justície tvorí súčasť aj 
samotného Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, a to nasledovne 
„Vláda SR podporuje probačnú službu pri presadzovaní alternatívnych trestov v 
rámci filozofie restoratívnej justície s osobitným zameraním na odsúdených 
mladistvých, reálne zabezpečenie intervenčných programov, programov pre 



472 

páchateľov domáceho násilia, výchovných programov, osobitne v oblasti boja proti 
extrémizmu a radikalizácii, ale aj v ostatných oblastiach (napr. drogová trestná 
činnosť, násilné správanie). Vláda bude klásť dôraz na účinnú implementáciu 
elektronického monitoringu osôb (ESMO).“1  V nadväznosti na uvedené preto 
Ministerstvo spravodlivosti pripravilo veľkú novelu Trestného zákona, v rámci 
ktorej sú zohľadnené myšlienky restoratívnej justície a to formou návrhu zmeny 
právnej úpravy trestu odňatia slobody, ktorý doteraz bol a v súčasnosti stále je 
vnímaný ako univerzálny trest použiteľný tak na menej ako i viac závažné trestné 
činy, čím zákonodarca vyjadril snahu zvýšiť mieru ukladania alternatívnych trestov 
v aplikačnej praxi. 
 
1. Prvky restoratívnej justície 

Restoratívna justícia je odbornou verejnosťou chápaná ako novodobý, 
humánny spôsob, akým možno potrestať páchateľa trestného činu a zaručiť tak jeho 
nápravu bez toho, aby dochádzalo k jeho izolovaniu od spoločnosti. Restoratívna 
justícia vníma trestný čin ako konflikt medzi páchateľom trestného činu 
a poškodeným, a preto je toho názoru, že by sa mal tento konflikt prioritne vyriešiť 
najmä kooperáciou dotknutých subjektov, ktorou sa dosiahne obnovenie pôvodného 
stavu.  

K. Jurišová definuje pojem restoratívnej justície nasledovne: „restoratívna 
justícia predstavuje maximálnu možnú mieru uzdravenia a obnovu trestným činom 
narušených vzťahov a preto účastníkom umožňuje aj prostredníctvom alternatívnych 
trestov spoločne identifikovať spôsobené ujmy a vzniknuté potreby a od nich 
odvíjajúce povinnosti a záväzky.“2 Inými slovami povedané, základným zmyslom 
restoratívnej justície je vytvoriť účinné predpoklady na rekonštrukciu vzťahov 
spoločnosti. 

K otázke úmernosti trestnej represie, na ktorej je založená aj restoratívna 
justícia sa vyjadril aj Najvyšší súd SR, keď v jednom zo svojich rozhodnutí uviedol: 
„Moderné humanistické teórie zaoberajúce sa účelom trestu a trestného práva vôbec 
sú založené na myšlienke, že trestné konanie má sledovať rovnako preventívny a 
resocializačný cieľ, má totiž prispieť k polepšeniu a náprave páchateľa. Cieľom 
trestného konania má byť dosiahnutie toho, aby obvinený páchateľ zaujal ku 
spáchaniu trestného činu sebakritický a kajúcny postoj, ktorý sľubuje možnosť jeho 
nápravy. V takom prípade je dobré, že páchateľ trest považuje za adekvátny, 
spravodlivý a súhlasí s ním. V trestnom zákonodarstve právneho štátu nie je trest 
sám osebe účelom, nepredstavuje odplatu za spáchaný trestný čin.    
 Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak bude trest, resp. odplata obsiahnutá v 
treste, prísnejšia ako bezprávie spôsobené trestným činom, nedôjde len k negácii 
tohto bezprávia, ale zároveň uloženým trestom vznikne nové bezprávie - bezprávie 
voči neprimerane potrestanému páchateľovi trestného činu. Neprimeraný trest je 
teda negáciou práva, ktorá sa svojou podstatou (negovaním práva) ničím nelíši od 
trestného činu, pričom páchateľ, ktorému toto bezprávie spôsobil štát, nebude mať 

 
1  Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024 (str. 11) 
2  JURIŠOVÁ, K.: Systém a význam alternatívnych trestov na Slovensku. [online] Dostupný na: 

<https://www.pravnenoviny.sk/system-a-vyznam-alternativnych-trestov-na-slovensku > 
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možnosť dosiahnuť negáciu štátom spôsobenej negácie práva, keďže monopol na 
trestanie má v rukách štát.“3  

Citované rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vystihuje podstatu zmyslu 
prítomnosti prvkov restoratívnej justície v slovenských trestnoprávnych kódexoch, 
ktoré sa prejavujú najmä zavedením alternatívnych trestov do Trestného zákona 
a tzv. odklonov do Trestného poriadku, a rovnako tak ich následná popularizácia 
a úprava umožňujúca ich frekventovanejšie ukladanie páchateľom trestných činov 
súdmi Slovenskej republiky. 
 
2. Dôvody „obľúbenosti“ trestu odňatia slobody zo strany súdnej praxe 

V súčasnosti platný Trestný zákon umožňuje ukladanie trestu odňatia slobody 
na akýkoľvek trestný čin. Trest odňatia slobody preto možno vzhľadom na uvedené 
označiť za univerzálny druh trestu. V systéme trestov, z hľadiska hierarchického 
usporiadania, je trest odňatia slobody umiestnený na samom začiatku, čo signalizuje 
jeho frekventované ukladanie zo strany súdov jednotlivým páchateľom trestných 
činov. V prípade mladistvých páchateľov trestných činov je trest odňatia slobody 
v rámci systému trestov umiestnený na jeho samom konci, čo naopak vyjadruje 
záujem zákonodarcu o čo najzriedkavejšie ukladanie tohto druhu trestu mladistvému 
páchateľovi trestného činu.  

Skutočnosť, že trest odňatia slobody je na jednotlivé trestné činy tak 
univerzálne aplikovateľný, má za následok jeho časté ukladanie zo strany súdnych 
autorít. Uvedené sa v súčasnosti prejavuje problémami prejavujúcimi sa v rôznych 
oblastiach, ako napríklad v oblasti štátnych financií, kde sa ukazuje, že páchatelia 
trestných činov odsúdení na trest odňatia slobody, ktorí si tresty vykonávajú 
v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, zaťažujú štátny rozpočet značným 
spôsobom. Rovnako tak časté ukladanie tohto trestu spôsobuje preplnenosť 
väzenských kapacít, čo sa odráža na kvalite života väzňov ako aj na už spomenutom 
zaťažení štátneho rozpočtu. Vzhľadom na spomenuté problémy, ako aj mnohé iné, 
zákonodarca hľadal riešenie, ktoré našiel v podobe využívania inštitútu 
alternatívneho trestania. Alternatívne tresty boli do trestných kódexov 
zakomponované v roku 2005 s účinnosťou od roku 2006. Aj napriek počiatočnej 
nádeji, k ich ukladaniu zo strany súdov nedošlo v takej miere ako sa spočiatku 
očakávalo. Zo štatistických ročeniek vyplýva, že z alternatívnych trestov bol 
najčastejšie ukladaný podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody spolu 
s podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom. 
Početné využitie spomedzi alternatívnych trestov našiel trest povinnej práce ako 
i trest peňažný, ktorých ukladanie prierezom rokov stúpa. Naopak trest domáceho 
väzenia sa od jeho zakotvenia v Trestnom zákone netešil veľkej popularite. Súdy 
tento trest neaplikovali často, ba skoro vôbec, a to najmä z dôvodu, že jeho uloženie 
bolo a stále je sprevádzané s pomerne značnou technickou náročnosťou ako aj preto, 
že zákonné podmienky pre jeho uloženie neumožňovali jeho častú aplikáciu na 
jednotlivé trestné činy. Majú sa tým na mysli najmä situácie, kedy podľa uváženia 
súdu, bol trest odňatia slobody vzhľadom na povahu trestného činu a okolnosti jeho 
spáchania príliš prísnym trestom avšak podmienečný odklad trestu odňatia slobody 

 
3  Rozsudok NS SR sp. zn.: 4 To 2/2013 
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príliš benevolentným trestom. V týchto prípadoch by sa javilo ako vhodné uložiť 
trest domáceho väzenia, čo však neprichádzalo do úvahy, nakoľko jeho uloženie 
bolo možné iba v prípade prečinov. Zmena nastala v roku 2019, kedy zákonodarca 
rozšíril možnosť uloženia trestu domáceho väzenia na trestné činy „s hornou 
hranicou trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom neprevyšujúcou desať rokov, 
najmenej však na dolnej hranici trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovenej 
týmto zákonom“4. Uvedená zmena čiastočne napomohla k jeho častejšej aplikácii zo 
strany súdnej praxe, avšak požadovaný cieľ – vyriešenie problému s preplnenosťou 
väzníc a odbremenenie štátnych financií, sa nenaplnil. 

Aj vzhľadom na vyššie spomenuté, preto zákonodarca prišiel s návrhom na 
veľkú rekodifikáciu Trestného zákona, prostredníctvom ktorého by sa mal zásadným 
spôsobom vyriešiť problém s častým ukladaním trestu odňatia slobody a naopak nie 
veľmi častým využívaním alternatívnych trestov. 
 
3. Upustenie od trestu odňatia slobody ako univerzálneho trestu 

Zákonodarca návrhom rekodifikácie Trestného zákona v snahe vyriešiť 
problém s ukladaním trestu odňatia slobody a s tým spätou popularizáciou 
alternatívnych trestov zavádza nový pojem, a to „trest nespojený s odňatím 
slobody“, ktorý sa používa nielen v právnej teórii ale rovnako tak sa vyskytuje aj 
v zahraničnej terminológii. V návrhu zákona, ktorým sa mení Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je pojem trestu 
nespojeného s odňatím slobody definovaný v ustanovení § 32 ods. 2 Trestného 
zákona nasledovne: „Trest nespojený s odňatím slobody je trest domáceho väzenia, 
trest povinnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, 
trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných 
podujatiach, trest straty čestných titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej 
hodnosti a trest vyhostenia.“5  

Význam zavedenia trestu nespojeného s odňatím slobody spočíva jednak 
v podpore alternatívnych trestov, a to najmä jeho aplikovaním na vybrané, menej 
závažné trestné činy, ako napríklad trestný čin neoprávneného prechovávania 
omamnej látky alebo psychotropnej látky podľa ustanovenia § 171 ods. 1 alebo 
trestný čin ohovárania podľa ustanovenia § 373 ods. 1 a jednak v odklone od 
ukladania trestu odňatia slobody ako univerzálneho trestu postihujúceho doposiaľ 
každý trestný čin. Dôvodová správa k návrhu zákona, ktorým sa mení v súčasnosti 
platný Trestný zákon ďalej uvádza, že „podpora využívania alternatívnych trestov je 
v súlade so zásadami restoratívnej justície vyjadrených v programovom vyhlásení 
vlády realizovaná ich doplnením o účinnejšie mechanizmy vynucovania a kontroly 
ich dodržiavania v rámci probačného dohľadu.“6 Inými slovami povedané, 
k častejšiemu využívaniu alternatívnych trestov má prispieť aj posilnenie inštitútu 
probačného dohľadu ako i zavedení povinného ukladania náhradného trestu 

 
4  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení (§ 53 ods. 2) 
5  Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (§ 32 ods. 2) 
6  Dôvodová správa k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (A: všeobecná časť) 
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v prípade porušenia niektorej z podmienok konkrétneho alternatívneho trestu alebo 
nedodržania povinností prípadne obmedzení uložených súdom pri ukladaní 
konkrétneho alternatívneho trestu.  

Zákonodarca si pri koncipovaní návrhu novely bol vedomí toho, že hoci 
ukladanie alternatívnych trestov je spočiatku spojené tak s finančnou nákladnosťou 
spočívajúcou najmä v zabezpečení technických prostriedkov pre výkon trestu 
(najmä v prípade uloženia trestu domáceho väzenia), ako i s následnou a s výkonom 
súvisiacou zvýšenou kontrolou výkonu uloženého trestu, umožňuje súdnemu aparátu 
vybrať vhodný individualizovaný trest, ktorý vedie k účinnejšej a v konečnom 
dôsledku finančne menej nákladnej resocializácii páchateľa.  

Uvedené nemožno inak ako hodnotiť pozitívne, nakoľko sa zákonodarca snaží 
nasledovať svetové trendy v oblasti trestnej legislatívy a rovnako sa snaží plniť 
jednotlivé body z Programového vyhlásenia vlády, avšak na navrhovanú právnu 
úpravu v oblasti využívania alternatívneho trestania sa treba pozrieť aj kriticky.  

V návrhu zákona, ktorým sa mení Trestný zákon sa uvádza, že pri uložení toho 
– ktorého alternatívneho trestu sa zároveň ukladá aj náhradný trest v podobe trestu 
odňatia slobody. Zákonodarca spomenuté odôvodňuje tým, že na zabezpečenie 
účinnejšej vymožiteľnosti dodržiavania výkonu uloženého alternatívneho trestu je 
nutné uložiť aj podpornú sankciu, ktorá nastúpi v prípade nedodržania prvotne 
uloženého alternatívneho trestu.  

V nadväznosti na vyššie uvedené je na mieste sa zamyslieť nad tým, či sa 
práve uložením náhradného trestu odňatia slobody neneguje význam samotnej 
novely Trestného zákona a to tým, že predložená formulácia v podstate nerieši 
problém s nadmerným ukladaním trestu odňatia slobody, ba práve naopak – vytvára 
hrozbu pre ešte frekventovanejšiu aplikáciu tohto trestu jednotlivým páchateľom 
trestných činov. Je nutné si zároveň uvedomiť, že uloženie náhradného trestu 
v podobe trestu odňatia slobody, neprispieva k riešeniu problému s naplnenými, 
resp. preplnenými väzenskými kapacitami, ba práve naopak.   

Okrem uvedeného má zavedenie pojmu trestu nespojeného s odňatím slobody 
význam aj v rovine vonkajšej diferenciácie výkonu trestu. Má sa tým na mysli 
diferenciáciu výkonu trestu, teda či je trest vykonávaný v ústave na výkon trestu 
odňatia slobody alebo je naopak vykonávaný v domácom prostredí, resp. na slobode. 
Dôvodová správa k zákonu, ktorým sa mení Trestný zákon k uvedenému uvádza, že 
zavedením tohto pojmu sa „pripomína a vyjadruje základný rozlišovací 
charakteristický znak jednotlivých trestov, a teda skutočnosť, či pri ich výkone 
dochádza k uväzneniu v príslušnom zariadení alebo či odsúdený vedie počas výkonu 
trestu svoj život na slobode. Zároveň sa vytvára legislatívno-technický priestor pre 
zákonodarcu pre potrebu regulácie využívania, resp. ukladania trestu odňatia 
slobody a ostatných trestov.“7 
 
  

 
7  Dôvodová správa k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (B: osobitná časť) 
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Záver 
Je nepopierateľnou skutočnosťou, že od veľkej rekodifikácie slovenských 

trestnoprávnych kódexov v roku 2005, tvoria zásady restoratívnej justície ich 
neoddeliteľnú súčasť. Boli to práve prvky restoratívnej justície, ktoré zmenili 
vnímanie zmyslu trestu, a to najmä tým, že na trest sa začalo nazerať ako na 
prostriedok slúžiaci na nápravu páchateľa, pričom trest bol pred novelou vnímaní iba 
ako prostriedok na efektívne zabezpečenie ochrany spoločnosti. Prvotné predstavy 
o využívaní alternatívnych trestov v aplikačnej praxi sa minuli s realitou, kedy tieto 
tresty boli ukladané páchateľom trestných činov veľmi sporadicky a namiesto nich 
bol ukladaný trest odňatia slobody, hoc boli splnené podmienky aj pre uloženie 
niektorého z alternatívnych trestov. S týmto problémom sa Slovenská republika 
potýka pomerne dlhú dobu, a aj práve to bol jeden z dôvodov vypracovania návrhu 
zákona, ktorým sa mení Trestný zákon zákonodarcom. V rámci predmetného 
Návrhu, možno kladne hodnotiť sledovanie a integrovanie globálnych trendov 
v oblasti alternatívneho trestania v podmienkach Slovenskej republiky. Rovnako 
možno kladne hodnotiť snahu zákonodarcu spopularizovať a do aplikačnej praxe vo 
väčšej miere zaviesť využívanie alternatívnych trestov, taktiež snahu zákonodarcu 
upustiť od ukladania trestu odňatia slobody v takej miere ako je tomu doposiaľ, ako 
i snahu zmeniť vnímanie trestu odňatia slobody, a to v tom smere, aby bol vnímaný 
spomedzi systému trestov ako trest poslednej inštancie, a teda ukladaný by mal byť 
iba v prípadoch, kedy nie je možné pre zabezpečenie účelu trestu uložiť iný, 
miernejší trest. Čo však možno hodnotiť negatívne, je zavedenie sankcie za 
nedodržanie uloženého alternatívneho trestu v podobe uloženia náhradného trestu 
odňatia slobody, ktorý súd uloží rovno pri uložení alternatívneho trestu. 
Zákonodarca náhradný trest odňatia slobody odôvodňuje efektívnejšou 
vymožiteľnosťou naplnenia podmienok uložených alternatívnych trestov. Avšak pri 
zavádzaní náhradného trestu je na mieste sa zamyslieť nad tým, či v konečnom 
dôsledku práve uložením náhradného trestu odňatia slobody nedôjde k zmareniu 
celého zmyslu návrhu zákona, ktorým sa mení aktuálne platný Trestný zákon, a to 
zvýšením rizika frekventovanejšej aplikácie tohto trestu jednotlivým páchateľom 
trestných činov. 
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA AKO HODNOTOVÉ 
ZAMERANIE TRESTNÉHO PRÁVA 

 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AS A VALUE FOCUS OF THE 

CRIMINAL LAW 
 

Sandra Geschwandtnerová 
 
Abstrakt  
V úvode príspevku sa autorka zaoberá ochranou životného prostredia vo všeobecnej 
rovine, ako hodnotovým zameraním trestného práva. Parciálnym cieľom  príspevku 
je analyzovať ochranu životného prostredia v národnom, medzinárodnom 
a európskom meradle. Pozornosť je venovaná aj vyvodeniu trestnej zodpovednosti 
právnických osôb na úrovni ochrany životného prostredia zavedením zákona č. 
91/20016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších 
právnych predpisov. Príspevok sa zamýšľa nad narastajúcim počtom prípadov 
environmentálnej kriminality s identifikáciou otázok, ktoré možno považovať za 
problematické, s dôrazom na ochranu zvierat. 
Kľúčové slová: Životné prostredie, trestný čin, ochrana, zviera 
 
Abstract 
In the introduction of the paper, the author deals with the protection of the 
environment in general, as a value focus of criminal law. The partial goal of the 
paper is to analyze an environmental protection on a national, international and 
European scale. Attention is also paid to the inference of criminal liability of legal 
persons on the level of environmental protection regulated in the Act no. 91/2016 
Coll. of criminal liability of legal persons. The paper considers an increasing 
number of environmental crime cases with the identification of problematic issues 
with emphasis on animal protection.  
Keywords: Environment, crime, protection, animal 
 
Úvod 

Životy nás všetkých závisia na jedinej, pre všetkých spoločnej biosfére. 
Priaznivé životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou života na Zemi. Zatiaľ čo 
bolo v dávnej minulosti ohrozované prevažne kozmickými objektami, v posledných 
storočiach sa objavil ako hlavný subjekt jeho ohrozenia človek. S vedecko-
technickým rozvojom sa stupňujú zásahy človeka do životného prostredia. Tieto 
vplývajú na stav jednotlivých zložiek životného prostredia, ale aj na právne 
požiadavky ich ochrany. Voľba nesprávneho konania človeka vo vzťahu k prírode 
v miestnom, regionálnom až v globálnom meradle smeruje k likvidácii životného 
prostredia a tým aj k ohrozeniu jeho vlastnej existencie. Škodlivé látky sa zo zložiek 
životného prostredia prenášajú aj do našej potravy a ovplyvňujú kvalitu nášho 
života.  

Životné prostredie má svoje miesto v trestnom práve, nakoľko je chráneným 
záujmom rovnako ako život, zdravie či majetok. Objektom trestných činov 
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spadajúcich do environmentálnej kriminality je práve životné prostredie, ktoré má aj 
svoje miesto z hľadiska systematiky Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení 
neskorších právnych predpisov (ďalej len „TZ“), a je zaradené do šiestej hlavy, 
druhého dielu osobitnej časti TZ. 

V ochrane životného prostredia vnímame hodnotové zameranie trestného 
práva z dôvodu, že téma environmentálnej kriminality je veľmi aktuálna nielen 
u nás, ale i všade vo svete a zároveň je každým rokom väčšmi používaným slovným 
spojením. Porušovanie právnych predpisov v jednotlivých oblastiach životného 
prostredia vyvoláva potrebu jasnej a ofenzívnej reakcie štátnych orgánov s cieľom 
prijatia komplexu opatrení na riešenie tejto problematiky. Každá krajina sa usiluje 
o prežitie a blahobyt bez toho, aby príliš dbala na to, ako sa svojimi činmi dotýka 
tých druhých. Reflektujúc postupné uvedomovanie si dôležitosti ochrany životného 
prostredia, vyspelé krajiny už v súčasnosti chránia životné prostredie aj skrz normy 
trestného práva. Veď napokon „IURIS NATURA EST FONS“, t. j. zdrojom práva 
je príroda.1 
 
1. Environmentálna kriminalita vo všeobecnosti 

Pojem „environmentálny“ pochádza z anglického slova „environment“, čo 
znamená životné prostredie, pod ktorým chápeme všetko, čo vytvára prirodzené 
podmienky na existenciu organizmov vrátane človeka a zároveň je predpokladom 
ich ďalšieho vývoja. Jeho zložky sú v zákone vymedzené demonštratívne a patria 
medzi ne najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy.2 Kriminalita 
predstavuje súhrn úmyselne alebo z nedbanlivosti spáchaných trestných činov 
trestnoprávne zodpovedných páchateľov v určitej oblasti za určité obdobie 
(spravidla v štáte za obdobie jedného roka). Nie je javom homogénnym, pretože sa 
skladá z rôznorodých skupín protispoločenského správania alebo protiprávneho 
konania. 

Environmentálne právo nie je kodifikovaným právnym odvetvím, nakoľko je 
obsiahnuté v množstve právnych predpisov a zahŕňa rozsiahlu oblasť právnych 
vzťahov, preto zasahuje takmer do každej oblasti ľudskej činnosti. Spočiatku 
vytváralo predpoklady pre zavedenie environmentálnych noriem verejného práva 
(ústavné právo, správne právo) a súkromného práva (občianske právo, obchodné 
právo). V nadväznosti na rast environmentálnej kriminality sa začalo postupne 
rozvíjať a aj sporadicky uplatňovať environmentálne trestné právo, ako prostriedok 
ultima ratio. Jeho význam pri degradácii životného prostredia, nedostatku 
prírodných zdrojov a zvyšovaní počtu obyvateľov Zeme neustále narastá. Aký 
význam by malo chrániť prostredníctvom trestného práva ľudský život, ak by sme 
zároveň nechránili aj podmienky, ktoré sú nevyhnutné pre vznik života a jeho zdravý 
vývoj? 

Základným cieľom bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky je zaručenie 
bezpečnosti občana a štátu v stabilnom a predvídateľnom bezpečnostnom prostredí.3 

 
1  KLINDA, J. Environmentalistika a právo.: Krátky vývoj environmentalistiky a environmentálneho 

práva. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 1998. s. 23. ISBN 8088833043. 
2  Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších právnych predpisov. 
3  Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky. Národná rada SR. Bratislava. 2005. 
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Okrem vonkajšej bezpečnosti štátu je dôležitým atribútom aj vnútorná bezpečnosť 
štátu, medzi ktorú patrí aj environmentálna bezpečnosť. Pri fungujúcej vnútornej 
bezpečnosti štátu budú chránené životy, zdravie, majetok a práva a slobody občanov.  
 
2. Ústavnoprávny rozmer ochrany životného prostredia 

Ústavné právo je verejným odvetvím práva, rovnako ako právo trestné, 
avšak je východiskom pre všetky právne odvetvia. Jeho spojitosť práve s trestným 
právom je najväčšia. Ústavné právo okrem základných práv a slobôd občanov či 
základov štátneho zriadenia zakotvuje základné zásady trestného práva hmotného aj 
trestného práva procesného. Priamo v texte Ústavy Slovenskej republiky sú 
zakotvené práva a zásady trestného práva ako „nullum crimen sine lege“, „nulla 
poena sine lege“, prezumpcia neviny, právo na obhajobu, ne bis in idem, zákaz 
retroaktivity a podobne.4 Tieto vyplývajú dokonca aj z čl. 37, čl. 38, čl. 39, čl. 40 
Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „Listina“).5 Ústava aj Listina považujú 
životné prostredie za jednu zo svojich hodnôt, na ktorej sú postavené a preto je 
ochrana životného prostredia zabezpečovaná aj prostriedkami trestného práva. 

Environmentálne zamerané ustanovenia v rôznej podobe dnes zahŕňajú už 
takmer všetky Ústavy, ako právne akty najvyššej právnej sily.6 Najvyšším zákonom 
štátu Slovenskej republiky, s ktorým musia byť v súlade všetky ostatné právne 
predpisy je Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“).7 Z čl. 4 Ústavy vieme 
vyvodiť nedeliteľnosť majetkového vlastníctva prírodných zdrojov, ktoré sú vo 
výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky. Ústava preberá a ďalej rozvíja úpravu 
základných ľudských práv a slobôd obsiahnutú v Listine. Primárne vo svojej druhej 
hlave upravuje práva prirodzenoprávnej povahy, po ktorých nasledujú politické 
práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, hospodárske, sociálne 
a kultúrne práva, právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva 
a napokon právo na súdnu a inú právnu ochranu. Dotknuté práva sú neodňateľné, 
nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Ústava, v druhej hlave, šiestom 
oddiely, upravuje ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, z ktorého 
vyplýva nie len právo na priaznivé životné prostredie a právo na včasné a úplné 
informácie o environmentálnej situácii, ale aj povinnosť chrániť a zveľaďovať 
životné prostredie a kultúrne dedičstvo a to vo vzťahu ku každému. Ústava vytvára 
len rámcové východisko právnej úpravy v oblasti životného prostredia. Je zrejmé, že 
každá právna úprava bližšie špecifikujúca ochranu životného prostredia, 
nevynímajúc trestnoprávnu úpravu, je prejavom a dôsledkom Ústavného textu. 

S ochranou životného prostredia sa v Slovenskej republike stretávame aj 
v rámci ustanovení o základných ľudských právach a slobodách obsiahnutých v 
Listine.8 V jej preambule sa kladie dôraz na zodpovednosť voči budúcim generáciám 
za osud všetkého života na Zemi. Využitím logického výkladu máme za to, že 

 
4  viď čl. 17, čl. 49, čl. 50 Ústavy Slovenskej republiky. 
5  Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd. 
6  Viď Talianska Ústava z roku 1947 (čl. 9), Grécka Ústava z roku 1975 (čl. 24), Portugalská Ústava 

z roku 1976 (čl. 66), Španielska Ústava z roku 1978 (čl. 45), Turecká Ústava z roku 1982 (čl.56), 
Bulharská Ústava z roku 1991 (čl. 15, 18, 21 a 55), Albánska Ústava z roku 1991 (čl. 16). 

7  Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení jej neskorších priamych novelizácií. 
8  Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.  
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vtedajšie Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky 
subsumovalo ochranu prírody a životného prostredia pod hodnoty chránené Listinou. 
Navyše aj čl. 35 Listiny garantuje právo na priaznivé životné prostredie a na včasné 
a úplné informácie o stave životného prostredia a prírodných zdrojov, ale zároveň 
zakotvuje aj zákaz ohrozovania a poškodzovania životného prostredia, prírodných 
zdrojov, druhového bohatstva prírody a kultúrnych pamiatok nad mieru ustanovenú 
zákonom. 
 
3. Environmentálna politika v európskom a medzinárodnom meradle 

V tzv. Rímskych zmluvách z roku 1957, ktorými bolo založené Európske 
hospodárske spoločenstvo, ako predchodca dnešnej Európskej únie (ďalej len „EÚ“), 
sa nenachádzala o ochrane životného prostredia žiadna zmienka. Ojedinele sa 
prijímali právne predpisy týkajúce sa štandardov na ochranu spotrebiteľa v rámci 
vnútorného trhu. Environmentálna politika prenikla do centrálnych európskych 
štruktúr až po tom, čo sa v roku 1972 uskutočnila konferencia OSN o životnom 
prostredí človeka, ktorá reflektovala následnú realizáciu environmentálnych 
akčných programov Európskych spoločenstiev. Prvý environmentálny akčný plán 
bol vypracovaný na obdobie rokov 1873-1976.9 Rok 1987 bol vyhlásený za 
Európsky rok životného prostredia a bol prelomovým, nakoľko boli po prvý raz na 
najvyššej zmluvnej úrovni definované ciele a zásady environmentálnej politiky 
EÚ.10 V súčasnosti je platný v poradí ôsmy environmentálny akčný program, ktorý 
bude slúžiť ako usmernenie pri prijímaní a vykonávaní opatrení v oblasti 
environmentálnej politiky do roku 2030. Jeho primárnym cieľom je spravodlivo 
a inkluzívne urýchliť zelenú transformáciu v súlade s dlhodobým cieľom do roku 
2050, ktorým je „Žiť dobre v rámci možností našej planéty“.11 Ďalšími prioritnými 
cieľmi sú znižovanie emisií skleníkových plynov, prispôsobovanie sa zmene klímy, 
nulové znečistenie, ochrana a obnovy biodiverzity a zníženie kľúčových 
environmentálnych a klimatických vplyvov súvisiacich s výrobou a spotrebou.12 
Takmer 90 % všetkých environmentálnych predpisov platných v členských 
krajinách EÚ pochádza práve z centrálnej úrovne EÚ, teda Európskej komisie 
a najmä z jej Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie.13 

 
9  DITTELOVÁ – SABELOVÁ, G. Slovensko a Európska únia. Životné prostredie. Bratislava: 

Grafis, 2003. s. 5. ISBN 80-969025-5-5. 
10  Podľa súčasného čl. 191 Zmluvy o fungovaní EÚ nimi sú: udržiavanie, ochrana a zlepšovanie 

kvality životného prostredia; ochrana ľudského zdravia; rozvážne a racionálne využívanie 
prírodných zdrojov; podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo 
celosvetových problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy.  

11  Európska zelená dohoda prijatá dňa 11. decembra 2019 - ambiciózny plán EÚ na zabezpečenie 
udržateľnosti hospodárstva, podľa ktorého sa EÚ má do roku 2050 stať prvým klimaticky 
neutrálnym kontinentom s cieľom chrániť, zachovať a zlepšiť prírodný kapitál EÚ a chrániť zdravie 
a dobré životné podmienky občanov pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi, s dôrazom na to, 
aby sa nezabudlo na žiadneho jednotlivca ani región.   

12  Rada EÚ. Rada prijala 8. environemntálny akčný program. [online]. [cit. 2022.06.11]  Dostupné 
na: https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2022/03/29/council-adopts-8th-
environmental-action-programme/. 

13  EVANS, T. – GABB, S. The cost of European Environmental Regulations in the Accession 
Countries of Central and Eastern Europe. Brusel: Centre for the New Europe, 2004. s. 20. 
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V EÚ je hlavným záväzným nástrojom boja proti environmentálnej 
kriminalite smernica 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom 
trestného práva, ktorá vymedzuje niekoľko závažných trestných činov, ktoré 
poškodzujú životné prostredie.14 Jej účelom je, aby členské štáty EÚ zaviedli účinné 
a primerané sankcie, ktoré budú od takýchto trestných činov odrádzať bez ohľadu na 
to, či sa páchajú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Z hľadiska subjektívnej 
stránky konania sa v smernici predpokladá úmyselné zavinenie alebo zavinenie z 
hrubej nedbanlivosti. Niektoré členské štáty zaviedli ako nový druh nedbanlivosti 
„hrubú nedbanlivosť“ (napríklad Česká republika). Ďalšie členské štáty vrátane 
Slovenskej republiky postihujú ako trestný čin akékoľvek nedbanlivostné konanie. 
Doplnenie nových skutkových podstát trestných činov reflektovalo požiadavky 
smernice, napríklad legálne zakotvenie trestného činu neoprávnenej výroby 
a nakladania s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu podľa § 304a TZ. 
V podmienkach Slovenskej republiky sa uvedená smernica premietla aj do prijatia 
zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení 
neskorších právnych predpisov (ďalej len „TZPO“). Dotknutým zákonom sa 
zaviedla priama, tzv. pravá trestná zodpovednosť právnických osôb. Tejto 
problematike sa bližšie venujeme v časti venujúcej sa perspektívam 
environmentálnej kriminality. Práca na podpore účinného boja proti 
environmentálnej trestnej činnosti sa vykonáva aj v rámci Fóra pre environmentálne 
dodržiavanie, riadenie a kontrolu, ktoré bolo zriadené rozhodnutím Komisie 
C(2018)10 z 18. januára 2018, ako expertná skupina Komisie. V rovnakom čase 
Komisia prijala Akčný plán na zabezpečenie environmentálneho súladu. V roku 
2021 bola navyše zriadená podskupina Fóra pre sankcionovanie trestných činov proti 
životnému prostrediu. Jeho práca sa okrem iného zameriava na rozvoj 
zjednocujúcich názorov a na zhromažďovanie osvedčených postupov v oblasti 
presadzovania a sankcií v medziach životného prostredia.15 

Medzinárodná zmluva, ktorá má vplyv na trestnoprávnu ochranu životného 
prostredia je Bazilejský dohovor (ďalej len „Bazilejský dohovor“) o riadení pohybov 
nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní. Sukcesia Slovenskej 
republiky do Dohovoru sa uskutočnila dňa 1. januára 1993. Bazilejský dohovor 
upravuje pravidlá prepravy nebezpečných odpadov s prihliadnutím na dosiahnutie 
minimalizácie pohybu odpadov v súlade so zásadou, že každý štát má na svojom 
území zabezpečiť zneškodňovanie v ňom produkovaných nebezpečných odpadov. 
Dovoz, vývoz a tranzit nebezpečných odpadov je možný len so súhlasom všetkých 
dotknutých krajín, pričom každý členský štát má právo úplne zakázať dovoz 
nebezpečných odpadov na svoje územie. Bazilejský dohovor okrem toho, že menuje 

 
14  Ide o vypúšťanie, emisiu alebo zavádzanie množstva látok alebo ionizujúceho žiarenia do ovzdušia, 

pôdy alebo vody, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť smrť alebo závažnú ujmu na zdraví, alebo 
podstatnú škodu na kvalite ovzdušia, na kvalite pôdy, na kvalite vody alebo na živočíchoch alebo 
rastlinách; usmrtenie, ničenie, držba alebo odchyt exemplárov druhov chránených voľne žijúcich 
živočíchov alebo rastlín s výnimkou prípadov, keď sa takéto konanie týka zanedbateľného 
množstva týchto exemplárov a má zanedbateľný vplyv na stav ochrany druhov; výroba, dovoz, 
vývov, uvádzanie na trh alebo používanie látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. 

15  Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/99 ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného 
prostredia prostriedkami trestného práva. 
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konania, ktoré sú zakázané, sám ukladá povinnosť kriminalizovať nedovolenú 
prepravu nebezpečných odpadov. Slovenská republika svoj záväzok plní v zmysle 
trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 TZ. 16 

Posledným, mnou spomenutým predpisom medzinárodného práva 
zaoberajúcim sa trestnoprávnou ochranou životného prostredia, je Dohovor Rady 
Európy na ochranu životného prostredia prostredníctvom trestného práva (ďalej len 
„Dohovor“) z roku 1998.17 Dohovor ratifikovalo zo skupiny signatárskych štátov len 
Estónsko. Jeho komplexnosť odzrkadľuje, že sa zameriava na rôzne zložky 
životného prostredia, ako voda, pôda, zvieratá, rastliny a v neposlednom rade chráni 
aj ľudí. Základným princípom celého Dohovoru je kriminalizácia každého 
protiprávneho konania proti jednotlivým zložkám životného prostredia. Otázkou 
zostáva, prečo členské štáty nie sú schopné siahnuť po tak prísnych prostriedkov 
postihu na úrovni ochrany životného prostredia, aké poskytuje trestné právo.18 
Možno práve ich úroveň mimotrestnoprávnej ochrany je na dostatočnej a efektívnej 
úrovni.  
 
4. Perspektívy environmentálnej kriminality 

Ochrana životného prostredia je obsiahnutá prevažne v šiestej hlave, osobitnej 
časti TZ, s názvom trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu. 
Rozumieme nimi porušenie príslušných právnych povinností, ktoré môžu spôsobiť 
signifikantnú škodu alebo riziko pre životné prostredie a ľudské zdravie. Druhovým 
objektom trestných činov spadajúcich pod environmentálnu kriminalitu je životné 
prostredie ako celok alebo niektoré jeho zložky, ako napr. voda, pôda, vzduch, 
chránené živočíchy a rastliny. Podľa platného znenia TZ sa pod environmentálnu 
kriminalitu subsumujú trestné činy ako  

o ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi podľa § 
168 a § 169 TZ 

o krádež, ale len vo vzťahu k drevu podľa § 212 ods.1 písm. e) TZ 
o nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, 

vysokorizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických 
agensov a toxínov podľa § 298 a § 299 TZ 

o neoprávnené uskutočňovanie stavby podľa § 299a TZ 
o ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa § 300 a § 301 TZ 
o neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 302 TZ 
o neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok podľa § 302a TZ 
o porušovanie ochrany vôd a ovzdušia podľa § 303 a § 304 TZ 
o neoprávnená výroba a nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu 

podľa § 304a TZ 

 
16  Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez Hranice štátov a ich 

zneškodňovaní. [online]. [cit. 2022.06.11] Dostupné na: 
https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/180. 

17  Dohovor Rady Európy na ochranu životného prostredia prostredníctvom trestného práva. 
Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law. [online]. Council of 
Europe [cit. 2022.06.11]. 

18  STEJSKAL, V. Nová komunitární trestněprávní ochrana životního prostředí na obzoru. roč. 7, č. 
19. České právo životního prostředí, 2007. s. 6. 
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o porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305 TZ 
o týranie zvierat podľa § 305a TZ 
o zanedbanie starostlivosti o zviera podľa § 305b TZ 
o organizovanie zápasov zvierat podľa § 305c TZ 
o porušovanie ochrany stromov a krov podľa § 306 TZ 
o šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín podľa § 307 a § 308 TZ 
o únik organizmov podľa § 309 TZ 
o pytliactvo podľa § 310 TZ 

Zánik trestnej zodpovednosti skrz inštitút účinnej ľútosti podľa § 86 TZ 
prichádza do úvahy pri trestnom čine ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a 
inými predmetmi podľa § 168 TZ a pri trestnom čine ohrozenia a poškodenia 
životného prostredia podľa § 300 a § 301 TZ. Podmienkami na aplikáciu účinnej 
ľútosti sú, aby páchateľ dobrovoľne škodlivý následok trestného činu zamedzil alebo 
napravil, alebo urobil o trestnom čine oznámenie v čase, keď sa škodlivému následku 
trestného činu mohlo ešte zabrániť. Takéto oznámenie treba urobiť orgánu činnému 
v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. 

V nadväznosti na smernicu 2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva,  bolo povinnosťou členských štátov zabezpečiť, 
aby aj právnické osoby mohli byť zodpovedné za trestné činy, ktoré poškodzujú 
životné prostredie. Smernica ustanovila lehotu na svoju transpozíciu do národných 
úprav do 26.12.2010. Reflektujúc uvedené došlo k zavedeniu trestnej zodpovednosti 
právnickej osoby v podmienkach Slovenskej republiky, avšak až v roku 2016 
zavedením TZPO, ktorý je lex specialis vo vzťahu k TZ.  Do roku 2016 sa 
vychádzalo z tzv. nepriamej (nepravej) trestnej zodpovednosti právnickej osoby, čo 
znamenalo, že trestne zodpovedné boli fyzické osoby konajúce za právnickú osobu 
(tzv. individuálna trestná zodpovednosť). TZPO zaviedol priamu trestnú 
zodpovednosť právnickej osoby, voči ktorej sú vyvodzované tresty, ktoré nie sú 
podmienené trestným stíhaním fyzických osôb. Nejde ani o porušenie zásady ne bis 
in idem v prípade súbežnej trestnej zodpovednosti fyzickej a právnickej osoby. 
Každá bude zodpovedať za svoje konanie. Exemplifikatívne je právnická osoba 
trestne zodpovedná za trestný čin nedovolenej výroby a držania jadrových 
materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko 
rizikových biologických agensov a toxínov podľa § 298 a 299 TZ; trestný čin 
ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 300 a 301 TZ; trestný čin 
neoprávneného nakladania s odpadmi podľa § 302 TZ; trestný čin neoprávneného 
vypúšťania znečisťujúcich látok podľa § 302a TZ; trestný čin porušovania ochrany 
vôd a ovzdušia podľa § 303 a 304 TZ; trestný čin porušovania ochrany rastlín a 
živočíchov podľa § 305 TZ; trestný čin týrania zvierat podľa § 305a TZ; trestný čin 
zanedbania starostlivosti o zviera podľa § 305b TZ; trestný čin organizovania 
zápasov zvierat podľa § 305c TZ; trestný čin porušovania ochrany stromov a krov 
podľa § 306 TZ.19 
Pri skúmaní environmentálnej kriminality sme identifikovali nasledovné problémy: 

1. nízke tresty pre páchateľov 

 
19  Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších právnych 

predpisov. 
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2. vysoké zisky pri relatívne malom riziku 
3. množstvo tejto kriminality má medzinárodný charakter, organizovaný zločin 
4. korupcia 
5. absencia súčinnosti kompetentných štátnych orgánov 
6. podceňovanie a nezáujem zo strany orgánov činných v trestnom konaní 
7. latentnosť 

K bodu 1, 2: Pokuta, pokarhanie, prepadnutie veci či iné povinnosti 
vyplývajúce z porušenia administratívno - právnych predpisov na úseku ochrany 
životného prostredia nemajú na potenciálnych porušiteľov životného prostredia 
dostatočnú preventívnu funkciu. Pre veľké priemyselné spoločnosti produkujúce 
množstvo znečisťujúcich látok je priateľnejšie občasné zaplatenie pokuty, ako 
vynaloženie finančných prostriedkov na ekologické zariadenia a likvidáciu 
znečisťujúcich látok. Nakoľko ochrana inými právnymi odvetviami pri 
environmentálnej kriminalite zlyháva, je na mieste vyvodenie trestnoprávnej 
zodpovednosti. Environmentálnu kriminalitu z pohľadu ziskov vieme prirovnať 
k drogovej kriminalite, avšak je ťažšie odhaliteľná, sankcie sú nižšie a je ťažšie ju 
objasňovať. Aj v Slovenskej republike sa už v súčasnosti, pokiaľ ide o nelegálne 
zisky páchateľov, pohybujeme na úrovni desiatkach miliónov eur, v okolí Bratislavy 
dokonca v stovkách miliónov eur. V záujme efektívneho naplnenia preventívnej 
funkcie trestného práva je potrebné zaviesť odrádzajúcejšie sankcie za skutky, 
ktorými sa poškodzuje životné prostredie, ktoré obvykle spôsobujú alebo môžu 
spôsobiť podstatnú škodu na ovzduší vrátane stratosféry, na pôde a vode a na 
živočíchoch alebo rastlinách, vrátane ochrany druhov. Prevencia kriminality sa 
v každej oblasti stala základom trestnej politiky štátu a má ambíciu, aby sa stala 
celospoločenskou záležitosťou.  

K bodu 3: Vplyv environmentálnej kriminality na životné prostredie 
v Európe a vo svete sa prejavuje prejavuje zvyšujúcou úrovňou znečistenia, 
degradáciou voľne žijúcich živočíchov, znižovaním biodiverzity a narušením 
ekologickej rovnováhy. Podľa Interpolu a Programu OSN pre životné prostredie je 
environmentálna kriminalita štvrtou najväčšou trestnou činnosťou na svete po 
obchodovaní s drogami, obchodovaní s ľuďmi a falšovaní peňazí, pričom rastie 
rýchlosťou medzi 5 % až 7 % ročne, čo je dvakrát až trikrát rýchlejšie tempo ako 
globálny ekonomický rast. Environmentálna kriminalita je veľmi lukratívna, ale je 
ťažké ju odhaliť, stíhať a potrestať. Trestné činy proti životnému prostrediu majú 
veľmi často cezhraničný aspekt. Kontrolné mechanizmy jednotlivých štátov nie sú 
dostatočné a dajú sa z pohľadu páchateľov ľahko obchádzať. V niektorých častiach 
sveta sú teroristické organizácie financované z obchodu so slonovinou, s rohmi 
nosorožcov, s mäsom exotických zvierat a v neposlednom rade s drevom.20 

K bodu 4: Niektoré zložky životného prostredia sú atraktívnym obchodným 
artiklom, preto je prirodzené, že v súvislosti s nimi dochádza k súbehu a k naplneniu 
viacerých skutkových podstát trestných činov, ako napr. legalizácia výnosu z trestnej 

 
20  V enviro zločine a dnes točia sumy porovnateľné s pašovaním drog. [online]. [cit. 2022.06.11]. 

Dostupné na: https://video.sme.sk/c/22758464/v-enviro-zlocine-sa-dnes-tocia-sumy-porovnatelne-
s-pasovanim-drog.html. 
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činnosti, korupcia, zneužitie právomoci verejného činiteľa či skrátenie dane 
a poistného. 

K bodu 5, 6: Trestné činy proti životnému prostrediu sú z hľadiska trestných 
sadzieb zaradené do kategórie prečinov (s výnimkou niektorých kvalifikovaných 
skutkových podstát trestných činov), o ktorých sa vedie skrátené vyšetrovanie, ktoré 
vykonáva vyšetrovateľ Policajného zboru. Zo zmluvy medzi Ministerstvom vnútra 
a Slovenskou inšpekciou životného prostredia (ďalej len „zmluvné strany“), z mája 
2020, vyplýva spolupráca zmluvných strán s cieľom vymožiteľnosti práva v oblasti 
životného prostredia. Hlavnými oblasťami ich spolupráce sú výmena informácii 
získaných v rámci svojej činnosti na úseku ochrany životného prostredia, spoločné 
konzultačné a vzdelávacie stretnutia za účelom koordinácie postupov k problémom, 
ktoré nastanú v praxi a súčinnosť pri výkone svojich povinností. V roku 2020 začali 
na krajskej úrovni Policajného zboru fungovať špecializované policajné oddelenia 
zamerané na odhaľovanie environmentálnej kriminality a na ich úrovni aj 
vyšetrovatelia zameraní na environmentálnu kriminalitu. Ochranári naopak tvrdia, 
že zlepšenie v praxi nezaznamenali. Komparatívnou metódou poukazujeme na 
Taliansko, kde existuje samostatná polícia len na životné prostredie. V Španielsku 
boli dokonca vytvorené v rámci polície samostatné pracoviská len na 
environmentálnu trestnú činnosť.  

K bodu 7: Trestné činy ako nezákonné vypúšťanie znečisťujúcich látok do 
ovzdušia, vody alebo pôdy, nezákonný obchod s látkami poškodzujúcimi ozónovú 
vrstvu a nezákonná preprava alebo ukladanie odpadu môžu mať ničivé účinky na 
životné prostredie a ľudské zdravie, ale často sú latentné. Environmentálna 
kriminalita často postihuje skôr spoločnosť ako celok, než jednotlivcov. Len 
zriedkavo zahŕňa obete, ktoré podávajú trestné oznámenia, preto je podceňovaným 
fenoménom. Je potrebné si uvedomiť, že environmentálna trestná činnosť zabila 
najviac ľudí, ale smrť ľudí nenastala hneď. Nastala až s odstupom času, ako následok 
poškodenia životného prostredia. Predovšetkým ide o znečistenie vody, vzduchu, 
kontaminácie potravín. Nepriaznivé následky sú na prvý pohľad neviditeľné, ukážu 
sa až časom.  
 
5. Ochrana zvierat prostriedkami trestného práva 

V našich podmienkach sa za zviera považuje pes, mačka, hospodárske zviera 
podľa zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a 
chránený živočích držaný v zajatí podľa zákona č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody 
a krajiny.21 V Českej republike je pojem zviera poňatí širšie, pretože sa ním rozumie 
každý stavovec okrem človeka.22 Michiganský zákon vykladá pojem zviera tak, ako 
Český Trestný zákonník.23  

Donedávna bol trestný čin týrania zvierat a trestný čin zanedbania 
starostlivosti o zvieratá z hľadiska systematiky TZ zaradený medzi trestné činy proti 
iných právam a slobodám. Zákonom č. 288/2020 Z. z. došlo k novelizácii TZ č. 
300/2005 Z. z. Novelizácia mala za následok zmenu systematického zaradenia 

 
21  § 305d TZ 
22  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týraní, ve znění pozdějších předpisů. 
23  FAVRE, D. The future of animal law. Edward Elgar, 2021. ISBN 978 1 83910 062 8. 
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trestných činov páchaných na zvieratách z deviatej hlavy osobitnej časti TZ do 
šiestej hlavy, druhého dielu osobitnej časti TZ s názvom trestné činy proti životnému 
prostrediu. Hmotnoprávne požiadavky na systematickú zmenu právnej úpravy 
vyplývali z právnej náuky, Aarhuského dohovoru a z judikatúry EÚ, podľa ktorých 
sa zvieratá, ako živé organizmy považujú za súčasť životného prostredia. 
Požiadavky aplikačnej praxe ovplyvňujúce zmenu právnej úpravy zaraďujú násilie 
páchané na zvieratách v rámci Slovenskej republiky do pôsobnosti Odboru 
environmentálnej kriminality Prezídia PZ. Zvieratá už nie sú považované za veci, 
ale za živé organizmy, čím tvoria súčasť životného prostredia. Navyše uvedenou 
novelou došlo k zavedeniu novej skutkovej podstaty trestného činu, ktorým je trestný 
čin organizovania zápasov zvierat. Dôvodom jeho zavedenia bola reakcia na 
novodobý fenomén a zárobkovú činnosť. 

Podľa medializovaných káuz týkajúcich sa množenia psov, sa Slovensko zdá 
byť najväčším vývozcom psov v Európe. Takmer v každej dedine je nelegálna 
množiareň, kde psy žijú v pivniciach v katastrofálnych podmienkach. Obzvlášť sa 
tieto krutosti dejú v rómskych osadách, kde sa veterinárni inšpektori, ako 
ochrancovia zákona dokonca boja ísť, čo je neakceptovateľné. Tu možno vidieť 
príčinu nedostatku prešetrenia prípadov, ktoré sa reálne dejú. Podľa skúseností z 
predošlých rokov, k aktívnemu konaniu kompetentných dochádza až vtedy, keď je 
prípad medializovaný či propagovaný verejnosťou. V prípadoch spočívajúcich v 
držaní zvierat v nevyhovujúcich podmienkach či v spôsobenej ujme na zdraví 
zvieraťu je nevyhnutným riešením odobratie zvieraťa a jeho umiestnenie v zariadení 
vyhovujúcom jeho zdravotnému stavu. Bohužiaľ, v Slovenskej republike nie sú 
dostatočne kapacity pre týrané a odobraté zvieratá v karanténnych staniciach, preto 
regionálne veterinárne a potravinové správy odoberajú len veľmi malé množstvo 
zvierat. S cieľom účinnej ochrany zvierat je personálne obsadenie  v nadväznosti na 
počet inšpektorov v tejto oblasti na mieste. Zároveň alternatívou uvedenej 
problematiky je navýšenie kapacít (napríklad zriadenie štátnych karanténnych 
staníc) pre týrané a odobraté zvieratá, kde sa im poskytne potrebná veterinárna 
starostlivosť a adekvátne životné podmienky. Nakoľko ochrana inými právnymi 
odvetviami v uvedenom kontexte zlyháva, je na mieste vyvodenie trestnoprávnej 
zodpovednosti. Považujeme za žiadúce, aby v prípadoch nelegálneho množenia 
zvierat bola zavedená nová skutková podstata trestného činu nelegálneho množenia 
zvierat, sankcionovaná v rovine trestného práva. V Slovenskej republike existujú 
organizácie, prostredníctvom ktorých sa nahlasujú podnety ohľadom páchania 
trestných činov na zvieratách. 24 Podľa slov plukovníka Mária Kerna, riaditeľa 
odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu 
kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Slovenskej republike, sú aktivisti 
veľmi nápomocní a súčinní vo vzťahu k zložkám Policajného zboru. Neustupujúce 
problémy sú s vývozom šteniat, ktoré sa stali komoditou. Slovenská republika je ich 
veľkým dodávateľom a zvieratá putujú na trh najmä v západných krajinách. 
V Slovenskej republike je možné psov predať za niekoľko stovák eur, pričom 
v zahraničí sa kúpna cena pohybuje až na úrovni tisícok eur.  

 
24  Viď Linka proti krutosti, projekt Udaj svojho množiteľa.  
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Skutkové podstaty trestných činov legálne upravených v TZ a 
subsumovaných pod ochranu zvierat z hľadiska trestných sadzieb sú zaradené do 
kategórie prečinov. Pri ich sankcionovaní prichádza do úvahy podmienečný odklad 
výkonu trestu odňatia slobody, ktorý je podľa nášho názoru efektívnou alternatívou 
vo vzťahu k nepodmienečnému výkonu trestu odňatia slobody len v prípade využitia 
obmedzení a povinností podľa § 51 ods. 3, 4 TZ, ktoré by napomáhali dosahovať 
účel trestu skrz individuálnu prevenciu. Pokiaľ ide o generálnu prevenciu, je možné 
uvažovať aj o tom, že spoločnosť, resp. potenciálnych páchateľov práve možnosť 
využitia inštitútu podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody od trestnej 
činnosti neodradí, kým sa reálne trest nedotkne ich spoločenského života. 
Vychádzame z domnienky, že osoba, ktorá je schopná týrať zviera krutým 
a trýznivým spôsobom je potenciálne nebezpečná pre celú spoločnosť. V uvedenom 
kontexte odkazujem na smernicu 2008/99/ES o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva, ktorá stanovila, že trestné sankcie musia byť 
účinné, primerané a schopné potenciálnych páchateľov od takýchto trestných činov 
odrádzať.  

Nedostatočné je aj právne vedomie verejnosti o existencii ochrany životného 
prostredia prostredníctvom trestného práva. Zákonodarca tomu dopomáha, nakoľko 
žiaden trestný čin proti životnému prostrediu nie je obsahom skutkovej podstaty 
neoznámenia trestného činu podľa § 340 TZ a neprekazenia trestného činu podľa § 
341 TZ. Spomenuté trestné činy sa viažu výhradne na zločiny, na ktorý TZ 
ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať 
rokov, alebo na niektorý z trestných činov korupcie uvedený v treťom diele ôsmej 
hlavy osobitnej časti. Trestné sadzby trestných činov proti životnému prostrediu to 
ani neumožňujú, nakoľko sú prečinmi.  S cieľom uvedomiť si dôležitosť ochrany 
životného prostredia verejnosťou by zákonodarca mal vziať na zreteľ zaradenie 
vybraných najzávažnejších trestných činov proti životnému prostrediu do 
normatívneho znenia § 340 a § 341 TZ. 
 
Záver  

Potreba ochrany prírody a krajiny je v súčasnosti veľmi aktuálna. Za týmto 
účelom bol prijatý aj Dohovor Rady Európy na ochranu životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva, ktorý bol ratifikovaný len jedinou krajinou a to 
Estónskom. Tak ako aj v iných oblastiach, aj v rámci ochrany životného prostredia 
je možné pozorovať presadzovanie súkromných a osobných záujmov na úkor 
záujmov verejnosti. Zvyšovaniu povedomia v tejto oblasti dopomáhajú zväčša 
organizácie a projekty na ochranu zvierat, ako mimotrestnoprávne prostriedky 
prevencie. 

Ochrana životného prostredia je obsahom takmer všetkých Ústav, ako aktov 
najvyššej právnej sily. Prejavom a dôsledkom Ústavného textu je aj ochrana 
životného prostredia prostriedkami trestného práva. Na úrovni EÚ nemožno 
opomenúť smernicu 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom 
trestného práva, ktorá zaviedla povinnosť pre členské štáty zabezpečiť vyvodenie 
trestnej zodpovednosti právnickej osoby za trestné činy, ktoré poškodzujú životné 
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prostredie. Vzhľadom na uvedené došlo v podmienkach Slovenskej republiky 
k prijatiu TZPO s účinnosťou od 1.júla 2016. 

Na základe analýzy platnej právnej úpravy sme dospeli k určitým pozitívnym 
zmenám oproti minulosti, ako je systematická zmena TZ a zmena pohľadu na 
postavenie zvieraťa. Aj napriek tomu, je stále možné badať určité nedostatky 
v kontexte ochrany zvierat. Prísnejšie sankcie v rovine trestného práva a zavedenie 
novej skutkovej podstaty trestného činu nelegálneho množenia zvierat by účelnejšie 
naplnili základné funkcie trestného práva a to najmä generálnu prevenciu.  
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EURÓPSKA PROKURATÚRA Z POHĽADU JEJ ORGANIZÁCIE 
A ŠTRUKTÚRY1 

 
EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE IN TERMS OF ITS 

ORGANIZATION AND STRUCTURE 
 

Katarína Koromházová 
 
Abstrakt  
Autorka sa v tomto článku venuje štruktúre a organizácii Európskej prokuratúry, 
ktorá ako nový orgán Európskej únie je zodpovedná za vyšetrovanie, trestné stíhanie 
a za podávanie obžaloby na páchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné 
záujmy Európskej Únie. Prokurátormi Európskej prokuratúry sú jednotliví 
zástupcovia z radov členských štátov Európskej Únie, avšak pri plnení si svojich úloh 
konajú v jej mene. Z dôvodu zriadenia Európskej prokuratúry prichádza slovenská 
prokuratúra o pôsobnosť na vyšetrovanie, stíhanie a podanie obžaloby v trestných 
veciach patriacich do výlučnej pôsobnosti Európskej prokuratúry. Cieľom článku je 
zhodnotiť úlohy jednotlivých štrukturálnych zložiek Európskej prokuratúry a 
poukázať na hlavné nedostatky súčasnej právnej úpravy.  
Kľúčové slová: Európska prokuratúra, delegovaný prokurátor, vyšetrovanie, dozor 
prokurátora, nariadenie  
 
Abstract 
In this article, the author deals with the structure and organization of the European 
Public Prosecutor's Office, which, as a new body of the European Union, is 
responsible for investigating, prosecuting and prosecuting perpetrators of crimes 
affecting the financial interests of the European Union. The Prosecutors of the 
European Public Prosecutor's Office are individual representatives from the 
member states of the European Union, but they act on its behalf in the performance 
of their tasks. Due to the establishment of the European Public Prosecutor's Office, 
the Slovak Public Prosecutor's Office loses the competence to investigate, prosecute 
and file charges in criminal matters falling within the exclusive competence of the 
European Public Prosecutor's Office. The aim of the article is to evaluate the roles 
of the individual structural components of the European Public Prosecutor's Office 
and to point out the main shortcomings of the current legislation. 
Keywords: European Public Prosecutor´s Office, delegated prosecutor, 
investigation, prosecutor 's regulation  
 
Úvod 

Európska prokuratúra bola zriadená nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 
októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (ďalej len „Nariadenie“). Prijatie Nariadenia bolo výsledkom 

 
1  Predložený článok vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV- 18 - 

0421- „Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako 
posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva"“ 
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vzájomnej politickej dohody skupiny členských štátov Európskej únie (ďalej len 
„Únia“ alebo „EÚ“), ktoré prejavili záujem vytvoriť samostatný orgán, ktorý bude 
zodpovedný za boj proti trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. 
Tieto členské štáty oznámili Európskemu parlamentu, Rade a Komisii svoje želanie 
nadviazať posilnenú spoluprácu na základe návrhu nariadenia o zriadení Európskej 
prokuratúry. Nariadenie nadobudlo účinnosť 20. novembra 2017. Článok 120 
Nariadenia stanovil minimálnu lehotu troch rokov, počas ktorých sa Európska 
prokuratúra mala pripraviť na plnenie svojich úloh.2 Uvedená trojročná lehota mala 
poskytnúť dostatok priestoru nielen pre Európsku prokuratúru a Európsku úniu, aby 
zabezpečili všetky nevyhnutné záležitosti súvisiace so zriadením nového orgánu 
Európskej únie, ale aj pre členské štáty Únie, ktoré sa tiež museli na fungovanie 
nadštátnej prokuratúry pripraviť.  

Nakoniec Európska prokuratúra neprevzala plnenie zverených úloh hneď po 
uplynutí vyššie spomenutej trojročnej lehoty a to najmä z dôvodu, že viaceré členské 
štáty neboli schopné predložiť svojich kandidátov na post európskeho prokurátora 
načas. Posledným takýmto členským štátom, ktorý predložil svojich kandidátov bola 
Malta. Ani v Slovenskej republiky výber európskeho prokurátora, resp. mien troch 
kandidátov na tento post, nebol jednoduchý. Až pri piatom výberovom konaní sa 
podarilo obsadiť všetky tri pozície kandidátov na európskeho prokurátora a to 
napriek faktu, že Slovenská republika patrila medzi jeden z prvých štátov, ktoré 
prijali zákon o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho 
delegovaného prokurátora.3  

Dátum, ku ktorému Európska prokuratúra prevzala plnenie úloh spojených 
s vyšetrovaním a trestným stíhaním, ktoré jej boli zverené Nariadením, bol určený 
rozhodnutím Komisie na 1. júna 2021.4 Posilnenej spolupráce sa na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry dnes zúčastňuje 22 členských štátov Únie. Nezúčastnenými 
členskými štátmi tak do týchto dní zostali už len Poľsko, Maďarsko, 
Švédsko, Dánsko a Írsko.    

Európska prokuratúra je zodpovedná za vyšetrovanie trestných činov 
poškodzujúcich finančné záujmy Únie, sú ustanovené v smernici (EÚ) 2017/1371. 
Uvedená smernica stanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných 
činov a sankcií pokiaľ ide o boj proti podvodom a inému protiprávnemu konaniu, 
ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, s cieľom účinne prispieť k silnejšej ochrane 
proti trestným činom poškodzujúcim tieto finančné záujmy v súlade s acquis Únie v 
tejto oblasti.5 
  

 
2  Podľa čl. 120  ods. 2 Nariadenia, konkrétny dátum, kedy Európska prokuratúra prevezme plnenie 

svojich úloh, má byť určený rozhodnutím Komisie na návrh hlavného európskeho prokurátora, 
pričom tento dátum nesmie byť skorší ako tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia.  

3  Pozri bližšie zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a 
európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre. 

4  Commission Implementing Decision (EU) 2021/856 of 25 May 2021 determining the date on which 
the European Public Prosecutor’s Office assumes its investigative and prosecutorial tasks.   

5  MICHAĽOV, L: Ochrana fondov Európskej únie normami trestného práva. Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie Právo fondov EÚ v teórii a praxi, Košice, 2020, str. 66. 
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1. Štruktúra Európskej prokuratúry 
Organizačná štruktúra Európskej prokuratúry by mala umožniť rýchle a 

efektívne rozhodovanie pri vedení vyšetrovaní a stíhaní trestných činov bez ohľadu 
na to, či sa týkajú jedného alebo viacerých členských štátov. V štruktúre by sa malo 
tiež zabezpečiť, aby boli v Európskej prokuratúre zastúpené všetky vnútroštátne 
právne systémy a tradície členských štátov a aby prokurátori so znalosťami 
jednotlivých právnych systémov viedli vyšetrovania a stíhania v zásade vo svojich 
členských štátoch.6 Európska prokuratúra je nedeliteľný orgán Únie, ktorý má 
štruktúru vybudovanú na dvoch úrovniach: ústrednej a decentralizovanej. Ústrednú 
úroveň, ktorá sídli v Luxemburgu, tvorí: kolégium, stále komory, hlavný európsky 
prokurátor, administratívny riaditeľ a 22 európskych prokurátorov (jeden z každého 
zúčastneného členského štátu), z ktorých dvaja sú zástupcami hlavného európskeho 
prokurátora.7 Decentralizovaná úroveň Európskej prokuratúry pozostáva z 
európskych delegovaných prokurátorov, ktorí sa nachádzajú v zúčastnených 
členských štátoch, ale konajú v mene Európskej prokuratúry. Prepojenie 
decentralizovanej úrovne s ústredím je zabezpečené úzkou spoluprácou medzi 
európskymi delegovanými prokurátormi, ktorí sú zodpovední za vyšetrovanie a 
trestné stíhanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie v príslušných 
členských štátoch a európskymi prokurátormi, ktorí nad týmto vyšetrovaním a 
trestným stíhaním vykonávajú dozor. 8 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.: Štruktúra personálneho 
obsadenia Európskej 
prokuratúry9 

 
  

 
6  Bod 20 Preambuly Nariadenia.  
7  Pozri bližšie článok 8 Nariadenia.  
8  Pozri bližšie článok 12 ods. 1 Nariadenia. 
9  Dostupné online na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_18_5682. 
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Hlavný európsky prokurátor vedie Európsku prokuratúru. V rámci svojich 
úloh preto organizuje činnosť Európskej prokuratúry a prijíma rozhodnutia. 
Rovnako tak zastupuje Európsku prokuratúru navonok, a to vo vzťahu k inštitúciám 
Únie, členským štátom, ale i tretím stranám.10 Rada sa dohodla na vymenovaní 
Laury Codruţy Kövesiovej do úlohy hlavnej európskej prokurátorky a túto voľbu 
potvrdil následne aj Európsky parlament. Laura Kövesiová bola vybraná zo zoznamu 
troch kandidátov, ktorých navrhla nezávislá výberová komisia na základe verejnej 
výzvy na podávanie prihlášok. Hlavná európska prokurátorka Laura Kövesiova 
považuje za hlavné výhody zriadenia Európskej prokuratúry možnosť získať a 
zhromaždiť informácie na európskej úrovni, viesť vyšetrovanie bez obmedzenia 
národných hraníc, ako aj to, že Európska prokuratúra bude rozširovať využívanie 
najefektívnejších vyšetrovacích postupov.11 Po nástupe do funkcie sa hlavná 
európska prokurátorka začala sústrediť najmä na otázku rozpočtu Európskej 
prokuratúry. Podľa jej slov, „ak aj budeme formálne nezávislí, no nebudeme mať 
dostatočný rozpočet, bude veľmi ťažké robiť našu prácu.“12 Kolégium Európskej 
prokuratúry vymenovalo dňa 11.11.2020 dvoch zástupcov hlavnej európskej 
prokurátorky, ktorými sa stali Danila Ceccarelliho z Talianska a Andrésa Rittera z 
Nemecka. Do svojej funkcie sú vymenovaní na tri roky.13 

Kolégium Európskej prokuratúry tvorí hlavný európsky prokurátor a jeden 
európsky prokurátor za každý členský štát. Hlavný európsky prokurátor predsedá 
zasadnutiam kolégia a je zodpovedný za ich prípravu.14 Hlavnou úlohou kolégia je 
zabezpečovať dohľad nad činnosťou Európskej prokuratúry a za týmto účelom 
prijímať rozhodnutia o strategických záležitostiach, ktorých cieľom má byť 
zabezpečenie súdržnosti, efektívnosti a konzistentnosti postupov Európskej 
prokuratúry.15 Podľa článku 19 ods. 3 Nariadenia, kolégium na návrh hlavného 
európskeho prokurátora zriaďuje stále komory, ktoré majú veľký vplyv na priebeh 
vyšetrovania a trestného stíhania vedeného Európskou prokuratúrou. V súčasnosti 
na základe rozhodnutia kolégia č. 015/2020, došlo k zriadeniu pätnástich stálych 
komôr16, ich počet a zloženie závisí od funkčných potrieb Európskej prokuratúry.  

Stále komory v trojčlennom zložení sledujú a usmerňujú vyšetrovanie 
a trestné stíhanie, ktoré vedú európski delegovaní prokurátori. Týmto stálym 

 
10  Pozri bližšie článok 11 Nariadenia.   
11  Šéfka európskej prokuratúry: Z politických tlakov nie som nervózna, zvládam ich veľmi dobre 

[online]. Euractiv.sk, 11.05.2020,  dostupné online na: 
https://euractiv.sk/section/spolocnost/interview/sefka-europskej-prokuratury-z-politickych-tlakov-
nie-som-nervozna-zvladam-ich-velmi-dobre/. 

12  Šéfka európskej prokuratúry: Z politických tlakov nie som nervózna, zvládam ich veľmi dobre 
[online], cit. vyššie. 

13  Pozri bližšie: European public prosecution´s office: European Prosecutors of Germany and Italy 
appointed as Deputy European Chief Prosecutors, published on 11 November 2020, dostupné 
online na: https://www.eppo.europa.eu/en/news/european-prosecutors-germany-and-italy-
appointed-deputy-european-chief-prosecutors. 

14  Článok 9 ods. 1 Nariadenia. 
15  Pozri bližšie článok 9 ods. 2 Nariadenia. 
16  Pozri bližšie European public prosecutor´s office, Decision on the pernament chamber, collegue 

decision number 015/2020, dostupné online na: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020.015_decision_on_the_permanent_chambers_-
_final_0.pdf. 
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komorám predsedá hlavný európsky prokurátor, alebo jeho zástupca, prípadne 
prokurátor vymenovaný podľa vnútorného rokovacieho poriadku Európskej 
prokuratúry.17 „Nestálym členom“ stálej komory bude európsky prokurátor, ktorý 
vykonáva nad vecou dozor, a rokovaní sa bude bez hlasovacieho práva  zúčastniť aj 
európsky delegovaný prokurátor. Predseda a dvaja stáli členovia stálej komory 
budú však pochádzať z iného členského štátu, ako toho, v ktorom sa bude viesť 
konanie, nebudú teda odborníkmi na právny poriadok tohto štátu a väčšinou nebudú 
ovládať ani jazyk, v ktorom sa bude viesť konanie.18  
Každý európsky prokurátor je stálym členom aspoň jednej stálej komory. Pridelenie 
európskeho prokurátora ako stáleho člena viac ako jednej stálej komory musí byť 
riadne odôvodnené, pričom sa zohľadní jeho pracovného zaťaženie.19 Len stále 
komory sú opravené rozhodnúť o podaní obžaloby v súlade s článkom 35 a 36 
Nariadenia. Okrem uvedeného taktiež disponujú právom vydať pokyn európskemu 
delegovanému prokurátorovi prostredníctvom dozorujúceho európskeho 
prokurátora, ak je to potrebné na efektívne vedenie vyšetrovania alebo trestného 
stíhania.20  
 
2. Zmeny v slovenskej právnej úprave  

Štruktúra Európskej prokuratúry určená Nariadením sa premietla aj do 
viacerých predpisov slovenského trestného práva, ktoré upravujú otázku postavenia 
a pôsobnosti Európskej prokuratúry ako celku, ale aj otázky postavenia a pôsobnosti 
jej prokurátorov. Zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení 
majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 
zaviedlo jedno z implementačných opatrení pre riadne vykonávanie Nariadenia 
o Európskej prokuratúre. Konkrétne došlo k úprave § 10 zákona č. 301/2005 Z. z. 
Trestného poriadku (ďalej len „Trestný poriadok“), podľa ktorého ak ide o veci 
patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry, prokurátorom sa rozumie aj hlavný 
európsky prokurátor, európsky prokurátor, európsky delegovaný prokurátor a stála 
komora, a pôsobnosť generálneho prokurátora vykonáva orgán Európskej 
prokuratúry ustanovený osobitným predpisom, inak hlavný európsky prokurátor. 
Cieľom tejto zmeny právnej úpravy bolo dosiahnuť stav, aby všade tam, kde 
predpisy trestného práva pojednávajú o prokurátorovi sa ním rozumel automaticky 
aj hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor, európsky delegovaný 
prokurátor a stála komora, a to pre tie trestnoprávne veci, ktoré patria do pôsobnosti 
Európskej prokuratúry.21 

Dôležitá je taktiež zmena, ktorá nastala v druhej časti spomínaného 
ustanovenia.  V našom právnom poriadku sú obsiahnuté viaceré pôsobnosti, ktoré sú 
zverené výlučné generálnemu prokurátorovi, ako napríklad zrušenie právoplatných 
rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku alebo 
podania dovolania § 368 a nasl. Trestného poriadku. V prípade vecí patriacich do 

 
17  Pozri bližšie článok 10 ods. 1 Nariadenia. 
18  ONDREJOVÁ, A., Európsky prokurátor, Komentár k nariadeniu Rady Európskej únie. Bratislava: 

Wolters Kluwer s.r.o., 2017., 115 s. 
19  Článok 16 ods. 2 a 3 Vnútorného rokovacieho poriadku Európskej prokuratúry.  
20  Pozri bližšie článok 10 ods. 5 Nariadenia.  
21  Pozri bližšie Dôvodová správa k zákonu č. 312/2020 Z. z.  
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právomoci Európskej prokuratúry je neprípustné, aby táto pôsobnosť bola 
ponechaná pre slovenského generálneho prokurátora. Trestný poriadok preto 
stanovuje, že v prípade že sú určité špecifické oprávnenia zverené generálnemu 
prokurátorovi, tak v prípade vecí patriacich do právomoci Európskej prokuratúry ich 
bude vykonávať hlavný európsky prokurátor, prípadne iný orgán Európskej 
prokuratúry ustanovený Vnútorným rokovacím poriadkom Európskej prokuratúry. 
 
3. Postavenie prokurátorov Európskej prokuratúry v Slovenskej republike  

V slovenskom právnom poriadku upravuje postavenie prokurátorov zákon č. 
153/2001 Z. z. o prokuratúre (ďalej len „zákon o prokuratúre“) a zákon č. 154/2001 
Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry (ďalej len „zákon 
o prokurátoroch“). Zákon o prokuratúre upravuje aj  postavenie a pôsobnosť 
hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho 
delegovaného prokurátora v časti, v ktorej sa na nich nevzťahuje Nariadenie.22 
Rovnako tak zákon o prokurátoroch v ustanovenom rozsahu upravuje aj postavenie 
a pôsobnosť prokurátorov Európskej prokuratúry.23  

Pre účely Nariadenia, bol prijatý zákon č. 242/2019 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon o prokuratúre aj zákon o prokurátoroch (ďalej len (zákon č. 242/2019 
Z. z.“). Primárnym cieľom tohto zákona bolo vytvorenie legislatívnych 
predpokladov pre riadne fungovanie Európskej prokuratúry a efektívny výkon jej 
právomoci na území Slovenskej republiky, ako aj legislatívnych predpokladov pre 
kvalitné zastúpenie našej krajiny v Európskej prokuratúre prokurátormi dočasne 
pridelenými na výkon funkcie európskeho prokurátora, európskych delegovaných 
prokurátorov, prípadne aj hlavného európskeho prokurátora.  Týmto zákonom bolo 
potrebné najmä vymedziť postavenie a pôsobnosť hlavného európskeho prokurátora, 
európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v časti, v ktorej sa 
na nich nevzťahuje Nariadenie, ako aj upraviť súčinnosť medzi vnútroštátnou 
prokuratúrou a Európskou prokuratúrou.  

Samostatným zákonom  bola prijatá aj právna úprava týkajúca sa výberu 
kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného 
prokurátora Európskej prokuratúry, a to konkrétne zákonom č. 286/2018 Z. z. o 
výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného 
prokurátora v Európskej prokuratúre.  

Tento zákon stanovil predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu 
európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora, zloženie výberovej 
komisie, ako aj priebeh výberového konania. Postup vymenovania európskych 
prokurátorov a európskych delegovaných prokurátorov by mal zaručiť ich 
nezávislosť a odbornosť. Každý členský štát by mal nominovať troch kandidátov na 
pozíciu európskeho prokurátora, ktorého vyberie a vymenuje Rada.24 
  

 
22  Pozri bližšie § 1 ods. 1 písm. c) zákona o prokuratúre. 
23  Pozri bližšie § 1 ods. 3 zákona o prokurátoroch.  
24  Dôvodová správa k návrhu zákonu č. 286/2018 Z. z.  
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4. Postavenie európskeho prokurátora 
Za každý členský štát je v Európskej prokuratúre jeden európsky prokurátor, 

ktorého hlavnou úlohou je vykonávať dozor nad trestným stíhaním a vyšetrovaním, 
za ktoré je zodpovedný európsky delegovaný prokurátor konajúci vo veci v ich 
členskom štáte pôvodu.25 Európski prokurátori plnia funkciu styčného bodu a 
informačného kanálu medzi stálymi komorami a európskymi delegovanými 
prokurátormi vo svojich členských štátoch pôvodu. V úzkej spolupráci s európskymi 
delegovanými prokurátormi sledujú vykonávanie úloh Európskej prokuratúry vo 
svojich členských štátoch.26   

V každom zúčastnenom členskom štáte sa nachádza jeden európsky 
prokurátor, ktorý vykonáva dozor nad všetkými vyšetrovaniami vykonávanými 
európskymi delegovanými prokurátormi pôsobiacimi v danom členskom štáte. 
Rovnako tak je členom stálej komory, v ktorej usmerňuje vyšetrovanie európskych 
delegovaných prokurátorov v iných členských štátoch. Okrem uvedeného každý 
európsky prokurátor zasadá aj v kolégiu.  

Európski prokurátori, ktorý sú súčasťou centrálnej úrovne Európskej 
prokuratúry, sú zamestnaní ako dočasní zamestnanci Európskej prokuratúry.27 
Európski prokurátori teda po svojom vymenovaní do funkcie neostávajú aktívnymi 
členmi svojich vnútroštátnych prokuratúr, ale stávajú sa zamestnancami Európskej 
prokuratúry. Napriek tomu, že európski prokurátori nie sú aktívnou súčasťou 
prokuratúry vo svojom členskom štáte a vo väčšine prípadov vykonávajú dozor nad 
vyšetrovaním a trestným stíhaním vedeným európskym delegovaným prokurátorom.  

Na podklade vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) 2020/1117 z 27. júla 
2020, došlo k vymenovaniu európskych prokurátorov, ktorí okrem iného budú spolu 
s hlavnou európskou prokurátorkou Laurou Codruţovou Kövesiovou tvoriť 
kolégium Európskej prokuratúry. Funkciu európskeho prokurátora za Slovenskú 
republiku zastáva JUDr. Juraj Novický, PhD., na neobnoviteľné funkčné obdobie 
šiestich rokov.  
 
5. Postavenie európskeho delegovaného prokurátora 

Decentralizovanú úroveň tvoria delegovaní európski prokurátori, ktorí sídlia 
v zúčastnených členských štátoch. Vyšetrovanie a trestné stíhanie vedú vo svojich 
členských štátoch spravidla delegovaní európski prokurátori, ktorí úzko 
spolupracujú s vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní. Európski 
delegovaní prokurátori plnia usmernenia a pokyny stálej komory príslušnej vo veci, 
ako aj dozorujúceho európskeho prokurátora. Touto decentralizovanou štruktúrou sa 
má zaručiť, aby Európska prokuratúra mala priamo k dispozícii vnútroštátne odborné 
znalosti, napr. dôkladnú znalosť vnútroštátneho súdneho systému, miestneho jazyka 
a prax v riešení súdnych prípadov v danom štáte. 

Európski delegovaní prokurátori majú pri plnení úloh Európskej prokuratúry 
kľúčové postavenie, pretože práve oni sú aktérmi, ktorí konajú v mene Európskej 
prokuratúry v ich členských štátoch a zodpovedajú za vyšetrovanie, trestné stíhanie 

 
25  Pozri bližšie článok 12 ods. 1 Nariadenia. 
26  Článok 12 ods. 5 Nariadenia.  
27  Pozri bližšie článok 96 ods. 1 Nariadenia. 
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a podanie obžaloby. Aby mohli efektívne plniť zverené úlohy, Nariadenie určuje, že 
pokiaľ ide o vyšetrovanie, trestné stíhanie a podanie obžaloby na súd, majú mať 
európski delegovaní prokurátori rovnaké právomoci ako vnútroštátni prokurátori a 
to popri osobitných oprávneniach a postavení, ktoré sú im priznané Nariadením.28 
Implementáciu tohto ustanovenia nájdeme už v ustanovení § 10 Trestného poriadku.  

Na rozdiel od európskych prokurátorov, európski delegovaní prokurátori nie 
sú dočasnými zamestnancami Európskej prokuratúry, ale sú zamestnaní ako 
osobitný poradcovia v súlade s podmienkami zamestnávania.29 Európski delegovaní 
prokurátori sa teda od vymenovania do ich funkcií považujú stále za aktívnych 
členov prokuratúr členských štátov, ktoré ich vymenovali.30 Nariadenie explicitne 
stanovuje, že európski delegovaní prokurátori môžu vykonávať aj úlohy 
vnútroštátnych prokurátorov, ale len do takej miery, ktorá im nebráni v plnení ich 
povinností, pričom o takýchto úlohách majú informovať dozorujúceho európskeho 
prokurátora.31 Rovnako tak slovenská právna úprava uvádza, že európsky 
delegovaný prokurátor môže plniť počas dočasného pridelenia aj úlohy prokurátora 
Úradu špeciálnej prokuratúry, a to v rozsahu, ktorý mu nebráni v plnení jeho 
povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu. Európsky delegovaný prokurátor, 
ak plní úlohy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, má postavenie prokurátora 
Úradu špeciálnej prokuratúry. 32 Miestom výkonu funkcie európskeho 
delegovaného prokurátora je teda Úrad špeciálnej prokuratúry.33 

 Napriek tomu, že európski delegovaní prokurátori sú naďalej aktívnymi 
členmi vnútroštátnych prokuratúr, pri plnení úloh Európskej prokuratúry musia byť 
nezávislý a nestranný, čo znamená, že konajú v záujme Únie ako celku, a nesmú 
žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej osoby, ktorá nie je z Európskej prokuratúry a 
ani od členského štátu EÚ.34 Toto „dvojité“ postavenie európskych delegovaných 
prokurátorov bolo nevyhnutné upraviť aj v rámci vnútroštátnej právnej úpravy. 
Zákonom č. 242/2019 Z. z. došlo k doplneniu ustanovenia § 6 zákona o prokuratúre, 
ktorý upravuje otázku vydania pokynu podriadenému prokurátorovi. Toto 
ustanovenie bolo doplnené o nový odsek 11, podľa ktorého je pokyn európskemu 
delegovanému prokurátorovi pri plnení úloh Európskej prokuratúry možné uložiť 
iba v súlade s Nariadením o Európskej prokuratúre, avšak vo veciach, v ktorých 
európsky delegovaný prokurátor plní úlohy prokurátora Úradu špeciálnej 
prokuratúry sa pri vydaní pokynu postupuje podľa zákona o prokuratúre.  Navyše 
ustanovenie §12a zákona o prokuratúre explicitne uvádza, že riadiaca a kontrolná 
právomoc generálneho prokurátora sa nevzťahuje na veci patriace do pôsobnosti 
Európskej prokuratúry. Otázkou teda zostáva či a do akej miery budú slovenskí 
európski delegovaní prokurátori vykonávať aj úlohy prokurátora Úradu špeciálnej 
prokuratúry vzhľadom na ich pracovnú záťaž.   

 
28  Pozri bližšie článok 13 ods. 1 Nariadenia. 
29  Pozri bližšie článok 96 ods. 6 Nariadenia. 
30  Pozri bližšie článok 17 ods. 2 Nariadenia. 
31  Pozri bližšie § 13 ods. 3 Nariadenia. 
32  § 55lb zákona o prokuratúre.  
33  Pozri bližšie § 55lb ods. 3 zákona o prokuratúre.  
34  Pozri bližšie článok 6 ods. 1 Nariadenia. 
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Záver 
Európska prokuratúra má na podklade Nariadenia fungovať ako jeden úrad 

pre všetky zúčastnené členské štáty a spájať ich úsilie o presadzovanie práva na 
európskej aj vnútroštátnej úrovni do jednotného a efektívneho prístupu. Prokurátori 
Európskej prokuratúry majú viesť vyšetrovania vo všetkých zúčastnených členských 
štátoch koordinovaným spôsobom, zaisťovať rýchlu výmenu informácií a spoločne 
zabezpečovať rýchle zmrazenie aktív alebo konfiškáciu majetku.  V prípade potreby 
prokurátori Európskej prokuratúre môžu požadovať zadržanie podozrivých 
páchateľov, a to všetko v rámci spoločnej európskej stratégie. Okrem toho má 
Európska prokuratúra využívať kapacity členských štátov a zhromažďovať odborné 
znalosti v oblastiach, ako sú analýza trestnej činnosti, dane či účtovníctvo a 
zabezpečovať bezproblémové komunikačné kanály. Činnosť jej zamestnancov by sa 
mala riadiť jednotnými postupmi úradu, ktoré prekračujú rámec časovo náročnej a 
zložitej ad hoc spolupráce medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi v jednotlivých 
prípadoch. Navyše Európska prokuratúra má získať celkový prehľad o trestnej 
činnosti súvisiacej s trestnými činmi poškodzujúcich finančné záujmy Únie, čo by 
jej malo umožniť jednoduchšie odhaľovať podvody a iné trestné činy a prijímať 
následné kroky.  

Z prvej správy o činnosti Európskej prokuratúry za rok 2021 vyplýva, že 
Slovenská republika otvorila v roku 2021 až 45 vyšetrovaní korupcie a podvodov na 
eurofondoch. Slovenskí delegovaní prokurátori v 29 ďalších prípadoch asistovali 
iným členským krajinám.35 Úrad európskej prokuratúry stihol za sedem mesiacov 
pôsobenia v roku 2021 otvoriť až 576 vyšetrovaní, čím sa v európskom rozpočte 
odhaduje škoda vo výške 5,4 miliardy eur. Slovensko sa ako malá krajina na tomto 
počte podieľalo úctyhodným počtom prípadov – celkovo až piatym najväčším 
spomedzi všetkých zapojených štátov EÚ. Od začatia fungovania úradu v júni 2021 
totiž slovenská pobočka európskej prokuratúry otvorila 45 prípadov, čo značí 
odhadovanú škodu cez 80 miliónov eur. Na vrchole európskeho rebríčka je 
Taliansko so 120 otvorenými prípadmi, nasleduje Bulharsko so 105 prípadmi. Pred 
Slovensko sa ešte dostalo Rumunsko so 60 prípadmi a Nemecko s 58. Naopak, žiadne 
prípady za celú dobu fungovania neotvorili prokurátori na Malte, iba jeden prípad 
otvorili v Luxembursku.36 
 
 
  

 
35  Pozri bližšie Štatistika činnosti Európskej prokuratúry za Slovenskú republiku, dostupné online na: 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-03/CH2.20_EPPO-Annual-Report-2021-
SK.pdf. 

36  Európska prokuratúra na Slovensku vyšetruje piaty najväčší počet prípadov v Únii [online]. 
Euractiv.sk, 07.04.2022,  Dostupné online na: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-
euro/news/europska-prokuratura-na-slovensku-vysetruje-piaty-najvacsi-pocet-pripadov-v-unii/. 
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Obr.: Štatistika počtu prípadov Európskej prokuratúry v roku 2021 za jednotlivé 
zúčastnené členské štáty37 
 

Vzhľadom na uvedené štatistické údaje zostáva otázkou, či súčasné počty 
delegovaných európskych prokurátorov budú dostatočné pre nápad činnosti 
Európskej prokuratúry. Rovnako tak upozorňujeme na pracovnú záťaž európskych 
prokurátorov, ktorí jednak vykonávajú dozor nad všetkými vyšetrovaniami 
vykonávanými európskymi delegovanými prokurátormi pôsobiacimi v ich danom 
členskom štáte, navyše sú členmi stálej komory a rovnako tak zasadajú aj v kolégiu.  
 
  

 
37  Dostupné online na: file:///C:/Users/kkoro/Downloads/EPPO_Annual_Report_2021.pdf.  
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DOVOLANIE V TEÓRII A PRAXI 
 

APPEAL IN THEORY AND PRACTICE 
 

 Adam Ševčovič 
 
Abstrakt 
Dovolanie predstavuje mimoriadny opravný prostriedok, ktorého úlohou je napraviť 
predovšetkým právne pochybenia, ktoré sa vyskytnú v priebehu trestného konania. 
Zákon vypočítava osoby oprávnené podať dovolanie, dôvody dovolania, ako aj 
postup pri preskúmavaní dovolania. Cieľom tohto príspevku je charakterizovať 
subjektívnu prípustnosť dovolania a jeho dôvody, a to aj so zreteľom na výsledky 
súdnej praxe. 
Kľúčové slová: Dovolanie, oprávnené osoby, dôvody dovolania 
 
Abstract 
The appeal is an extraordinary remedy, the task of which is primarily to correct legal 
errors that occur in the course of criminal proceedings. The law enumerates the 
persons entitled to file an appeal, the reasons for the appeal, as well as the procedure 
for reviewing the appeal. The aim of this article is to characterize the subjective 
admissibility of the appeal and its reasons, also taking into account the results of 
judicial practice. 
Key words:Appeal, authorized persons, reasons for appeal 
 
Úvod 

V Trestnom poriadku je mimoriadnym opravným prostriedkom venovaná 
osobitná časť - ôsma hlava, ktorej ustanovenia druhého dielu sú adresované práve 
dovolaniu a jeho ucelenej právnej úprave v podmienkach Slovenskej republiky.  
Zákonnými podmienkami pre podanie dovolania vo všeobecnosti sú: 

1. právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bol porušený zákon, taxatívne 
vymenované v § 368 ods. 2 písm. a) až h) Trestného poriadku, 

2. obligatórne zastúpenie osôb oprávnených podať dovolanie, 
3. zachovanie zákonom stanovenej lehoty na podanie dovolania ustanovenej v 

§370 Trestného poriadku, 
4. uvedenie konkrétneho/konkrétnych dôvodov dovolania spadajúcich pod 

taxatívny výpočet ustanovený v § 371 Trestného poriadku, 
5. splnenie podmienky, že voči dovolaním napadnutému rozhodnutiu bol 

podaný a uplatnený riadny opravný prostriedok, 
6. dodržanie obsahových náležitostí dovolania ustanovených v §374 Trestného 

poriadku. 
Čo je v tejto súvislosti veľmi dôležité je, že Trestný poriadok v § 368 ods. 2 

presne ustanovuje, voči akým druhom rozhodnutí je legitímne podať dovolanie ako 
mimoriadny opravný prostriedok v trestnom konaní. 

Ide o taxatívny výpočet týchto rozhodnutí v priebehu trestného konania: „Ak 
tento zákon neustanovuje inak, rozhodnutím podľa odseku 1 sa rozumie: a) rozsudok 
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a trestný rozkaz, b) uznesenie o postúpení veci okrem uznesenia o postúpení veci 
inému súdu, c) uznesenie o zastavení trestného stíhania, d) uznesenie o 
podmienečnom zastavení trestného stíhania, e) uznesenie o podmienečnom zastavení 
trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, f) uznesenie o schválení zmieru a 
zastavení trestného stíhania, g) rozhodnutie o uložení ochranného opatrenia, h) 
rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý riadny opravný prostriedok podaný proti 
rozhodnutiu podľa písmen a) až g), alebo rozhodnutie, ktorým odvolací súd na 
základe riadneho opravného prostriedku vo veci sám rozhodol.“1 
 
1. Osoby oprávnené podať odvolanie 

a)   Minister spravodlivosti SR už nevystupuje ako strana v trestnom konaní, 
ale je podľa zákona oprávnený podať dovolanie samostatne (iba) na podnet osoby, 
ktorej Trestný poriadok nepriznáva právo podať v konkrétnej trestnej veci dovolanie. 
Trestný poriadok mu teda na rozdiel od iných oprávnených osôb priznáva širšie 
právo na podanie dovolania než iným oprávneným osobám. Minister spravodlivosti 
môže podať dovolanie nielen voči rozhodnutiu odvolacieho súdu, ale aj voči 
rozhodnutiu súdu v prvom stupni. Podanie dovolania ministrom spravodlivosti je 
však viazané na podnet, ktorý môže dostať od strán konania napr. formou sťažnosti 
alebo žiadosti), alebo od iných osôb.  

V prípade splnenia týchto podmienok uvedených v (§ 371 ods.1 TP) je 
minister spravodlivosti povinný podať dovolanie. Minister spravodlivosti by mal 
touto mimoriadnou formou opravného prostriedku vstupovať do konania zásadne 
vtedy, ak to vyžaduje spoločenský záujem na ochranu zákonnosti a spravodlivosti. 
V neposlednom rade je v tejto súvislosti nevyhnutné spomenúť aj uznesenie 
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn.: 5 Tdo/6/2011 zo dňa 17.02.2011o 
odmietnutí dovolania ministerky spravodlivosti podľa §382 písm. b) v ktorom 
Najvyšší súd SR konštatoval, že: „V prípade, že obvinený podal proti 
prvostupňovému rozsudku súdu odvolanie, o ktorom bolo právoplatne rozhodnuté, 
je zo zákona aktívne legitimovanou osobou na podanie dovolania vo svoj prospech 
podľa § 369 ods. 2 písm. b) Tr. por. a toto svoje právo nemôže prenášať na ministra 
spravodlivosti prostredníctvom podnetu podľa § 369 ods. 1 Tr. por. Za takejto 
situácie podanie dovolania ministrom spravodlivosti je potom potrebné považovať 
za dovolanie podané neoprávnenou osobou podľa § 382 písm. b / Tr. por.“2  

Ak takáto osoba podnet aj napriek tomu podá, minister spravodlivosti o tomto 
podnete nekoná, a osobu ktorá takýto podnet podala len upovedomí v zmysle §369 
ods. 6 Trestného poriadku.  

b)   Generálny prokurátor – a jeho právomoc podať dovolanie sa v rámci 
príslušných ustanovení v Trestnom poriadku považuje za „zrovnoprávňujúce“ 
postavenie prokurátora a obvineného v možnostiach podania dovolania. Dovolanie 
je podľa Trestného poriadku oprávnený podať generálny prokurátor proti 
akémukoľvek z výrokov napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu, prípadne aj z 
dôvodu, že v konkrétnom rozhodnutí určitý výrok absentuje alebo je neúplný 
v zmysle zákona. Generálny prokurátor je oprávnený podať dovolanie v prospech 

 
1  Pozri § 368 ods. 2 Trestného poriadku. 
2  Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp.zn.: 5 Tdo/6/2011 zo dňa 17.02.2011. 
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alebo aj v neprospech obvineného alebo súčasne v prospech aj neprospech 
obvineného a  môže tak rovnako urobiť z vlastného podnetu ako aj na podnet inej 
osoby v zmysle ustanovení Trestného poriadku. 

c)   Obvinený - je oprávnený podať dovolanie vo svoj prospech proti takému 
výroku, ktorý sa ho priamo týka. Obvinený môže podať dovolanie aj z dôvodu, že v 
takomto rozhodnutí určitý výrok absentuje. 

d)   V prospech obvineného aj ďalšie osoby - ďalšími osobami v prospech 
obvineného sú v zmysle Trestného poriadku príbuzní obvineného v priamom 
pokolení, rovnako aj jeho súrodenci, osvojiteľ, osvojenec, manžel/manželka alebo 
druh, ktorí môžu podať dovolanie. V tomto prípade sa oprávnenosť podania tohto 
mimoriadneho opravného prostriedku viaže na výslovný súhlas obvineného, ktorý 
musí obvinený urobiť písomne, inak sa na neho neprihliada. Iná situácia je v prípade 
mladistvého obvineného, keďže dovolanie je možné podať aj proti jeho vôli, v jeho 
mene a to prostredníctvom jeho zákonného zástupcu alebo obhajcu, a rovnako aj 
v prípade ak je osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej 
spôsobilosť na právne úkony je už obmedzená. 

Dovolanie môže využiť a podať oprávnená osoba v zmysle ustanovení 
Trestného poriadku proti právoplatnému rozhodnutiu súdu Slovenskej republiky, 
ktorým bol porušený zákon alebo boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré 
predchádzalo vydaniu rozhodnutia niektorým zo zákonom určených spôsobov 
(vzhľadom na mimoriadny charakter dovolania ako opravného prostriedku 
nepostačuje akákoľvek nezákonnosť) ustanovených v ustanoveniach Trestného 
poriadku, konkrétne § 371 a nasl. Rovnako špecifickým znakom dovolania je tá 
skutočnosť, že smrť obvineného a dokonca ani jeho vyhlásenie za mŕtveho 
nepredstavuje prekážku, kvôli ktorej by dovolacieho konanie nemohlo začať 
a prebiehať, za predpokladu, že je dovolanie podávané v prospech obvineného. 
V situácii kedy by rozhodnutie napadnuté dovolaním bolo zrušené, samostatná smrť 
obvineného by nebola prekážkou výkonu ďalšieho rozhodnutia a ani samotné trestné 
stíhanie by nemohlo byť zastavené. Pre úplnosť je už len potrebné uviesť, že 
dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok v trestnom konaní nemá odkladný 
účinok. 

Trestný poriadok ďalej vyžaduje, že dovolanie musí byť príslušnému súdu 
podané výhradne prostredníctvom obhajcu- advokáta a rovnako aj počas celého 
dovolacieho konania musí byť nie len dovolateľ, ale aj jeho rodinní príslušníci, ktorí 
konajú v prospech obvineného zastúpení advokátom. Nedodržanie tejto podmienky 
ale nezakladá ihneď odmietnutie dovolania ani prvostupňovým súdom ani 
Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Prvostupňový súd je povinný vyzvať 
dovolateľa na odstránenie tejto prekážky- na zvolenie obhajcu v súdom stanovenej 
lehote. K ustanoveniu obhajcu ex offo dôjde vtedy, ak obvinený hodnoverným 
spôsobom preukáže, že nemá finančné prostriedky na zvolenie si vlastného obhajcu. 
Predseda senátu ktorý o veci rozhodoval v prvom stupni opatrením ustanoví 
náhodne vygenerovaného advokáta a zároveň ho vyzve na vypracovanie a podanie 
kvalifikovaného dovolania, ktoré bude spĺňať zákonné náležitosti v tejto konkrétnej 
trestnej veci.  
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Z judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky je v tejto súvislosti 
významný nález Ústavného súdu SR, sp.zn.: III ÚS 79/2010 z 20.04.2010: 
„Zmyslom a účelom inštitútu obligatórneho zastúpenia dovolateľa advokátom 
v dovolacom konaní je poskytnúť dovolateľovi kvalifikovanú právnu pomoc v záujme 
efektívnej a účinnej ochrany jeho práv v súvislosti s jeho oprávnením podať 
dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, a to aj a najmä vzhľadom na 
skutočnosť, že predmetom dovolacieho konania sú spravidla obzvlášť závažné 
a zložité odborné právne otázky, ktorých kvalifikované odborné zvládnutie je 
v príčinnej súvislosti so záväzkom na zabezpečenie efektívnej obhajoby účastníka. 
Toto právo nemožno účastníkovi odňať reštriktívnym výkladom, napr. § 373 ods. 1 
Trestného poriadku, čo by malo za následok porušenie jeho základných práv 
a slobôd.“3 Zákonná požiadavka obligatórneho zastúpenia dovolateľa v dovolacom 
konaní advokátom je racionálnym vyhodnotením skutočnosti, že jediným 
príslušným súdom pre rozhodovanie o dovolaní je najvyšší súd, ktorý je nútený 
zákonným spôsobom eliminovať čo najväčšie množstvo nekvalifikovaných podaní, 
ktoré by mohli negatívnym spôsobom tento súd zaťažovať. Vzhľadom na uvedené 
sa právna prax ustálila na názore, že účelom obligatórnej obhajoby v dovolacom 
konaní je v prvom rade poskytnutie kvalifikovanej právnej a odbornej pomoci 
a ochrany práv dovolateľa a rovnako aj zákonné vytvorenie podmienok pre 
poskytnutie takejto pomoci najvyšším súdom v primeranom čase, zachovávajúc 
základné požiadavky spravodlivého procesu. 

Z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn.: 2Tdo20/2018 zo 
dňa 24.04.2018 vyplýva, že podanie dovolania prostredníctvom obhajcu a zastúpe-
nie obhajcom v dovolacom konaní je obligatórne nie len pri vypracovaní a podaní 
dovolania ale aj počas celého dovolacieho konania. „Trestný poriadok v ustanove-
niach § 373 ods. 1, ods. 2 výslovne rozlišuje medzi povinnosťou obvineného a osoby 
uvedenej v § 369 ods. 5 Trestného poriadku podať dovolanie prostredníctvom ob-
hajcu a povinnosťou obvineného byť v konaní o dovolaní zastúpený obhajcom. Ak 
obvinený alebo niektorá z osôb uvedených v § 369 ods. 5 Trestného poriadku podajú 
dovolanie v rozpore s § 373 ods. 1 Trestného poriadku inak ako prostredníctvom ob-
hajcu, je tento nedostatok odstrániteľný len v rámci konania na súde prvého stupňa, 
ktoré predchádza predloženiu veci dovolaciemu súdu (§ 376 Trestného poriadku). 
Vyplýva to zo znenia ustanovenia § 373 ods. 3 Trestného poriadku, podľa ktorého 
povinnosť poučiť a vyzvať dovolateľa na odstránenie tohto nedostatku v určenej le-
hote prináleží súdu, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, pričom ustanoviť obhajcu 
v takýchto prípadoch môže iba predseda senátu súdu prvého stupňa, a to len vtedy, 
ak obvinený nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby. Riadne splnenie 
povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 373 ods. 3 Trestného poriadku prvostupňo-
vým súdom ex lege nahrádza postup dovolacieho súdu podľa § 379 ods. 1 Trestného 
poriadku. Na odmietnutie dovolania podaného obvineným, resp. niektorou z osôb 
uvedených v § 369 ods. 5 Trestného poriadku, podľa § 382 písm. d) Trestného po-
riadku z dôvodu, že toto nie je podané prostredníctvom obhajcu, tak nie je predchá-
dzajúci postup podľa § 379 ods. 1 Trestného poriadku potrebný. Dovolací súd je ale 

 
3   Vzory podaní v trestnom konaní a základy trestného procesu. 
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s poukazom na ustanovenia § 373 ods. 2, ods. 4 Trestného poriadku povinný postu-
povať podľa § 379 ods. 1 Trestného poriadku, ak po predložení veci zistí, že obvine-
ný, prípadne niektorá z osôb uvedených v § 369 ods. 5 Trestného poriadku síce po-
dali dovolanie prostredníctvom obhajcu, ale toto zastúpenie sa netýka ďalšieho ko-
nania, resp. v jeho priebehu zanikne.“ 
 
2. Fundamentálne dôvody dovolania a jeho miesto v systéme (mimoriadnych) 
opravných prostriedkov v trestnom konaní 

Najvyšší súd ako súd dovolací (§ 377 Trestného poriadku) pred vydaním 
rozhodnutia o dovolaní skúma procesné podmienky pre jeho podanie ex offo 
a zvyčajne takéto preskúmanie zhŕňa spôsobom v rámci ktorého napr. zistí, že 
dovolanie je prípustné [§ 368 ods. 1, ods. 2 písm. h) Trestného poriadku], keďže: 
a)   bolo podané oprávnenou osobou prostredníctvom zvoleného obhajcu (§ 369 ods. 
2 písm. b) Trestného poriadku, § 373 ods. 1 Trestného poriadku),  
b)   v zákonom stanovenej lehote (§ 370 ods. 1 Trestného poriadku), 
c)   na zákonom určenom mieste (§ 370 ods. 3 Trestného poriadku),  
d)   spĺňa obsahové náležitosti uvedené v § 374 Trestného poriadku. 

Nutné je tiež preskúmať význam ustanovenia § 385 ods. 1 Trestného poriadku, 
z ktorého vyplýva, že dovolací súd je viazaný dôvodmi dovolania, ktoré sú v 
ňom uvedené. Viazanosť dovolacieho súdu dôvodmi dovolania sa týka vymedzenia 
chýb napadnutého rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo (§ 374 ods. 1 
Trestného poriadku) a nie právnych dôvodov dovolania uvedených v ňom v súlade 
s § 374 ods. 2 Trestného poriadku z hľadiska ich hodnotenia podľa § 371 Trestného 
poriadku. Podstatné sú teda vecné argumenty uplatnené dovolateľom a nie ich 
subsumpcia (podradenie) pod konkrétne ustanovenia § 371 Trestného poriadku (R 
120/2012). 

V celom rade aj vyššie naznačených kľúčových otázok, ktoré na tomto mieste 
z dôvodu limitovaného rozsahu obmedzujem na „fundamentálne dôvody dovolania 
a jeho miesto v systéme opravných prostriedkov“ považujem za podstatný empirický 
výskum v nadväznosti na judikatúru súdnych autorít. 

Napríklad Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení, sp.zn.: 4 
Tdo 80/2015, uvádza: „Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom 
určeným k náprave výslovne uvedených procesných a hmotnoprávnych vád, ale nie 
na revíziu skutkových zistení ustálených súdmi prvého stupňa ani k presúvaniu nimi 
vykonaného dokazovania. Dovolanie má byť len skutočne výnimočným prielomom 
do inštitútu právoplatnosti, ktorý je dôležitou zárukou stability právnych vzťahov 
a právnej istoty. Ťažisko dokazovania je v konaní pred súdom prvého stupňa a jeho 
skutkové závery môže dopĺňať, prípadne korigovať len odvolací súd (§322 ods. 3, § 
326 ods. 5 Tr. por.). Dovolací súd nie je všeobecnou treťou inštanciou zameranou 
na preskúmavanie všetkých rozhodnutí súdov druhého stupňa a samotnú správnosť 
a úplnosť skutkových zistení nemôže posudzovať už len z toho dôvodu, že nie je 
oprávnený bez ďalšieho prehodnocovať vykonané dôkazy bez toho, aby ich mohol 
podľa zásad ústnosti a bezprostrednosti v konaní o odvolaní sám vykonávať. Na 
objasnenie potrebných okolností prípadne potrebných na rozhodnutie o dovolaní 
môže vykonať dovolací súd len v obmedzenom rozsahu podľa § 379 ods. 2 Tr. Por. 
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Preto možnosti podania dovolania musia byť obmedzené, aby sa širokým uplatnením 
tohto mimoriadneho opravného prostriedku nezakladala ďalšia opravná inštancia.“ 

Obsahovo veľmi podobné uznesenie vydal Ústavný súd Slovenskej republiky 
v konaní vedenom pod sp.zn.: I ÚS 567/2016 v ktorom uviedol nasledovné: 
„Dovolací súd nemožno chápať ako tretiu inštanciu v sústave súdov zameranú na 
preskúmavanie všetkých rozhodnutí súdu druhého stupňa. Mimoriadny opravný 
prostriedok – dovolanie neslúži na revíziu skutkových zistení urobených súdmi 
prvého a druhého stupňa. Ťažisko dokazovania je na súde prvého stupňa a jeho 
skutkové závery môže doplniť alebo meniť len odvolací súd. Dovolací súd nemôže 
posudzovať úplnosť skutkových zistení, nemôže bez ďalšieho sám prehodnocovať 
vykonané dôkazy, pretože dôkazy v konaní o dovolaní nemôže sám vykonávať. 
Namietané nesprávne skutkové zistenia alebo nesúhlas s tým, ako súd hodnotil 
vykonané dôkazy, nemôžu zakladať dovolací dôvod uvedený v ustanovení §371 ods. 
1 písm. i) Trestného poriadku. Tento dôvod dovolania je daný len v prípade 
nesprávneho právneho posúdenia skutku alebo v prípade iného nesprávneho 
posúdenia podľa hmotnoprávnych ustanovení.“ 

Významné k dôvodom dovolania je limitujúce ust. § 371 ods. 4 veta prvá 
Trestného poriadku, ktoré zakladá určitú subsidiaritu k označeným a uplatneným 
dôvodom dovolania. Uvedené ustanovenie § 371 ods. 4 veta prvá Trestného poriad-
ku je potrebné vykladať tak, že predpoklad, že namietaná okolnosť bola tomu, kto 
dovolanie podáva, známa už v pôvodnom konaní, bude daný vždy, ak sa s ňou mohol 
dovolateľ pri riadnom využití svojich práv v prípade obvineného realizovaných či už 
priamo alebo prostredníctvom obhajcu oboznámiť už v pôvodnom konaní. V takom 
prípade sa nemôže dovolateľ úspešne odvolávať na svoju nevedomosť zapríčinenú 
rezignáciou na uplatnenie svojich práv, resp. majúcu pôvod v ich nedôslednom, resp. 
nedostatočnom uplatňovaní.4 

Preto pokiaľ dovolateľ prvýkrát až v podanom dovolaní namieta okolnosť, 
(objektívne) skôr zistiteľnú z obsahu spisového materiálu, prípadne zo samotného 
priebehu úkonu trestného konania, pričom poukazuje na svoju predchádzajúcu sub-
jektívnu nevedomosť o nej (napr. z dôvodu neprítomnosti na hlavnom pojednávaní 
alebo nevyužitia inštitútu nazretia do spisu), zákonná podmienka uvedená v prvej 
vete § 371 ods. 4 Trestného poriadku nie je u neho splnená. Rovnako neprichádza 
do úvahy ani „obídenie“ tejto podmienky, stanovenej pre dovolateľa, s odkazom na 
to, že v súlade s § 317 ods. 1 veta druhá Trestného poriadku mal na prvýkrát až v 
podanom dovolaní vytýkanú chybu ex offo prihliadnuť už samotný odvolací súd 
(pozri stanovisko Najvyššieho súdu SR Tpj 41/2021-3). 

Ďalej podľa kľúčovej judikatúry podmienkou podania dovolania je existencia 
už samotného odsúdenia páchateľa – podmienkou nie je absencia zahladenia 
odsúdenia spojená so zákonnou fikciou neodsúdenia. Fikcia neodsúdenia 
sťažovateľa vyplýva z vykonania uloženého peňažného trestu na základe 
právoplatného odsudzujúceho rozsudku, pričom odopretím práva podať dovolanie 
proti takémuto právoplatnému rozhodnutiu by nebolo možné naplniť deklarovaný 

 
4  JUDr. Peter Šamko: Aktuálna trestná judikatúra Najvyššieho súdu SR, dostupné na 

http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a978-aktualna-trestna-judikatura-najvyssieho-sudu-sr. 
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účel inštitútu dovolania, ktorým je odstrániť účinky založené nezákonným 
právoplatným rozhodnutím.5 

Z judikatúry Najvyššieho súdu SR vyplýva dôležitosť a viazanosť 
dovolacieho súdu Dohovorom a judikatúrou ESĽP, keďže z obsahu trestného spisu 
musí byť zrejmé také porušenie zákona, ktoré by malo svojou povahou a 
závažnosťou zodpovedať porušeniu práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čomu napokon zodpovedá 
i samotná povaha dovolania ako mimoriadneho (nie ďalšieho riadneho) opravného 
prostriedku.6 

Napríklad v jednom z rozhodnutí Najvyšší súd ustálil, že (...) logicky vyplýva 
záver, že nesprávny procesný postup súdu pri vykonávaní dôkazov môže byť 
dovolacím dôvodom v zmysle § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku len vtedy, 
ak má, resp. mal negatívny dopad na práva obvineného. Ak sa nepreukážu takéto 
účinky nesprávneho procesného postupu pri vykonávaní dôkazov, potom nemožno 
hovoriť o naplnení dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. g) Trestného 
poriadku, a to aj so zreteľom na to, že k porušeniu práva na spravodlivý proces v 
zmysle čl. 6 ods. 1, ods. 3 písm. d) Dohovoru by mohlo dôjsť len vtedy, ak by 
odsúdenie bolo založené výlučne alebo v rozhodujúcej miere (solely or to a decisive 
extent) na dôkazoch získaných nezákonným spôsobom, čo sa v predmetnej veci 
nestalo (pozri Mariana Marinescu p. Rumunsku, rozs. č. 36110/03 z 2. februára 
2010, Emen p. Turecku, rozs. č. 25585/02 z 26. januára 2010, Van Mechelen a ďalší 
p. Holansku, Visser p. Holandsku, rozs. č. 26668/95 zo 14. februára 2002, Al - 
Khawaja a Tahery p. Spojenému kráľovstvu, rozs. č. 26766/2005 a č. 22228/06 z 15. 
decembra 2011 a ďalšie). 

Spôsob hodnotenia dôkazov vykonaných zákonným spôsobom súdmi nižších 
stupňov nemôže najvyšší súd v rámci dovolacieho konania iniciovaného obvineným 
prehodnocovať ani spochybňovať, pretože by tak neprípustným spôsobom zasahoval 
do výlučnej kompetencie týchto súdov bez právneho podkladu a napokon i v rozpore 
so samotnou podstatou dovolacieho konania, pretože dovolanie nemôže nahrádzať 
riadne opravné prostriedky a jeho podanie nie je prípustné v rovnako širokom 
rozsahu (čo do dôvodov okruhu napadnuteľných rozhodnutí, oprávnených osôb 
atď.), aký je charakteristický pre riadne opravné prostriedky. Dovolanie a 
rozhodnutie o ňom znamená prelom do právoplatných rozhodnutí, a preto spravidla 
narušuje stabilitu konečného a vykonateľného rozhodnutia súdu. Z toho dôvodu 
možno dovolanie aplikovať iba v prípadoch, ak je to odôvodnené závažnosťou 
pochybenia napadnutého rozhodnutia súdu alebo jemu predchádzajúceho 
procesného postupu pri vykonávaní dôkazov.7 
 
Záver 

Cieľom tohto príspevku bolo charakterizovať dovolanie so zreteľom na osoby 
oprávnené podať dovolanie a dôvody dovolania, a to aj v širšom kontexte. 
V príspevku sme charakterizovali ministra spravodlivosti, generálneho prokurátora, 

 
5  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 555/2015 z 9. marca 2016. 
6  Napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. januára 2021, sp. zn.  1Tdo/48/2020. 
7  Napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. januára 2021, sp. zn.  1Tdo/48/2020. 
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obvineného a ďalšie osoby oprávnené na podanie dovolania. Popritom sme sa 
venovali prieskumu dovolacích dôvodov, subsidiarite dovolania a úlohe súdnej 
praxe pri dotváraní právnej úpravy dovolania. Veríme, že týmto príspevkom sme 
naplnili cieľ vymedzený v jeho úvode. 
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KONANIE V KONTEXTE ZÁKLADNÝCH ZÁSAD TRESNTÉHO 
KONANIA 

 
CRIMINAL INSTITUES SERVING TO SECURE INFORMATION 

IMPORTANT FOR CRIMINAL PROCEEDING IN THE CONTEXT OF 
THE BASIC PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCEEDING 

 
Dávid Priščák 

 
Abstrakt 
V článku je venovaná pozornosť inštitútom slúžiacim na zabezpečenie informácií 
dôležitých pre trestné konanie s poukazom na informačno-technické prostriedky v 
kontexte základných zásad trestného konania, ktoré stanovujú samotné medze ich 
uplatňovania. 
Kľúčové slová: Informačno-technické prostriedky, základné zásady trestného 
konania, zásada zákonnosti, zásah do základných práv a slobôd 
 
Abstract 
The article pays attention to institutes serving to secure information important for 
criminal proceeding, with reference to informational-technical resources in the 
context of the basic principles of criminal proceeding, which determine the very 
limits of their application. 
Key words: informational-technical resources, principle, criminal proceeding, 
interference, fundamental rights and freedoms 
 
Úvod 

V súčasnosti sa v súvislosti s páchaním trestnej činnosti začali objavovať 
úplne nové fenomény, ktoré pramenia zo samotného charakteru a povahy trestnej 
činnosti. 

Vyšetrovanie a odhaľovanie trestnej činnosti, ktorej signifikatným znakom je 
vysoká organizovanosť a štrukturovanosť páchateľov je často krát zložité a časovo 
náročné a v určitých prípadoch nemožné. Organizovaná trestná činnosť často krát 
vykazuje vysoký stupeň latentnosti a odolnosti voči zásahom zo strany orgánov 
verejnej moci. 

Na základe uvedeného odhaľovanie a dokazovanie najzávažnejších druhov 
trestnej činnosti prostredníctvom klasických dôkazných prostriedkov (napr. výsluch, 
obhliadka, previerka výpovede na mieste trestného činu, rekognícia atd...) 
upravených v zákone č. 301 / 2005 Trestný poriadok Zb. (ďalej len,,TP“) je  
nedostatočne efektívne. Z toho dôvodu zákonodarca  v záujme účinnej ochrany 
spoločnosti  a zefektívnenia trestného procesu  zakotvil novelou TP č. 422/2002 Z.z  
nové špecifické dôkazné prostriedky, ktoré sú realizované spravidla utajovaným 
spôsobom prostredníctvom (o takomto použití informačno-technických prostriedkov 
dotknuté osoby nemajú vedomosť), ktorých možno získať informácie dôležité pre 
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trestné konanie do faktickej moci orgánom činným v trestnom konaní (ďalej len 
„OČTK“) resp. súdu. Pre zabezpečovanie informácií dôležitých pre trestné konanie 
prostredníctvom informačno-technických prostriedkov (ďalej len „ITP“) platí 
niekoľko charakteristických zásad:  
a) Informácie sú nadobúdané prostredníctvom špecifickej techniky konštrukčne 

zhotovenej pre tento účel. 
b) Aplikácia v trestnom procese (proces schvaľovania, kontrolný mechanizmus, 

praktická realizácia) podlieha osobitnému režimu normatívne ukotveného v 
zákone. 

c)    ITP sa realizujú v zásade utajovaným spôsobom (predstavujú utajovanú prílohu 
spisu). 

d) Spracúvanie získaných informácii, ich evidencia, dokumentácia, ukladanie a 
vyraďovanie podlieha úprave zákonom.1 

Uvedené inštitúty sú podrobne upravené v § 113 až 118 TP najmä pokiaľ ide 
o vymedzenie  podmienok a taxatívneho enumerátu trestných činov (ďalej len „TČ“) 
pri, ktorých ich možno použiť vrátane procesu ich schvaľovania ako aj dĺžky trvania 
a kontroly.  

V článku bude venovaná pozornosť informačno-technických prostriedkom 
slúžiacim na zabezpečenie informácií dôležitým pre TK v kontexte základných zásad 
trestného procesu. Následne považujem za nevyhnutné vo všeobecnosti vymedziť 
samotný pojem informačno-technický prostriedok . 

Trestný poriadok tento pojem legálne a pozitívne definuje v § 10 ods. 20 TP 
„Informačno-technickými prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú 
elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a 
iné technické prostriedky a zariadenia alebo ich súbory použité utajovaným 
spôsobom pri odpočúvaní a zázname prevádzky v elektronických komunikačných 
sieťach (ďalej len „odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky“), 
obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov alebo pri 
vyhľadávaní, otváraní a skúmaní zásielok, ak sa ich použitím zasahuje do 
základných ľudských práv a slobôd.“ Čím  ich diferencuje od tzv. prostriedkov 
operatívno pátracej činnosti (ďalej len „POPČ“) upravených v § 10 ods. 21 TP 
pričom TP ich legálne bližšie nedefinuje, avšak len taxatívne enumeruje pozitívnym 
spôsobom. Základným poslaním POPČ a ITP je, že slúžia na preverenie podnetov v 
súvislosti so začatím trestného stíhania (§ 199 TP) ako aj na vyhľadanie prameňa 
dôkazu, už v prebiehajúcom trestnom konaní z, ktorého OČTK prostredníctvom 
dôkazných prostriedkov môžu eventuálne získať dôkaz.2 

Inštitúty prostredníctvom, ktorých sa zabezpečujú informácie dôležité pre 
trestné konanie (ďalej len „TK“) predstavujú opatrenie procesného donútenia 
prostredníctvom, ktorých si OČTK resp. súdy zabezpečujú faktickú prítomnosť 
informácií pre účely trestného konania. Pri realizácií uvedených inštitútov dochádza 

 
1  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. 35 s. ISBN 978-80-7380-829-7 

2  Čenteš, J . a kol. Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2016, str. 296 ISBN 
978-80-8173-020-7 
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k podstatnému zásahu do základných ľudských práv a slobôd (ďalej len „ZĽPaS“), 
ktoré garantuje jednak Ústava SR ako aj celý rad medzinárodných dokumentov, 
ktoré Slovenská republika ratifikovala. Informačno-technické prostriedky sa 
využívajú po určitý čas, a pritom nejde o jednorazovú záležitosť (ako napr. domová 
prehliadka) a z toho dôvodu je zásah do ZĽPaS pre dotknutú osobu citeľnejší. I keď 
ITP predstavujú efektívny nástroj boja proti závažnej trestnej činnosti, získavanie 
informácií použitím ITP je spojené, a aj vždy bude spojené, so zásahom do ZĽPaS 
dotknutých osôb, a to najmä do práva na súkromie a rodinný život, obydlia ako aj 
korešpondencie bez ich súhlasu . Ilustrované práva garantuje jednak čl. 8 Dohovor o 
ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), čl. 17 
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach ako aj čl. 16 ods.1, čl. 
19 ods. 2,3, čl. 21 ods. 3, čl. 22 Ústavy SR.3 

Používanie a limity uplatňovania ITP pramenia z troch normatívnych rámcov: 
a) Z dokumentov Organizácie spojených národov, ktoré obsahujú 

ustanovenia o ochrane práva na súkromie 
b) Z dokumentov Rady Európy a judikatúry ESĽP, ako aj z právnych 

aktov Európskej únie, ktoré obsahujú ustanovenia o ochrane práva 
na súkromie 

c) Z vnútroštátneho normatívneho rámca ochrany práva na súkromie. 
Právo na súkromie nie je právom absolútnej povahy, čo predstavuje, že je 

možné ho za určitých normatívne stanovených podmienok obmedziť. K jeho 
obmedzeniu zo strany orgánov verejnej moci však môže dôjsť len výnimočne, a to 
iba na základe zákona, pokiaľ ide o zásah nevyhnutný v demokratickej spoločnosti 
a smerujúci k uskutočneniu legitímneho cieľa, ktorému je tento zásah primeraný. V 
tejto spojitosti sa predovšetkým zdôrazňuje, že zasahovanie štátu musí vždy 
rešpektovať spravodlivú rovnováhu medzi všeobecným resp. verejným záujmom 
spoločnosti na jednej strane a ochranou práva na súkromie jednotlivca na druhej 
strane pri súčasnom šetrení podstaty a zmyslu obmedzovaného práva. V prípade 
definovania verejného záujmu ide v ide v zásade o hľadanie legitímneho cieľa, ktorý 
odôvodňuje zásah do ZĽPaS.4 

Na základe uvedeného je potrebné podotknúť, že nespochybniteľnou a 
prioritnou úlohou moderného trestného procesu je náležité a súčasné zákonné 
zistenie a objasnenie skutku, ktorý má znaky TČ uvedeného v osobitnej časti zákona 
č. 300 / 2005 Trestný zákon Zb. z (ďalej len „TZ“) a následné spravodlivé potrestanie 
páchateľa, pričom uvedený procesný algoritmus je spojený s povinnosťou 
rešpektovať ZĽPaS dotknutých osôb. Z toho dôvodu v modernom demokratickom a 
právnom štáte zákonodarcovi nemôže ísť o presadzovanie záujmov štátu v podobe 
ochrany spoločnosti prostriedkami trestného práva za „každú cenu“. Zákonodarca 
pri tvorbe trestnoprávnych noriem musí zamedziť možnosti uplatňovania zásady 
„účel svätí prostriedky“, ktorá by umožňovala použiť akýkoľvek prostriedok 

 
3  IVOR, I., POLÁK, P., ZÁHORA, J. Trestné právo procesné I. Všeobecná časť. 2. vydanie. 

Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., 2021, str. 439 ISBN 978-80-571-0332-5 
4  SVÁK, J., 2006. Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov 

ochrany práv). II. rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2006, s. 146. ISBN 978-80-89447-45-
9 
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akýmkoľvek spôsobom, teda aj spôsobom nehumánnym a neprimeraným a naplniť 
tak účel TK. Vzhľadom na uvedené považujem za nevyhnutné podotknúť, že 
akékoľvek použitie ITP musí byť vždy v súlade so základnými zásadami trestného 
procesu. V nadväznosti na uvedené podstatná limitácia uplatňovania ITP je daná 
práve základnými zásadami TK.5 

Zákonodarca v záujme zamedzenia možnosti uplatňovania uvedenej zásady 
(účel svätí prostriedky) normatívne zakotvuje v systéme základných zásad TK, ktoré 
sú explictine vyjadrené v § 2 TP na prvé miesto tzv. zásadu stíhania len zo zákonných 
dôvodov a zákonným spôsobom, ktorá je procesným doplnkom hmotnoprávnej 
zásady nullum crimen sine lege (ďalej len „zásada zákonnosti“).6 

Zo systematicko-teoretického hľadiska základné zásady TK ako vedúce 
právne idei delíme do troch skupín a to všeobecné zásady, zásady predsúdnej časti a 
zásady súdnej časti. Zásada zákonnosti má postavenie všeobecnej zásady, ktorá sa 
bude uplatňovať v priebehu celého trestného konania, avšak je nevyhnutné 
podotknúť, že ťažisková zásada zákonnosti má vo vzťahu k ostatným zásadám TK 
postavenie tzv. hlavnej zásady TK. Jej postavenie odôvodňuje požiadavku, že na 
základe nezákonnosti nemožno vystavať akékoľvek  meritórne rozhodnutie, 
primárne rozhodnutie vine a treste obžalovaného. Zásada  zákonnosti vytvára limity 
uplatňovania ITP tým, že zásah do ZĽPaS dotknutej osoby je možný len na základe 
zákona a spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom. Taktiež zásada zákonnosti 
limituje realizáciu ITP tým, že príkaz alebo návrh na ITP, predstavujúci zásah do 
ZĽPaS musí byť náležite odôvodnený. Významný korektív v prípadoch kedy TP 
explicitne neustanovuje podmienku odôvodnenosti zaznamenala judikatúra ÚS SR, 
ktorá konštatuje, že každý príkaz, ktorého realizáciou dochádza k zásahom do 
ZĽPaS, musí byť odôvodnený; preto napriek tomu, že TP nevyžaduje odôvodnenie 
príkazov v iných prípadoch, ÚS SR trvá vcelku správne na tom, aby každý príkaz, 
na základe ktorého dochádza k zásahom do ZĽPaS, bol odôvodňovaný. 

Podstatné vady v dokazovaní vždy povedú práve v dôsledku zásady 
zákonnosti k tomu, že dôkaz bude na základe tejto podstatnej vady absolútne 
neúčinný a nebude ho možno vôbec v priebehu trestného procesu použiť.7 

Podstatné porušenie normatívnych procesných podmienok pri tom, ktorom 
ITP bude zakladať tzv. doktorínu plodov otráveného stromu, ktorá je explicitne 
vyjadrená v § 2 ods. 12 TP „zásada voľného hodnotenia dôkazov“. Uvedená doktrína 
sa v podmienkach Slovenskej republiky uplatňuje absolútne čo potvrdzuje aj 
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „NSSR“).8 

 
5  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. 31 s. ISBN 978-80-7380-829-7 

6  Čentéš, J., Kurilovská, L., Šimovček, I., Burda, E., a kol. Trestný poriadok I. § 1 – 195. Bratislava: 
C. H. Beck, 2021, s. 6 ISBN 978-80-89603-88-6 

7  Musil. J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 2. 
přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, 112 s. ISBN 80-7179-678-6 

8  ZAORÁLOVÁ, P.: Procesní použitelnost dukazú v trestním řízení a její meze. Praha: Leges, 2018, 
98 s. ISBN 978-80-7502-310-0) 
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NSSR judikoval, že dôkaz získaný v rozpore so zákonom prenáša svoju 
nezákonnosť na ďalšie dôkazy, ktoré z jeho obsahu vychádzajú.9 

Ako už bolo spomenuté s využitím ITP je spojený podstatný zásah do ZĽPaS 
a z toho dôvodu je na mieste dôsledné a striktné dodržiavanie § 2 ods. 2 TP „zásada 
primeranosti a zdržanlivosti“ podľa, ktorej „Do základných práv a slobôd osôb v 
prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na 
dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich 
súkromie.“ úzko nadväzuje na zásadu stíhania zákonným spôsobom a zo zákonných 
dôvodom (§ 2 ods. 1 TP) a zásadu prezumpcie neviny (§ 2 ods. 4 TP), ktoré dopĺňa 
a a prehlbuje a zároveň je širšia a to z toho dôvodu, pretože sa vzťahuje nielen na 
osobu voči, ktorej sa vedie trestné konanie, ale na všetky osoby, ktorých sa trestné 
konanie akýmkoľvek spôsobom dotýka (vrátane právnických osôb). Zásada 
primeranosti a zdržanlivosti stanovuje limity aplikácie ITP v podobe stanovenia 
taxatívneho enumerátu TČ, v prípadoch ktorých možno použiť ITP napr. § 115 ods. 
1 TP. Ďalším výrazom limitov ITP, ktoré pramenia zo zásady primeranosti a 
zdržanlivosti je aj samotné stanovenie kedy a za akých podmienok možno uplatniť 
ten, ktorý ITP (napr. § 108 ods. 1 TP)10 

S uvedenou zásadou taktiež nevyhnutne súvisí § 2 ods. 3 a § 10 ods. 3 TP 
„zásada rozhodovania súdu o najzávažnejších zásahoch do ZĽPaS v predsúdnej časti 
TK“ teda súd okrem jeho primárnej úlohy v trestnom procese ako nezávislého a 
nestranného arbitra, ktorý rozhoduje a o vine a treste obžalovaného s konečnou 
platnosťou bude intervenovať do trestné procesu už v predsúdnej časti TK, avšak 
nebude rozhodovať o akomkoľvek zásahu do ZĽPaS pričom ak pôjde o menej 
závažné zásahy zákonodarca túto úlohu zveril na plecia OČTK.  

Intenzitu a opodstatnenosť zásahu do ZĽPaS pri realizácii ITP umocňuje aj to, 
že sudca pre prípravné konanie (ďalej len „SPPK“) s výnimkou § 108 ods. 1 (osobný 
režim vydania zasielok) bude vždy aktívne procesne legitomavaný na vydanie 
príkazu na použitie ITP. V prípadoch § 114 ods. 2 druhá alinea TP a § 115 ods. 2 
druhá alinea TP keď (kumulatívne)  vec neznesie odklad a príkaz SPPK nemožno 
objektívne získať vopred, príkaz samotného prokurátora bude podliehať 
kontrasignácii SPPK v opačnom prípade stratí platnosť a získané informácie budú 
procesne nepoužiteľne a musia byť zničené. 

Na základe uvedeného je nevyhnutné stanoviť hranice súdnej intervencie do 
trestného procesu v prípadoch zásahov do základných práv a slobôd dotknutých 
osôb. Zásah do ZĽPaS je zákonným ak spĺňa štyri kumulatívne základne požiadavky, 
ktorá vyplývajú z § 2 ods.2 TP.  

Prvou základnou požiadavkou je aby takýto zásah bol subsidiárny. Podstata 
tejto požiadavky spočíva v tom, že sledovaný účel nebude možné dosiahnuť iným 
miernejším prostriedkom procesného donútenia. Požiadavka subsidiarity sa prejavu 
už pri možnosti použitia ITP. Informačno-technické prostriedky možno použiť iba 
vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti 

 
9  Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 20.6.2006, sp. zn. 4 Tz 9/2006 
10  ZÁHORA, J., 2018. Uplatňovanie zásady primeranosti a zdržanlivosti pri využívaní informačno-

technických prostriedkov v trestnom konaní v Slovenskej republike. In: Časopis pro právní vědu a 
praxi, 2018, roč. 26, č. 1, s. 33 – 35 
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štátu, predchádzaniu a objasňovaniu trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd 
iných.11 

Zásada subsidiarity  je taktiež explicitne vyjadrená v jednotlivých 
ustanoveniach TP napr. § 115 ods. 1 TP druhá alinea „nemožno sledovaný cieľ 
dosiahnuť inak alebo ak by bolo jeho dosiahnutie iným spôsobom podstatne 
sťažené“  

Uvedenú požiadavku možno demonštrovať na vzťahu inštitútu upraveného v 
§ 113 TP (sledovanie osôb a vecí s využitím ITP, teda záznamom obrazu) a inštitútu 
upraveného v § 114 TP (vyhotovovanie zvukových, obrazových alebo zvukovo-
obrazových záznamov) pričom § 114 TP je v pomere špeciality k § 113 TP.  

Po naplnení požiadavky subsidiarity zásah musí byť odôvodnený konkrétnymi 
skutkovými okolnosťami . Uvedená požiadavka sa premieta do samotného príkazu 
na použitie ITP. 

Treťou požiadavkou zákonnosti zásahu do ZĽPaS je jeho proporcionalita 
medzi zásahom alebo obmedzením subjektívne práva dotknutej osoby a 
nebezpečnosťou skutku, pre ktorý je vedené trestné konanie, spôsobom, aby tento 
zásah neprekročil hranicu toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie samotného účelu, 
za súčasného zváženia všetkých okolností. 

Poslednou štvrtou nevyhnutnou požiadavkou, ktorá vyplýva zo zásady 
zdržanlivosti a primeranosti je aby tento zásah trval nevyhnutnú dobu na dosiahnutie 
zákonom uznaného cieľa.12 

Použitie ITP pripúšťa aj Dohovor kde čl. 8 ods. 2 explicitne zakazuje 
zasahovať do práv garantovaných v čl. 8 ods. 1 Dohovoru okrem prípadov, keď je 
to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej 
bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania 
nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv 
a slobôd iných. 

Ďalšou zásadou trestného procesu, ktorá vytvára mantinely pre aplikáciu ITP 
je tzv. zásada zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností, ktorá je 
normatívne zakotvená v § 2 ods. 10 TP. Z teoreticko-systematického hľadiska ide 
zásadu predsúdnej časti trestného konania, avšak uvedená zásada bude mat svoj 
presah aj v súdnej časti TK a to z toho dôvodu, že aj súd bude zisťovať skutkový 
stav veci. V nadväznosti na § 2 ods. 10 TP k použitiu ITP by malo dôjsť až v tom 
momente ak konkrétny skutkový stav trestnej veci bude odôvodňovať takéto použitie 
a súčasne to bude nevyhnutné pre jeho zistenie a to v rozsahu nevyhnutnom pre 
samotné rozhodnutie. Odôvodnenosť sa bude taktiež premietať do návrh ale príkazu 
na použitie ITP. Po naplnení tohto účelu použite ITP by sa malo ukončiť. Na základe 
uvedeného ITP bude mať povahu tzv. ultima ratio, čo bude zamedzovať 
svojvoľnému a bezohľadnému zasahovaniu do garantovaných ZĽPaS. 
  

 
11  Čenteš, J . a kol. Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Šamorín: Heuréka, 2016, str. 293 ISBN 

978-80-8173-020-7 
12  Čentéš, J., Kurilovská, L., Šimovček, I., Burda, E., a kol. Trestný poriadok I. § 1 – 195. Bratislava: 

C. H. Beck, 2021, s. 8 ISBN 978-80-89603-88-6 
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Záver 
Normatívne zakotvenie informačno-technických prostriedkom v 

podmienkach Slovenskej republiky predstavuje nespochybniteľný prínos pre 
samotný trestný proces. Ako už bolo spomínané uplatňovanie inštitútov 
prostredníctvom, ktorých sa zabezpečujú informácie dôležité pre TK je spojený so 
zásahom do osobnej integrity dotknutých osôb a z toho dôvodu je nevyhnutné 
stanoviť medze týchto zásahov a vytvoriť systém záruk, ktoré budú poskytovať 
účinnú ochranu dotknutým osobám pred svojvoľnými zásahmi zo strany orgánov 
verejnej moci. Zákonodarca v podmienkach Slovenskej republiky vytvoril dostatok 
limitov a záruk aby realizácia informačno-technických prostriedkov bola zákonná a 
postihovala dotknutú osobu v nevyhnutnej miere a to rozsahu nevyhnutnom pre 
dosiahnutie účelu TK čomu reflektujú aj požiadavky zakotvené v medzinárodných 
predpisoch. 
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PRINCÍP ULTIMA RATIO AKO MATERIÁLNY PRVOK 
V TRESTNOM PRÁVE  

 
THE PRINCIPLE ULTIMA RATIO AS A MATERIAL ELEMENT IN 

CRIMINAL LAW 
 

 Marko Mašan 
 

Abstrakt 
Autor sa v tomto príspevku venuje materiálnym prvkom v práve. Následne analyzuje 
princíp ultima ratio a materiálny korektív a to aj za pomoci ich komparácie.  Autor 
rozvíja tézu možnosti aplikovania princípu ultima ratio obdobným spôsobom ako 
materiálny korektív, avšak vo vzťahu k zločinom. Pri riešení tézy sa autor opiera aj 
o rozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky. Následne autor vyvodzuje záver o možnosti použitia 
predmetnej tézy.  
Kľúčové slová: princípy, materiálny prvok, materiálny korektív, princíp ultima 
ratio, zásada subsidiarity trestného práva, rozhodovacia prax  
 
Abstract 
The author deals with the material elements in law. Subsequently, he analyzes the 
principle  ultima ratio and material corrective with the help of their comparison. The 
author develops the thesis of the possibility of applying the ultima ratio principle in 
a similar way as a material corrective, but in relation to crimes. In solving the thesis, 
the author also relies on the decision-making practice of the Constitutional Court of 
the Slovak Republic and the Supreme Court of the Slovak Republic. Subsequently, 
the author draws a conclusion about the possibility of using the thesis.  
Key words: principles, material element, material corrective, ultima ratio principle, 
principle of subsidiarity of criminal law, decision - making practice. 

 
Úvod 

Súčasné právo sa stáva čím ďalej tým viac formálnejším. Náš zákonodarca sa 
snaží pomocou právnych noriem upraviť spoločenské vzťahy čím ďalej tým 
podrobnejšie, pričom sa tak vytráca všeobecnosť právnych noriem a zároveň sa 
narúša ich normatívny charakter. Jednou z príčin tohto snaženia sú nesystematické 
zmeny v právnom poriadku, ktoré reagujú na konkrétnu situáciu a snažia sa 
vzniknutý problém takýmto spôsobom zhojiť. Uvedený chaotický prístup 
zákonodarcu vedie k právnej neistote a to už minimálne s poukázaním na príliš časté 
zmeny právnych predpisov. Je nemysliteľné, aby v právnom štáte bol Trestný zákon 
novelizovaný priemerne štyri až päťkrát ročne, o novelizáciách Ústavy ani 
nehovoriac. Snaha zákonodarcu o čo najpodrobnejšiu právnu úpravu vytvára rigidný 
právny systém, v ktorom sú zbytočne dlhé a nezrozumiteľné právne predpisy. Čo je 
horšie, nesystémové náhle (zbrklé) a časté zmeny nereflektujú  základne idei 
a právne princípy, na ktorých dané právne odvetvia stoja.  
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Trestné právo má v našom právnom prostredí osobitné postavenie. 
Predstavuje vrcholný prostriedok štátneho donútenia voči občanom, ktorí konajú 
protiprávne. Čo je možno ešte dôležitejšie, trestné právo predstavuje  najprísnejší  
prostriedok ochrany spoločnosti. Možno zhrnúť, že účelom trestného práva je 
chrániť právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe právnych noriem iných odvetví, 
pokiaľ pri ich realizácií dôjde k takému vážne excesu, že toto právne odvetvie 
nedisponuje dostatočnými prostriedkami (inštitútmi) ochrany daných právnych 
vzťahov.1 Navyše, vzniknutý exces musí mať takú intenzitu, aby mal štát záujem 
(povinnosť) zasiahnuť a tým ochrániť spoločnosť. Práve popísané je jedným 
z odrazov právneho princípu ultima ratio v oblasti trestného práva. Na základe 
vyššie uvedeného budeme v tomto príspevku analyzovať možné použitia princípu 
ultima ratio  ako materiálneho prvku prítomného v trestnom práve. 
 
1. História 

Princíp ultima ratio, ponímaný aj ako zásada subsidiarity trestného práva, či 
subsidiarita trestného postihu, je prítomný v slovenskom trestnom práve od jeho 
počiatkov. Profesor A. Miřička sa k uvedenému vyjadril v práci z roku 1934 a nazval 
tento princíp ako ekonómia trestnej hrozby. Obsahom daného pojmu je podľa 
Miřčíka to, „že pre zákonodarcu musí byť prvoradou myšlienkou, že trestná moc 
nemá byť prepínaná, preceňovaná, či nadužívaná, ale trestné právo má byť použité 
len potiaľ, pokiaľ je to potrebné“,  v nadväznosti načo popisuje aj  subsidiaritu 
trestnej hrozby, pri ktorej uvádza: „nemalo byť k trestnej hrozbe pristúpené tam, kde 
dostatočnú ochranu právneho vzťahu možno dosiahnuť prostriedkami inými, najmä 
ochranou civilnoprávnou.“2  

Princíp ultima ratio je v slovenskom právnom poriadku vyvodzovaný v čl.1 
ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý znie: „Slovenská republika je zvrchovaný, 
demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ 
Vyvodzujeme ho teda z princípu právneho štátu. Je na mieste uviesť, že všeobecné 
právne princípy sú odrazom materiálneho práva a teda existujú bez ohľadu na ich 
priame, doslovné, či písomné zaznamenanie v niektorom z prameňov práva. Jedná 
sa o vedúce idei práva ako celku, či právneho odvetvia, preto ich vyjadrenia 
nachádzame  aj v rozhodnutiach najvyšších súdnych autorít. Ústavný súd Slovenskej 
republiky pripustil existenciu materiálneho jadra slovenskej ústavy, ktorým okrem 
iného je aj princíp právneho štátu.3 Je teda nesporné, že princíp ultima ratio je 
súčasťou nášho právneho poriadku ako celku a je zakotvený minimálne na ústavnej  
úrovni. Podľa nášho názoru je tento princíp zároveň prítomný aj v užšom slova 
zmysle a teda ako jeden zo stavebných pilierov trestného práva, či Trestného zákona. 
V tomto užšom zmysle vyvodzujeme jeho existenciu z jednotlivých ustanovení 
Trestného zákona a trestnoprávnej jurisprudencie, ktorá medzi základné zásady 
trestného práva radí aj zásadu subsidiarity trestnej represie. 

 
1  MADLIAK, J. a kol.: Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2010, s.15-17 
2  ŠAMKO, P.: Základné východiská princípu ultima ratio. Právne listy 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a288-zakladne-vychodiska-principu-ultima-ratio  [online] 
[26.5.2022]. 

3  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 21/2014 zo dňa 30.1.2019 
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2. Materiálne prejavy princípu v Trestnom práve 
Tu možno nadviazať na jeden z najdôležitejších prejavov zásady subsidiarity 

trestnej represie (princípu ultima ratio) a to materiálny korektív. Oba tieto inštitúty 
majú reflektovať materiálny prvok v podobe závažnosti a prísnosti trestného práva. 
Trestný zákon č. 140/1961 Zb. (ďalej len „starý TZ“) účinný do 1.1.2006 obsahoval 
materiálno-formálne chápanie trestného činu a to práve s ohľadom na materiálny 
korektív, ktorý predstavuje  stupeň spoločenskej nebezpečnosti konania páchateľa. 
Materiálny korektív  bol zakotvený v § 3 starého TZ a to už priamo v pojmovom 
vymedzení trestného činu v ods. 1:  „Trestným činom je pre spoločnosť nebezpečný 
čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone.“, doplnený o ods. 2: „Čin, ktorého 
stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný, nie je trestným činom, aj keď ináč 
vykazuje znaky trestného činu.“  Aby pri uplatňovaní materiálneho korektívu  
nedochádzalo k svojvôli pri rozhodovaní a v záujme zachovanie zásad nullum 
crimen sine lege certa a nullum crimen sine lege scripta,  obsahoval starý TZ v § 3 
ods. 4 demonštratívny výpočet definičných kritérií, ktoré je potrebné posudzovať pri 
hodnotení, či daný skutok dosiahol iba nepatrný stupeň nebezpečnosti pre 
spoločnosť: „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.“  Z uvedeného je zrejmé, že materiálny 
korektív primárne slúži na zabránenie prílišnej kriminalizácie spoločnosti.  

Pred rekodifikáciou starého TZ sa viedli polemiky, či v demokratickom 
a liberálnom právnom poriadku je možné používať materiálny prvok pri 
posudzovaní  skutku ako trestného činu. Kritika smerovala hlavne k fádnosti 
a nejasnosti termínu „nebezpečnosti pre spoločnosť“.  Aj v súčasnosti sa objavujú 
názory, že takýto materiálny prvok  môže slúžiť na zneužitie trestného práva štátom 
na účelové trestné stíhanie a trestanie. S uvedeným názorom  podľa nás nemožno 
súhlasiť, pretože materiálny korektív (aj v zmysle znenia zákona) smeruje práve 
opačne k vyňatiu určitého konania spod pôsobnosti trestného práva, hoci formálne 
sú naplnené znaky niektorej skutkovej podstaty trestného činu. Rovnako chceme 
podotknúť, že práve výlučne formálne chápanie trestného činu bez materiálneho 
prvku je schopné predstavovať väčšiu  tendenciu zneužitia zo strany výkonnej moci, 
pretože práve výkonná moc je najväčším predkladateľom legislatívnych návrhov, 
s priamou možnosťou ovplyvniť v rámci legálneho lobovania zákonodarcu pri 
prijímaní ich návrhu. Taktiež pri formálnom posúdení sa značne limituje možnosť 
súdu (súdnej moci) brať zreteľ na osobitosti toho ktorého prípadu a teda obmedzuje 
aj sudcovské posúdenie. To isté platí, aj keď odhliadneme od možnosti ľahšieho 
zneužitia formálneho chápania a pozrieme sa na situáciu z pohľadu zákonodarcu. 
Ako už bolo v úvode povedané, formalizmus je nepružný a aj  preto dochádza 
k zbytočnej kriminalizácii spoločnosti, čomu v súčasnosti nasvedčuje aj stav 
preplnenia ústavov na výkon trestu odňatia slobody na Slovensku. 

Na druhej strane je potrebné priznať, že v zmysle zachovania právnej istoty 
a aj legitímnych očakávaní v rámci súdnych rozhodnutí, je potrebné dostatočne jasne 
a zrozumiteľne vymedziť použitie materiálneho prvku a následne je nevyhnuté, aby 
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najvyššie súdne autority svojou rozhodovacou praxou zjednotili prípadné odchýlky 
pri aplikácii materiálneho prvku.  

Zákonodarca sa však rozhodol pri rekodifikácii a vytváraní súčasného 
Trestného zákona č. 300/2005 (ďalej len „TZ“) účinného od 1.1.2006 uplatniť 
formálne chápanie trestného činu  s výnimkami, čo je zrejmé z § 8 TZ: „Trestný čin 
je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon 
neustanovuje inak.“  Výnimky predstavuje slovné spojenie „ak zákon neustanovuje 
inak“, čím sa okrem iného myslí aj materiálny korektív, avšak ten možno uplatňovať 
iba pri prečinoch. Toto obmedzenie materiálno korektívu je zrejmé jednak z § 9 TZ, 
ktorý delí trestné činy na prečiny a zločiny a jednak z § 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.“  Pri komparácii s materiálnym korektívom  obsiahnutom v starom TZ je 
zrejmé, že pojem (nepatrnej) „nebezpečnosti pre spoločnosť“ je nahradený pojmom 
(nepatrnej) „závažnosti“, respektíve pri mladistvom páchateľovi sa používa v § 95 
ods. 2  TZ pojem „malej závažnosti“.  Naproti tomu definičné kritériá sú v oboch, aj 
v starom TZ aj v súčasnom TZ, v podstate rovnaké, hoci v súčasnom TZ absentujú 
kritériá „významu chráneného záujmu a osoby páchateľa.“ Ďalším rozdielom je, že 
starý TZ používal demonštratívny výpočet kritérií, pričom súčasný TZ tieto kritériá 
uvádza taxatívne.  
 
3. Nastolenie tézy 

Zo znenia súčasnej právnej úpravy TZ vyplýva, že materiálny korektív sa 
môže (respektíve podľa nášho názoru sa musí posúdiť vždy, či je možné ho aplikovať 
a ak nie, musí orgán aplikujúci právo odôvodniť, prečo neprichádza jeho aplikácia 
v danom prípade do úvahy) aplikovať len v prípade, ak je spáchaný skutok 
kvalifikovaný ako prečin. S ohľadom na vyššie uvedené, teda že materiálny korektív 
je len prejavom princípu ultima ratio, je na mieste otázka, či je možné aplikovať 
princíp ultima ratio  vo vzťahu k zločinom (a obzvlášť závažným zločinom) za 
obdobným účelom ako materiálny korektív? Teda za použitia argumentu a contrario 
je zrejmé, že samotný princíp ultima ratio predstavuje aj materiálny prvok v podobe 
posúdenia závažnosti protiprávneho konania pre spoločnosť.   

Pre zodpovedanie položenej otázky je potrebné sa zaoberať rozhodovacou 
praxou Najvyššieho súdu slovenskej republiky (ďalej len „NSSR“) a Ústavného 
súdu Slovenskej republiky (ďalej len „UTS“).  NSSR zaujal k možnosti aplikovania 
princípu ultima ratio vo vzťahu k zločinu negatívny postoj a to dosť ohraničený. 
Z počiatku neuznával žiadnu možnosť aplikácie daného princípu a už vonkoncom 
nie obdobnej aplikácie ako materiálny korektív. 4 Z hľadiska aplikácie však  NSSR 
pripúšťa použitie tohto princípu pri ukladaní trestov a ochranných opatrení, aj keď 
podľa nášho názoru v danom prípade sa skôr venuje zásadám ukladania 

 
4  Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 13. 8. 2013, sp. zn. 2 Tdo 35/2013 (R 96/2014) „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.“ 
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trestnoprávnych sankcií a princípom proporcionality. Následne NSSR pripustil 
používanie princípu ultima ratio pri zločinoch, avšak nie vo vzťahu k aplikácii, ale 
ako princíp, ktorým sa má riadiť zákonodarca pri prijímaní právnej úpravy. „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).“5  So zreteľom na položenú otázku NSSR vyslovene nepripúšťa 
možnosť nahradenia materiálneho korektívu pri zločinoch aplikáciou princípu 
ultima ratio, pričom argumentuje nasledovne: „Podľa čl. 49 Ústavy Slovenskej 
republiky (ďalej len „ústava“) len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom 
a aký trest, prípadne iné ujmy na právach alebo majetku, možno uložiť za jeho 
spáchanie.  Z tohto ustanovenia však zároveň (a contrario) vyplýva, že ak je zistené 
(dokázané) konanie trestnoprávne zodpovedného subjektu, nevyňatého z právomoci 
orgánov činných v trestnom konaní a súdu, ktoré (konanie) napĺňa zákonné znaky 
trestného činu (formálne a materiálne, ak sa materiálny korektív uplatňuje, teda 
jednalo by sa o prečin) a zároveň nie sú prítomné zákonom definované okolnosti, 
ktoré vylučujú protiprávnosť činu (nutná obrana, krajná núdza, oprávnené použitie 
zbrane, výkon práv a povinností, súhlas poškodeného a plnenie úlohy agenta), je 
také konanie trestným činom. Trestný postih potom môže byť v zmysle zákona 
odvrátený len zánikom trestnosti činu (premlčanie trestného stíhania, účinná ľútosť, 
zmena zákona, osobitné ustanovenie zákona, smrť páchateľa) alebo procesnými 
odklonmi v zmysle Trestného poriadku, zohľadňujúcimi tzv. zásadu „oportunity“, 
rovnako ako súhlas poškodeného s trestným stíhaním v zákonom ustanovených 
prípadoch (ide o výnimku zo zásady legality, teda stíhania trestných činov ako 
zákonnej povinnosti príslušných orgánov, teda výnimku z procesnej povinnosti 
prokurátora podľa § 2 ods. 5 súčasne účinného Trestného poriadku, resp. § 2 ods. 3 
Tr. por. v znení účinnom do 31. decembra 2005).“6  

Naproti tomu doktrína UTS smerovala k tomu, že princíp ultima ratio je 
možné používať ako interpretačné aj aplikačné pravidlo a to hlavne na zmiernenie 
prílišných zásahov trestného práva, predovšetkým do sféry práva súkromného, 
prípadne z hľadiska dostatočnosti použitia miernejších verejnoprávnych 
prostriedkov (teda správne trestanie). UTS zhodnotil, že trestné právo, ktoré 
kvalifikuje určité konanie ako trestný čin, ktorý má súkromnoprávny základ, je 
potrebné považovať za ultima ratio, teda za krajný právny prostriedok, ktorý má 
význam predovšetkým celospoločenský a to 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 (teda právo patrí 
bdelým), aby strážil svoje práva, ktorým má súdna moc poskytovať ochranu. Je však 
neprijateľné, aby túto ochranu aktívne preberali orgány činné v trestnom konaní, 
ktorých úlohou je ochrana predovšetkým celospoločenských hodnôt, nie priamo 
konkrétnych subjektívnych práv jednotlivca, ktoré svojou povahou spočívajú v 

 
5  Rozsudok Najvyššieho súdu SR  sp. zn. 1 Tdo V 10/2015 zo dňa 12. 7. 2016 
6  Rozsudok Najvyššieho súdu SR  sp. zn. 1 Tdo V 10/2015 zo dňa 12. 7. 2016 
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súkromnoprávnej sfére.7 Uvedené v súčasnosti podľa nášho názoru naberá na váhe 
s ohľadom na nové  civilné procesné kódexy8, ktoré tiež prenášajú aktivitu na občana 
ako stranu/účastníka konania. Taktiež možno poukázať na rekodifikačné práce 
Občianskeho zákonníka, ktoré tiež smerujú k väčšej bdelosti občanov, pretože 
napríklad v značnej miere nahrádzajú inštitút absolútnej neplatnosti neplatnosťou 
relatívnou. 9  

UTS tiež poukazuje na výkladové pravidlo princípu ultima ratio (respektíve 
zásady pomocnej úlohy trestnej represie/zásady subsidiarity) a ich prepojenie 
s ostatnými základnými zásadami trestného práva hmotného a to s ohľadom na to, 
že  trestné právo má  byť použité len ako najkrajnejší prostriedok a len pri typovo 
najzávažnejších porušeniach spoločenských vzťahov, záujmov a hodnôt. Teda je na 
mieste, len ak sú vyčerpané iné možnosti, prevažne ak 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, napr. zásada nullum 
crimen, nulla poena sine lege (pozri čl. 49 Ústavy) či zásada in dubio pro reo (pozri 
čl. 50 ods. 2 ústavy).10 

Posledné rozhodnutia UTS  sú zdržanlivejšie. UTS dáva do pozornosti aj 
názor, že pokiaľ došlo k spáchaniu trestného činu, pri ktorom sa naplnili všetky 
znaky danej skutkovej podstaty, nemôže štát rezignovať na svoju úlohu pri ochrane 
oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb iba s odkazom na primárnu 
existenciu inštitútov súkromného  práva, či iných právnych odvetví (napr. 
správneho), v rámci ktorých môže dôjsť k zabezpečeniu práv osoby poškodenej. V 
nadväznosti na to UTS dopĺňa, že ak by sa bez výhrad mala doktrína ultima ratio 
využívať v trestnom práve pri akomkoľvek trestnom čine či za akýchkoľvek 
skutkových okolností, mnohé zo skutkových podstát (napríklad zo 4. hlavy či 5. 
hlavy TZ) by stratili svoje opodstatnenie a zmysel, keďže takmer v každom prípade 
je možné využiť inštitúty súkromného práva na ochranu práv poškodeného (s 
ohľadom na porušený záujem chránený zákonom). Princíp ultima ratio tak nemá 
slúžiť ako generálny exkulpačný dôvod, ale prednostne má byť využívaný na to, aby 
trestné právo ako odvetvie verejného práva (slúžiace k ochrane primárne 
celospoločenských hodnôt) neprimerane neprerastalo do štandardných 
súkromnoprávnych vzťahov (súčasťou ktorých je napríklad aj podnikateľské riziko 
či doktrína „právo patrí bdelým“ a pod.). Preto je v tomto ohľade nemožné, aby sa 
OČTK a súdy  nezaoberali účinnosťou, nevyhnutnosťou či vhodnosťou dostupných 
súkromnoprávnych prostriedkov nápravy pre poškodeného. Je preto potrebné 
pristupovať k jednotlivým prípadom individuálne a posúdiť, či sa v tom ktorom 
prípade jedná o  štandardné súkromnoprávne vzťahy, pričom OČTK a súdy musia 

 
7  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 402/2008 zo dňa 1.4.2009 
8  Civilný sporový poriadok zákon č. 160/2015 Z.z, Civilný mimosporový poriadok zákon č. 

161/2015, Správny súdny poriadok zákon č. 162/2015 
9  Prednáška člena rekodifikačnej komisie JUDr. Františka Sedlačka, PhD.,LL.M.  Tále 28.-30. 

4.2022  
10  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 316/2011 zo dňa 14. 12. 2011 



525 

svoje zistenia opierať o vykonané dôkazy a následne ich jasne vyargumentovať 
v odôvodnení svojich rozhodnutí. 11 

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že na nami uvedenú 
otázku, (či je možné aplikovať princíp ultima ratio  vo vzťahu k zločinom /a obzvlášť 
závažným zločinom/ za obdobným účelom ako materiálny korektív?) nám nedáva 
priamu odpoveď rozhodovacia prax NSSR a UTS. Pomoc v tomto prípade 
neposkytuje ani právna komparácia s českým trestným právom, pretože česká 
úprava trestného zákona (Trestní zákoník Českej republiky zák. č. 40/2009 Sb -ďalej 
len „ČTZ“)  je v tomto odlišná od slovenskej. ČTZ  vôbec nepozná materiálny 
korektív, teda ani pri prečinoch. Naproti tomu je v ČTZ priamo expresis verbis 
„zásada subsidiarity trestní represe“ (teda princíp utima ratio). Nachádza sa v § 12 
ods. 2, ktorý uvádza: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní 
spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých 
nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“  Na jednej 
strane je v českom trestnom práve odpoveď na nami položenú otázku jednoduchšia 
v tom, že  priamym zakotvením princípu ultima ratio v ČTZ  je prakticky 
eliminovaný argument NSSR, ktorý sa odvoláva na čl. 49 Ústavy SR a teda, že iba 
zákon môže ustanoviť, čo je trestným činom.  Na strane druhej je zrejmé, že znenie 
§ 12 ods. ČTZ nemožno úplne označiť za obdobu slovenského materiálneho 
korektívu.  Je možno komparovať pojem „prípady spoločensky škodlivé“ a pojem 
„nepatrnej závažnosti “ (aj keď je skôr viditeľná paralela so úpravou starého TZ, 
ktorý používa termín „stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť“). Rovnako v českej 
právnej úprave absentujú definičné kritéria pre učenie spoločenskej škodlivosti.  
 
4. Zodpovedanie Tézy  

Aj za pomoci analýzy vyššie popísanej rozhodovacej praxe NSSR a UTS 
môžeme vydedukovať odpoveď na položenú otázku. V prvom rade je potrebné sa 
vysporiadať s tým, či je princíp ultima ratio sám o sebe aplikovateľný súdmi 
a OČTK.  Už profesor Miřička uvádza, že „.... princíp ultima ratio (zásady subsi-
diarity trestnoprávnej represie) je nutné chápať aj ako aplikačný princíp viažuci nie-
len súdy, ale aj orgány činné v trestnom konaní.“12 Obdobný názor zastáva aj UTS a 
teda môžeme zhrnúť, že je možné tento princíp priamo aplikovať. Rovnako je  podľa 
nášho názoru nesporné, že princíp ultima ratio zaväzuje aj zákonodarcu pri prijímaní 
trestnoprávnej úpravy.  

Druhá časť problému smeruje k tomu, či je možné stotožniť princíp ultima 
ratio s inštitútom materiálneho korektívu. Podľa našej mienky sa nejedná a totožné 
inštitúty, avšak ich  účel je obdobný a to ochrániť spoločnosť pred prílišným 
zásahom trestnej represie do práv. Je možné konštatovať aj to, že materiálny korektív 
vychádza z princípu ultima ratio ako zo všeobecnejšieho inštitútu. Uvedená 
spojitosť nás vedie k presvedčeniu, že je možné a contrario vyvodzovať z princípu 

 
11  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn  I. ÚS 464/2021 zo dňa  30.11.2021 
12  ŠAMKO, P.: Základné východiská princípu ultima ratio. Právne listy 

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a288-zakladne-vychodiska-principu-ultima-ratio [online] 
[26.5.2022]., MIŘIČK, A.: Trestní právo hmotné. Část obecná i zvláštní. Praha: Spolek 
československých právníků Všehrd,1934, 
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ultima ratio kritérium hodnotenia zločinu z hľadiska jeho závažnosti, pričom  je 
možné vychádzať z definičných kritérií, ktoré uvádza TZ pri materiálnom korektíve. 

Na tomto mieste je potrebné sa vysporiadať s argumentom NSSR, ktorý 
smeruje k čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky. V podstate sa jedná o zásadu nullum 
crimen  sine lege, zakotvenej na ústavnej úrovni. Keďže princíp ultima ratio 
vyvodzujeme z čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky,  je nevyhnutné pristúpiť 
k vyvažovaniu  právnych princípov (zásad). Zastávame názor, že princíp ultima ratio 
preváži, pretože okrem právnej istoty poskytuje ochranu aj pred neprimeraným 
zásahom štátnej moci v podobe neprimeranej trestnoprávnej represie. Rovnako 
poukazujeme na pravidlo trestného práva in dubio pro reo, v ktorom kontexte  je 
potrebné pričítať princíp ultima ratio v prospech veci (páchateľa) ako materiálne 
posúdenie daného skutku.   

Preto na položenú otázku  (či je možné aplikovať princíp ultima ratio  vo 
vzťahu k zločinom /a obzvlášť závažným zločinom/ za obdobným účelom ako 
materiálny korektív?) odpovedáme kladne. Avšak ako uvádza UTS, je potrebné si 
uvedomiť, že takýto spôsob aplikácie toho princípu predstavuje skôr výnimočný 
prístup, ktorý treba uplatňovať skutočne v prípadoch, kedy dochádza ku zbytočnej 
kriminalizácii, ba až šikane občana. Jedná sa prevažne  o skutkové podstaty trestných 
činov, ktorých chránený záujem smeruje k ochrane súkromnoprávnych vzťahov. 
Minimálne vidíme priestor na aplikáciu princípu ultima ratio v prípade, ak sa 
samotný zákonodarca pri prijímaní trestnoprávnej legislatívy (SPTČ) nebude riadiť 
týmto princípom a teda kriminalizuje také konanie, ktoré je možné postihnúť aj 
miernejšími prostriedkami. Tu je možné polemizovať, či za takýto exces  
zákonodarcu bude chápané aj uzákonenie neprimerane vysokého trestu odňatia 
slobody v danom prípade.  Taktiež, ak  právna úprava prijatá zákonodarcom bude 
existovať len na úrovni trestného práva, pričom zákonodarca odignoruje  potrebu 
úpravy miernejšími prostriedkami. Tu môžeme ako príklad uviesť skutkovú podstatu 
tesneného činu  § 360b TZ Nebezpečné elektronické obťažovanie.  V tomto prípade 
zákonodarca prijal úpravu novej skutkovej podstaty trestného činu výlučne na 
trestnoprávnej úrovni, pričom „preskočil“ možnosť sankcionovania toho konania 
prostriedkami správneho trestania, čím podľa nášho názoru jednoznačne porušil 
princíp ultima ratio.  V popísaných prípadoch excesu zákonodarcu je potrebné 
uvedomiť si, že vo svojej podstate samotný zákonodarca konal protiprávne 
a s ohľadom na zásadu „na nepráví nemôže vznikať právo“ sa reálne otvára možnosť 
pre aplikujúci orgán, aby aplikoval princíp ultima ratio obdobne ako materiálny 
korektív a tým zhojil vzniknutý protiprávny stav. 

 
Záver  

Zastávame názor, že súčasne tresne právo, ale aj právo ako také, stráca svoje 
hodnotové smerovanie, pričom značnú úlohu v danom prípade zohráva samotný 
zákonodarca. Je potrebné, aby orgány aplikujúce právo mali legálnu možnosť 
a schopnosť zhojiť tento nepriaznivý stav. Jedným z prostriedkov materiálneho 
práva je existencia a aplikácia právnych princípov. Z vyššie popísaných dôvodov 
navrhujeme, aby súdy a OČTK mohli aplikovať princíp ultima ratio aj v podobe 
materiálneho korektívu vo vzťahu k zločinom. Nie však ako všeobecnú notóriu, ale 
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ako prostriedok, ktorý je možné použiť po splnení viacerých kumulatívnych 
podmienok za účelom dosiahnutia  spravodlivosti a krajnej možnosti ochrany  
spoločnosti pred neprimeraným zásahom štátu. Dôležité je si uvedomiť, že sa týmto 
spôsobom vytvára priestor (možnosť, nie povinnosť) pre posúdenie skutku pre 
orgány aplikujúce právo z materiálneho hľadiska ako alternatíva k nepružnému 
formálnemu ponímaniu zločinu. Aplikácia je ponechaná na súdoch a OČTK a aby 
títo  mohli rozhodovať nie len podľa svojho vedomia, ale aj svedomia. 
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POSTAVENIE A PRÁVOMOC EURÓPSKYCH DELEGOVANÝCH 
PROKURÁTOROV1 

 
STATUS AND COMPETENCE OF EUROPEAN DELEGATED 

PROSECUTORS 
 

Veronika Tóthová 
 
Abstrakt 
Autor sa v článku venuje postaveniu a právomoci európskych delegovaných 
prokurátorov. Na viacerých miestach detekuje ich komplikované postavenie 
a odkázanosť pri rozhodovacom procese pri stíhaní trestných činov patriacich do 
právomoci európskej prokuratúry. Poukazuje na skutočnosť, že postavenie 
európskych delegovaných prokurátorov sa líši od postavenia prokurátorov 
v Slovenskej republike, čo môže spôsobovať značné problémy. 
Kľúčové slová: európska prokuratúra, európsky prokurátor, európsky delegovaný 
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Abstract 
In the article, the author deals with the status and powers of European delegated 
prosecutors. In several places, he detects their complicated position and dependency 
in the decision-making process in the prosecution of criminal offenses under the 
jurisdiction of the European Prosecutor's Office. It points to the fact that the position 
of European delegated prosecutors differs from the position of prosecutors in the 
Slovak Republic, which can cause significant problems 
Keywords: European Public Prosecutor's Office, European Prosecutor, 
European Delegated Prosecutor, authority, competence.. 
 
ÚVOD 

Európska prokuratúra je novým orgánom Európskej únie s právnou 
subjektivitou, ktorá vznikla v roku 2017. Jedná sa o unikátny orgán Európskej únie, 
ktorý je jediným orgánom Európskej únie s decentralizovanou pôsobnosťou. 
Hlavnou úlohou Európskej prokuratúry je vyšetrovanie a trestné stíhanie páchateľov 
v prípade spáchania trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej 
únie. Obdobný orgán, ktorý by na úrovni členských štátov chránil rozpočet 
Európskej únie doposiaľ nebol nikdy vytvorený a preto zriadenie Európskej 
prokuratúry môžeme považovať za významný krok k ochrane finančných zdrojov 
Európskej únie. Európska prokuratúra bola založená na základe Nariadenia Rady 
(EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017 ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na 
účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej v texte tiež ako „nariadenie“). 
Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európska prokuratúra prijala Rada pre spravodlivosť 
a vnútorné veci 12. októbra 2017 s účinnosťou od 20. novembra 2017. Komisia 1. 

 
1 1 Predložený článok vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV- 18 - 

0421- „Európska prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako 
posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva" 
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augusta 2018 potvrdila, že Holandsko sa zapojilo do činnosti Európskej prokuratúry 
a 7. augusta 2018 taktiež potvrdila, že Malta sa stala 22. členským štátom EÚ, ktorý 
sa zapojil do činnosti Európskej prokuratúry. Nezúčastnenými členskými štátmi tak 
do týchto dní zostali už len Poľsko, Maďarsko, Švédsko a Dánsko. V zmysle 
nariadenia je oprávnená Európska prokuratúra prevziať právomoc dňom, ktorý určí 
Európska komisia, ktorý nesmie byť skorší ako tri roky odo dňa nadobudnutia 
účinnosti nariadenia. Z vyššie uvedeného de facto vyplýva, že Európska prokuratúra 
bude oprávnená vykonávať svoju právomoc až od 20. novembra 2020. Napriek 
tomu, že bol veľký predpoklad, že Európska prokuratúra prevezme plnenie 
zverených úloh hneď po uplynutí „prípravnej“ trojročnej lehoty, nestalo sa tak. 
Dátum, ku ktorému Európska prokuratúra prevzala plnenie úloh spojených 
s vyšetrovaním a trestným stíhaním, ktoré jej boli zverené nariadením o EP, bol 
určený rozhodnutím Komisie2 na 1. jún 2021. Týchto 22 členských štátov sa stalo 
súčasťou veľmi ambiciózneho projektu EÚ, ktorý ak bude úspešný, prinesie veľké 
benefity samotnej Únií ale aj jej členským štátom. V zmysle článku 3 Nariadenia sa 
klasifikuje Európska prokuratúra ako orgán Únie. V spojení s článkom 4 sa načrtáva 
aj úloha tohto orgánu, ktorou je vyšetrovanie a stíhanie páchateľov ako aj 
spolupáchateľov trestných činov ktoré svojou podstatou poškodzujú finančné 
záujmy Európskej Únie. Vzhľadom k tomu, že Európska prokuratúra začala svoje 
fungovanie, na území Slovenskej republiky bolo začatých 45 vyšetrovaní od 1. júna 
2021 k 31. 12. 2021, z ktorých 34 prípadov bolo nových a 11 bolo nevybavených, 
ktoré nahlásili vnútroštátne úrady, a ktorých vyšetrovanie prebrala Európska 
prokuratúra.3 Vzhľadom na vyššie uvedené je možno činnosť Európskej prokuratúry 
na území SR považovať za rozbehnutú a preto cieľom článku je analyzovať 
postavenie a právomoci európskych delegovaných prokurátorov, pri výkone ich 
činností pri vyšetrovaní trestných činov spadajúcich do pôsobnosti Európskej 
prokuratúry. 
 
Postavenie a štruktúra EPPO 

Organizačná štruktúra Európskej prokuratúry by mala umožniť rýchle a 
efektívne rozhodovanie pri vedení vyšetrovaní a stíhaní trestných činov bez ohľadu 
na to, či sa týkajú jedného alebo viacerých členských štátov. V štruktúre by sa malo 
tiež zabezpečiť, aby boli v Európskej prokuratúre zastúpené všetky vnútroštátne 
právne systémy a tradície členských štátov a aby prokurátori so znalosťami 
jednotlivých právnych systémov viedli vyšetrovania a stíhania v zásade vo svojich 
členských štátoch.4 Model organizačnej štruktúry Európskej prokuratúry by tak mal 
svojou povahou zabezpečiť rýchle a efektívne rozhodovanie pri vedení vyšetrovaní 
a stíhaní trestných činov, pričom nezáleží či vyšetrovanie prebieha na území jedného 
alebo viacerých členských štátov. Model EPPO by svojim charakterom mal 
zohľadňovať všetky vnútroštátne právne systémy a tradície členských štátov. 

 
2  Commission Implementing Decision (EU) 2021/856 of 25 May 2021 determining the date on which 

the European Public Prosecutor’s Office assumes its investigative and prosecutorial tasks.   
3  Činnosť Európskej prokuratúry, vyplývajúca z výročnej správy, dostupnej na CH2.20_EPPO-

Annual-Report-2021-SK.pdf (europa.eu) 
4  Bod 20 Preambuly Nariadenia.  
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Postavenie a štruktúra Európskej prokuratúry je vyjadrená v článku 8 Nariadenia. 
Ten jasne stanovuje, že Európska prokuratúra je nedeliteľný orgán Únie, ktorý koná 
ako jediný úrad s decentralizovanou štruktúrou. V zmysle odseku dva článku 8 
Nariadenia sa Európska prokuratúra delí na centralizovanú a decentralizovanú 
úroveň. Ústredná úroveň pozostáva: ➢ kolégium (článok 9 Nariadenia) ➢ stále 
komory (článok 10 Nariadenia) ➢ hlavný európsky prokurátor (článok 11 
Nariadenia) ➢ európski prokurátori (článok 12 Nariadenia). ➢ administratívny 
riaditeľ (článok 18 a 19 Nariadenia) ➢ Na decentralizovanej úrovni európski 
delegovaní prokurátori (článok 13 Nariadenia) 
 
Postavenie Európskych delegovaných prokurátorov 

Tak ako bolo už vyššie zmienené, Európska prokuratúra je orgánom 
Európskej únie s decentralizovanou pôsobnosťou. Samotne to konštatuje aj 
Nariadenie,  poukazom na článok 8 Nariadenia s názvom Štruktúra Európskej 
prokuratúry, ktoré jednoznačne uvádza, že Európska prokuratúra je nedeliteľný 
orgán Únie, ktorý koná ako jediný úrad s decentralizovanou štruktúrou. Podľa článku 
8 Nariadenia5 na centralizovanej úrovni zohráva dôležitú úlohu hlavný európsky 
prokurátor a jeho zástupcovia (čl. 11 Nariadenia), samotní Európski prokurátori (čl. 
12. Nariadenia)6. Na decentralizovanej úrovni sú to práve Európski delegovaní 
prokurátori (čl. 13 Nariadenia), ktorí vedú vyšetrovanie trestných činov a trestné 
stíhania v jednotlivých členských štátoch. Stanovené úrovne Európskej prokuratúry 
by mali fungovať rýchlo a efektívne, a to za dodržania všetkých vnútroštátnych 
predpisov jednotlivých štátov a taktiež aktov Únie, obsiahnutých v zmluvách Únie, 
Charte základných práv Európskej Únie a v samotnom Nariadení, ktorého sú 
zúčastnené štáty signatármi. 

V zmysle ustanovenia čl. 12 Nariadenia7 je zrejmé, že každý členský štát 
deleguje minimálne jedného európskeho prokurátora, ktorý vykonáva dohľad nad 
trestným stíhaním a vyšetrovaním, za ktoré je zodpovedný delegovaný európsky 
prokurátor, ktorý koná v členkom štáte jeho pôvodu. Na účely vykonania Nariadenia 
bol prijatý zákon č. 242/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení 
neskorších predpisov, ktorého účelom bolo vytvorenie podmienok na stanovenie 
predpokladov na riadne fungovanie Európskej prokuratúry, keďže striktne upravuje 
podmienky výberu kandidátov na funkciu Európskeho prokurátora a európskych 
delegovaných prokurátorov Európskej prokuratúry.8 Slovenská republika patrila 
medzi jeden z prvých štátov, ktoré prijali zákon o výbere kandidátov na funkciu 

 
5  Bližšie pozri čl. 8 Nariadenia 
6  Nemožno samozrejme opomenúť kolégium čl. 9 Nariadenia a stále komory (čl. 10 Nariadenia). 
7  Bližšie pozri čl. 12 Nariadenia. 
8  Bližšie pozri zákon č. 242/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a 
právnych čakateľoch prokuratúry. 
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európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora.9 Ako bolo vyššie 
uvedené, každý štát menuje minimálne jedného Európskeho prokurátora. Takto 
menovaní Európski prokurátori, sa stávajú zamestnancami Európskej prokuratúry, 
riadia sa výlučne právom Únie. Európsky prokurátori, nie sú aktívnymi členmi 
prokuratúr svojich členských štátov, hoci svoje znalosti vnútroštátnych predpisov 
jednotlivých členských štátov dôsledne využívajú vo vzťahu k európskym 
delegovaným prokurátorom, pri vedení vyšetrovania a vydávaní pokynov samotným 
delegovaným európskym prokurátorom. Tu je ale potrebné poukázať na zmenu 
zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, konkrétne 
§ 10 ods. 1, ktorý stanovuje, že ak ide o veci patriace do pôsobnosti Európskej 
prokuratúry, prokurátorom sa rozumie aj hlavný európsky prokurátor, európsky 
prokurátor, európsky delegovaný prokurátor a stála komora. Z citovaného 
ustanovenia vyplýva, že Európsky prokurátor, sa stavia na roveň prokurátora podľa 
vnútroštátneho práva, čo by značilo, že Európsky prokurátor, by mohol aktívne 
vstupovať do trestného konania podľa vnútroštátneho práva, čo by však bolo 
v rozpore so samotným nariadením a právom Únie.10 

Postavenie európskych delegovaných prokurátorov je oveľa diskutabilnejšou 
otázkou. Článok 13 Nariadenia stanovuje, že Európski delegovaní prokurátori 
konajú v mene Európskej prokuratúry vo svojich členských štátoch a majú rovnaké 
právomoci ako vnútroštátni prokurátori, pokiaľ ide o vyšetrovanie, trestné stíhanie a 
podanie obžaloby na súd, a to popri osobitných oprávneniach a postavení, ktoré sa 
im priznávajú týmto nariadením, s ich výhradou a za podmienok stanovených v 
tomto nariadení.11 Uvedené ustanovenie nariadenia sa premietlo už do vyššie 
spomínaného § 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Delegovaní 
Európsky prokurátori sú zamestnaní ako osobitní poradcovia v súlade 
s podmienkami zamestnávania v zmysle čl. 96 ods. 6 Nariadenia. Okrem tohto 
postavenia im stále ostáva postavenie aktívnych členov prokuratúr členských štátov, 
ktorými boli na tento post nominovaní.12 V zmysle zákona o prokuratúre č. 153/2001 
Z. z. „Európsky delegovaný prokurátor môže plniť počas dočasného pridelenia aj 
úlohy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, a to v rozsahu, ktorý mu nebráni 
v plnení jeho povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu. Európsky delegovaný 
prokurátor, ak plní úlohy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, má postavenie 
prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Postavenie európskych delegovaných 
prokurátorov, tak nemožno nazvať inak ako dvojitým postavením a to vzhľadom na 
skutočnosť, že hoci sú európsky delegovaní prokurátori aktívnymi členmi prokuratúr 
členských štátov, mali by byť pri plnení svojich úloh Európskej prokuratúry 
nezávislý, čo v konečnom dôsledku ustanovuje aj čl. 6 Nariadenia podľa ktorého 
európsky delegovaní prokurátori konajú v záujme Únie ako celku, ako je vymedzený 
v práve, a nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej osoby, ktorá nie je z 
Európskej prokuratúry, ani od členského štátu Európskej únie alebo inštitúcie, 

 
9  Pozri bližšie zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a 

európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre. 
10  Bližšie pozri § 10 ods. 1 zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. 
11  Bližšie pozri čl. 13 Nariadenia. 
12  BECKOVÁ, D. - KOROMHÁZOVÁ, K.: Implementation of the EPPO regulation from the Slovak 

Perspectives. In: Bratislava law review, vol. 5, No 2, 2021, ISSN: 2644-6359. 
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orgánu, úradu a agentúry Únie.13 Možno zhrnúť, že európski delegovaní prokurátori 
sú vnútroštátnym spojením, medzi Európskou prokuratúrou a prokuratúrami 
členských štátov a ich vnútroštátnymi orgánmi. Vzhľadom na ich vyššie vymedzené 
postavenie, možno konštatovať, že európski delegovaní prokurátori zohrávajú 
kľúčovú rolu pri vyšetrovaní trestných činov spadajúcich do kompetencie európskej 
prokuratúry, nakoľko sami najlepšie poznajú vnútroštátne predpisy týkajúce sa 
vedenia trestného konania a vyšetrovania, samotných opatrení ale aj možností 
podávať opravné prostriedky a iné. Plnenie dvojakých rolí európskych delegovaných 
prokurátorov bude zaujímavé sledovať do budúcna. Možno však skonštatovať, že 
naznačené zmeny vo vnútroštátnych úpravách týkajúcich sa európskych 
delegovaných prokurátorov, nemožno považovať za dostatočné. Okrem skutočnosti, 
že nedošlo k akémusi štandardizovaniu ich funkcií, k dnešnému dňu neboli prijaté 
zmeny, ktoré by vymedzili postavenie európskych delegovaných prokurátorov 
v vzťahu k vnútroštátnym orgánom, konkrétnejšie napríklad k samotnému 
policajnému zboru. Taktiež neboli vykonané zmeny vo vzťahu k právam 
a povinnostiam európskych delegovaných prokurátorov vo vzťahu k národným 
orgánom.14 Okrem kompetencií, ktoré európskemu delegovanému prokurátorovi 
priznáva vnútroštátna právna úprava, je európsky delegovaný prokurátor pri 
vyšetrovaní viazaný aj pokynmi stálej komory a taktiež dozorujúceho európskeho 
prokurátora. Ak sa európsky delegovaný prokurátor domnieva, že pokyn stálej 
komory je v rozpore s vnútroštátnym právom alebo európskym právom, môže 
navrhnúť stálej komore zrušenie takého pokynu alebo jeho zmenu.15 Ak stála komora 
pokyn nezmení, alebo nezruší a to ani po konzultácii s dozorujúcim európskym 
prokurátorom, európsky delegovaný prokurátor je oprávnený obrátiť sa na 
európskeho hlavného prokurátora a žiadať ho preskúmanie takého pokynu16. 
V naznačenom zmysle je postavenie Európskeho delegovaného prokurátora 
komplikované, keďže vo výkone svojich právomocí musí dbať, aby jeho konanie 
bolo v súlade s európskym právom, vnútroštátnym právom, pokynmi stálej komory 
a samotným dozorujúcim európskym prokurátorom. Možno tiež konštatovať, že 
európsky delegovaný prokurátor v zmysle naznačených predpisov nemá v rámci 
hierarchického usporiadania Európskej prokuratúry značnú autonómiu, čo sa 

 
13  Toto „dvojité“ postavenie európskych delegovaných prokurátorov muselo byť upravené aj vo 

vnútroštátnom práve. Zákon č. 242/2019 Z.z. novelizoval § 6 zákona o prokuratúre, ktorý upravuje 
problematiku vydávania pokynu podriadenému prokurátorovi tak, že § 6 bol doplnený o nový odsek 
11, podľa ktorého pokyn európskemu delegovanému prokurátorovi pri plnení úloh európskeho 
delegovaného prokurátora sa mení a dopĺňa, tak, že európskemu delegovanému prokurátorovi 
možno uložiť pokyn len v súlade s nariadením EPPO, avšak vo veciach, v ktorých európsky 
delegovaný prokurátor plní úlohy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, sa postupuje podľa 
zákona o prokuratúre. 

14  ČENTÉŠ, J. - ŠANTA, J. Európska prokuratúra a aktuálne právne dôsledky v SR plynúce z jej 
existencie.- In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Zborník príspevkov z 6. roč. 
interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / zost. V. Marková.- 
Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018.- ISBN 978-80-8054-765-3.- s. 183-
197. 

15  Článok 47 ods. 1 vnútorného rokovacieho poriadku of EPPO. 
16  Článok 47 ods 2 vnútorného rokovacieho poriadku of EPPO. 
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v konečnom dôsledku môže odraziť na samotnom fungovaní Európskej prokuratúry 
vo viacerých smeroch.  

V zmysle článku 26 nariadenia Európsky delegovaný prokurátor začne vo 
svojom členskom štáte vyšetrovanie ak v súlade s vnútroštátnym právom existujú 
opodstatnené dôvody, že sa pácha alebo bol spáchaný trestný čin, ktorý patrí do 
právomoci Európskej prokuratúry.17 Najčastejšie pôjde zrejme o skutky, ktoré boli 
spáchanie na území viacerých štátov, preto Nariadenie upravuje, že „konať vo veci 
začne a vecou sa zaoberá spravidla európsky delegovaný prokurátor z členského 
štátu, v ktorom bola trestná činnosť sústredená, alebo ak bolo spáchaných niekoľko 
súvisiacich trestných činov, ktoré patria do právomoci Európskej prokuratúry, 
európsky delegovaný prokurátor z členského štátu, v ktorom bola spáchaná väčšina 
trestných činov“18 Článok 28. ods. 1 nariadenia umožňuje, aby európsky delegovaný 
prokurátor v súlade s nariadením a vnútroštátnym právom sám vykonal vyšetrovacie 
a iné opatrenia alebo nariadiť ich vykonanie príslušným orgánom vo svojom 
členskom štáte. Natíska sa tak otázka, v akých prípadoch budú viesť vyšetrovanie 
delegovaní prokurátori sami a v akých prípadoch využijú možnosť nariadiť ho 
príslušným vnútroštátnym orgánom. Článok 30 nariadenia čiastočne odpovedá na 
otázku kedy európsky delegovaný prokurátor bude vedieť nariadiť vykonanie 
vyšetrovacích úkonov a opatrení. Aspoň v prípadoch, keď možno trestný čin, ktorý 
je predmetom vyšetrovania, potrestať trestom odňatia slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej štyri roky, členské štáty zabezpečia, aby boli delegovaní 
európski prokurátori oprávnení nariadiť tieto vyšetrovacie opatrenia alebo o ne 
požiadať.19 Nariadenie neodpovedá na otázku aké oprávnenia má európsky 
delegovaný prokurátor vo vzťahu k vykonávaniu vyšetrovacích úkonov a opatrení 
ak sa nejedná o spomínanú kategóriu trestných činov.20 Opatrenie v zmysle čl. 30 
Nariadenia, sú opatreniami, ktoré významnou mierou zasahujú do základných práv 
osôb obvinených a odsúdených. Nie je zrejmé, či európsky delegovaný prokurátor 
má autonómiu pri vykonávaní vyšetrovacích úkonov alebo je povinný žiadať stálu 
komoru alebo dozorujúceho európskeho prokurátora o pokyn, pokiaľ má v úmysle 
vykonať niektoré z uvedených opatrení, čo môže výraznou mierou prispieť 
k neefektivite vyšetrovania vedenou európskou prokuratúrou. Nariadenie konkrétne 
nepojednáva o rozsahu právomocí, ktoré majú stále komory a dozorujúci európsky 
prokurátori vo vzťahu k pokynom európskym delegovaným prokurátorom, avšak 

 
17  Článok 26 Nariadenia. 
18  Článok 26 ods. 4 Nariadenia. 
19  Bližšie článok 30 nariadenia. Od 1. januára 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 312/2020 Z. z. o 

výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Prijatím zákona č. 312/2020 Z. z. došlo k zmene ustanovení zákona č. 
301/2005 Z.z. Trestného poriadku. V rámci novely Trestného poriadku sa zmeny týka 
predovšetkým na rozšírenia inštitútov slúžiacich na zaistenie majetku určeného na spáchanie 
trestného činu, alebo pochádzajúceho z trestnej činnosti. Aj tieto zmeny možno považovať za 
kľúčové, vo vzťahu k opatreniam, ktoré patria do právomoci európskych delegovaných 
prokurátorov, a ktoré sú oprávnení nariadiť v rámci vyšetrovania, pri stíhaní trestných činov 
patriacich do právomoci Európskej prokuratúry. 

20  CSONKA, P. - JUSZCAK, A. - SASON, E in “The Establishment of the European Public 
Prosecutor’s Office – The Road from Vision to Reality”, available in 
https://eucrim.eu/articles/establishment-european-public-prosecutors-office/. 



535 

ako vyplýva z čl. 28 ods. 3, písm. b) Príslušná stála komora môže na návrh 
dozorujúceho európskeho prokurátora rozhodnúť, že zmení pridelenie veci tak, že 
vec sa pridelí inému európskemu delegovanému prokurátorovi v tom istom 
členskom štáte, ak konajúci európsky delegovaný prokurátor neplní pokyny 
príslušnej stálej komory alebo európskeho prokurátora.21 Pokyny stálej komory 
môžu byť vymedzené tak negatívne ako aj pozitívne vo vzťahu k vykonaniu určitého 
vyšetrovacieho opatrenia, čo opätovne môže viesť k predlžovaniu samotného 
vyšetrovania vedeným samotným európskym delegovaným prokurátorom. Čo sa 
táka samotného vyšetrovania Ondrejová22 uvádza, že európsky delegovaný 
prokurátor nemôže zveriť vyšetrovanie ako celok vnútroštátnym orgánom, ale musí 
na ňom priebežne participovať. Z uvedeného vyplýva, že aktívna participácia 
európskeho delegovaného prokurátora by mala obsahovať najmä nariaďovanie 
vykonanie potrebných úkonov v rámci vyšetrovania a vykonávaním neustále 
dozoru, ktorý musí byť aktívny. V Slovenskej republike sú dozor a úkony 
prokurátora upravené jednak v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v jeho 
platnom znení (ďalej len ako „Trestný poriadok“) a taktiež v zákone č. 153/2001 Z. 
z. o prokuratúre v jeho platnom znení (ďalej len ako zákon o prokuratúre). V zmysle 
§ 230 Trestného poriadku. Dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím 
trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva prokurátor. Obdobne v zmysle 
zákona o prokuratúre prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred 
začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní. V rámci oprávnenia vykonávať 
dozor je prokurátor oprávnený vykonať v zmysle spomínaných ustanovení aj sám 
celé vyšetrovanie. Uvedené oprávnenie sa dôsledne neaplikuje, keďže väčšinou 
vykonáva vyšetrovanie policajt, ktorému je prokurátor bezprostredne nadriadený 
a vydáva policajtovi pokyny ako má v uvedenej trestnej veci postupovať. Dozor 
prokurátora, možno nazvať následným dozorom, po vykonaní jednotlivých 
procesných úkonov a po skončení samotného vyšetrovania, resp. po vykonaní 
niektorých z procesných úkonov v rámci trestného konania. Uvedené postavenie 
európskeho delegovaného prokurátora, ktoré ostalo v zmysle vnútroštátnych 
predpisov nezmenené, môže viesť vo väčšine prípadov práve viesť k častému 
obracaniu sa delegovaného európskeho prokurátora na stálu komoru, alebo 
dozorujúceho prokurátora za účelom vydávania ich pokynov. 

Postaveniu Európskych delegovaných prokurátorov komplikuje aj 
skutočnosť, že trestné činy, na ktorých má právomoc Európska prokuratúra 
participovať majú cezhraničný charakter, a teda tieto trestné činy sú páchané na 
území viacerých štátov. Vzťahy medzi zúčastnenými štátmi v rámci cezhraničnej 
spolupráce rieši článok 31 nariadenia pod názvom cezhraničné vyšetrovanie, ktoré 
by malo nahradiť aspoň z veľkej časti klasickú právnu pomoc v rámci justičnej 
spolupráce, realizovanú doteraz v trestných veciach.23 „Európski delegovaní 
prokurátori konajú v úzkej spolupráci na základe vzájomného poskytovania pomoci 

 
21  Bližšie pozri čl. 28 ods. 3, písm. b) Nariadenia. 
22  ONDREJOVÁ, A.: Európska prokuratúra – nový subjekt, nové otázniky, 1. časť: Rozsah 

prokurátorského dozoru – oprávnenie vykonávať vyšetrovanie a iné opatrenia. In: Bulletin 
advokácie, roč. 4, 2018s. 26. 

23  ONDREJOVÁ, A.: Európska prokuratúra – nový subjekt, nové otázniky, 2. časť: Európska 
prokuratúra a cezhraničná právomoc. In: Bulletin advokácie, roč. 5, 2018, s. 6. 
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a pravidelných vzájomných konzultácií v cezhraničných prípadoch. Ak je potrebné 
prijať opatrenie v inom členskom štáte, než je členský štát konajúceho európskeho 
delegovaného prokurátora, tento európsky delegovaný prokurátor rozhodne 
o prijatí potrebného opatrenia a postúpi ho európskemu delegovanému 
prokurátorovi nachádzajúcemu sa v členskom štáte, v ktorom je toto opatrenie 
potrebné vykonať.“ Z citovaného textu nariadenia by tak európski delegovaní 
prokurátori v jednotlivých zúčastnených štátoch mali spolupracovať v úzkej 
súčinnosti. Nariadenie ďalej ustanovuje, že európsky delegovaný prokurátor, 
ktorému bolo postúpené prijatie opatrenie v inom zúčastnenom štáte, ho môže 
vykonať sám, alebo ho postúpi na vykonanie príslušnému vnútroštátnemu orgánu. 
Tu sa opäť dostávame k vyššie vysvetlenému problému odkázanosti delegovaných 
prokurátorov na vnútroštátne orgány a taktiež spôsob získavania dôkazov, ktorý 
v jednotlivých vnútroštátnych úpravách môže kolidovať. 

Taktiež nariadenie nevysvetľuje, v prípade postúpenia vykonávaného 
opatrenia, či dozor nad vykonávaním týchto úkonov bude stále vykonávať európsky 
prokurátor členského štátu, kde sa vedie vyšetrovanie alebo zúčastneného členského 
štátu, kde európsky delegovaný prokurátor vykonáva postúpené opatrenie, tzv. 
asistujúci delegovaný prokurátor. Aký dosah bude mať európsky prokurátor 
zúčastneného štátu vykonávajúceho postúpené opatrenia, ak delegovaný prokurátor 
tohto zúčastneného štátu začína byť zainteresovaný do vyšetrovania. Keďže dokonca 
v každom členskom štáte pôsobí viac ako jeden delegovaný európsky prokurátor, 
každý členský štát si v rámci vnútroštátneho práva musí upraviť spôsob prideľovania 
vykonávaných opatrení. Z uvedených ustanovení taktiež vyplýva, že v prípade 
vykonávania cezhraničného zhromažďovania dôkazov sa nepostupuje v zmysle 
klasického zaslania žiadosti alebo príkazu, ale jednoducho asistujúci európsky 
delegovaný prokurátor pridelí vyšetrovacie opatrenie konkrétnemu vnútroštátnemu 
orgánu, ktorý ju vykoná. Tento orgán neskúma žiadnu zo zásad primeranosti, či 
legality takto vykonaného vyšetrovacieho opatrenia. Limity určuje len článok 31 
ods. 5 nariadenia, ktorý pojednáva o možnosti asistujúceho európskeho 
delegovaného prokurátora odmietnuť vykonať postúpené opatrenie a to v prípade ak 
a) postúpenie je neúplné alebo obsahuje zrejmú relevantnú chybu; b) opatrenie 
nemožno z opodstatnených a objektívnych dôvodov vykonať v lehote stanovenej v 
postúpení; c) alternatívnym alebo menej rušivým opatrením by sa dosiahli rovnaké 
výsledky ako postúpeným opatrením, alebo d) postúpené opatrenie podľa 
vnútroštátneho práva členského štátu asistujúceho európskeho delegovaného 
prokurátora neexistuje alebo by nebolo dostupné v podobnom vnútroštátnom 
prípade.24  
Akýkoľvek problém, ktorý vznikne v súvislosti s vykonávaním postúpených 
opatrení riešia európsky delegovaní prokurátori spoločne a to hľadaním vzájomného 
riešenia s dozorujúcim európskym prokurátorom a v prípade ak sa situáciu nepodarí 
vyriešiť v priebehu siedmych dní, celá záležitosť sa postúpi stálej komore, ktorá 
postupuje v zmysle čl. 31. ods. 8 nariadenia.25 

 
24  Bližšie pozri čl. 35 bod 1 Nariadenia. 
25  The competent Permanent Chamber shall to the extent necessary hear the European Delegated 

Prosecutors concerned by the case and then decide without undue delay, in accordance with 
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Čl. 31 ods. 8 Nariadenia upravuje situáciu kde z dôvodu neochoty vykonať dané 
opatrenie, a nedošlo ani ku konsenzu v časovom rozpätí 7 dní, pričom postúpenie 
trvá, nasleduje postúpenie smerom k príslušnej stálej komore. Identický postup 
postúpenia sa aplikuje v situácii ak nebolo vykonané opatrenie v medziach časového 
limitu postúpenia sekundárne v primeranej lehote. V intenciách odseku 8 sa 
stanovuje presný postup, v prípade takto vzniknutej situácie. Príslušná stála komora 
primárne vypočuje zainteresovaných európskych delegovaných prokurátorov. V 
súlade s vnútroštátnym právom ako aj nariadením rozhodne či sa má dané opatrenie 
vykonať a ak áno, do akého časového limitu. Stanovuje sa ďalej povinnosť 
informovať zainteresovaných európskych delegovaných prokurátorov. Dané 
ustanovenie možno považovať za adekvátne a primerané, vo vzťahu k 
neodôvodnených prieťahoch pri vykonávaní nariadených a postúpených opatrení. 
Ak však zmeškanie stanovenej lehoty pramení z iných praktických problémov ako 
je napríklad nedostatok zdrojov vyčlenených jednotlivým členským štátom, 
nedostatkom personálneho substrátu,26 tak toto vyššie spomenuté pravidlá neriešia. 
Dané stanovenie lehoty pri vyššie načrtnutých problematických aspektoch problém 
s vykonaním opatrenia nevyrieši a nie je úplne jasné ako sa výkon daného opatrenia 
urýchli. 

Z tohto dôvodu a v záujme vykonávania nariadených opatrení v primeranej 
lehote by sa v členských štátoch mala zriadiť dostatočne dobre vybavená a 
špecializovaná výskumná jednotka (dostatočný personálny substrát s postačujúcim 
financovaním zo strany členských štátov). V prípade ak sa tak nestane existuje 
naozaj reálna šanca že k omeškaniam dochádzať bude. Zrealizovať dané opatrenie 
tak nebude možné a to aj napriek snahe asistujúceho európskeho delegovaného 
prokurátora. A práve stanovenie lehôt nemusí byť efektívne27 
Dôležitou otázkou, ktorá sa musí položiť je, aké konzekvencie bude mať 
nedodržanie stanovenej lehoty danej stálou komorou. Ak je dané omeškanie už viac 
krát opakované pripúšťa sa možnosť začať konanie o porušení pred Súdny dvor 
Európskej Únie, hoci takéto drastické opatrenie by sa vzhľadom na jeho politické 
dôsledky malo považovať ako prostriedok ultima ratio. Nariadenie nedáva ani 
odpoveď na otázku, ako naložiť s členským štátom, ktorý nevykoná pridelené 
opatrenia v stanovenej lehote alebo v primeranom časovom rámci. 
 Čo sa týka otázky autonómie rozhodovania európskeho delegovaného 
prokurátora rozdielnosť vidíme hlavne v limitoch vykonávania právomocí 
európskych delegovaných prokurátorov. Kým právna úprava v Slovenskej republike 
umožňuje v zmysle zákona prokuratúre a taktiež trestného poriadku, prokurátorovi 

 
applicable national law as well as this Regulation, whether and by when the assigned measure 
needed, or a substitute measure, shall be undertaken by the assisting European Delegated 
Prosecutor, and communicate this decision to the said European Delegated Prosecutors through the 
competent European Prosecutor 

26  BACHMAIER, W., Cross-Border Investigations Under the EPPO Proceedings and the Quest for 
Balance. In: The European Public Prosecutor's Office: The Challenges Ahead. Springer Nature 
Switzerland AG, 2018. s. 125. ISBN 978-3-319-93915-5. 

27.  BACHMAIER, W., Cross-Border Investigations Under the EPPO Proceedings and the Quest for 
Balance. In: The European Public Prosecutor's Office: The Challenges Ahead. Springer Nature 
Switzerland AG, 2018. s. 125. ISBN 978-3-319-93915-5 
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samostatne rozhodnúť o podaní obžaloby, vplýva to z ustanovenia § 231 Trestného 
poriadku28, európsky delegovaní prokurátori túto právomoc nemajú. Vo 
všeobecnosti rozhodovacia právomoc vo vzťahu k podaniu obžaloby je bezpochyby 
jednou z najdôležitejších práv samotných prokurátorov v jednotlivých členských 
štátov. Vzhľadom k tomu, že nariadenie túto právomoc samotným európskym 
delegovaným prokurátorom nepriznáva, aj tu vzniká otázka autonómie vo vzťahu 
k rozhodovaniu samotnými európskymi delegovanými prokurátormi. Článok 35 
stanovuje, Ak konajúci európsky delegovaný prokurátor považuje vyšetrovanie za 
skončené, predloží dozorujúcemu európskemu prokurátorovi správu obsahujúcu 
zhrnutie veci a návrh rozhodnutia, či sa má podať obžaloba na vnútroštátny súd 
alebo zvážiť postúpenie alebo odmietnutie veci, alebo zjednodušený postup trestného 
stíhania podľa článku 34, 39 alebo 40. Dozorujúci európsky prokurátor postúpi tieto 
dokumenty príslušnej stálej komore a ak to považuje za potrebné, pripojí vlastné 
stanovisko.29 Z uvedeného vyplýva, že posledné slovo má príslušná stála komora, 
ktorá rozhodne o ďalšom postupe.30 Akákoľvek efektivita spolupráce, resp. 
právomoci fungovanie Európskej prokuratúry sa tu stráca. Tak ako bolo vyššie 
uvedené, stále komory majú troch členov, ktorí tvoria jednotliví európsky 
prokurátori. Títo si budú musieť celý spis naštudovať a rozhodnúť.31 Takéto 
oprávnenie majú v podmienkach slovenskej republiky samostatne prokurátori. Nie 
je jasné, z akého dôvodu nemôže sám európsky prokurátor rozhodnúť o podaní 
obžaloby, ale musí toto stanovisko predkladať stálej komore, ktorá sa skladá 
z európskych prokurátorov viacerých zúčastnených štátov a teda celý spisový 
materiál musí byť preložený do jedného z rokovacích jazykov, čo značne komplikuje 
a určite nie zefektivňuje spoluprácu pri výkone právomoci Európskej prokuratúry. 
Určitú autonómiu vo vzťahu k  rozhodnutiu európskeho delegovaného prokurátora 
o podaní obžaloby možno vzhliadať v článku 36 Nariadenia Keď európsky 
delegovaný prokurátor predloží návrh rozhodnutia o podaní obžaloby, stála komora 
rozhodne o tomto návrhu do 21 dní v súlade s postupmi stanovenými v článku 35. 
Stála komora nesmie vec odmietnuť, ak sa v návrhu navrhuje podanie obžaloby. 
Niektorí autori32považujú ustanovenie čl. 36 Nariadenia za lex specialis vo vzťahu 
k čl. 35 ods. 2 Nariadenia, čo by znamenalo, že ak európsky delegovaný prokurátor 
rozhodne o podaní obžaloby, stála komora nesmie odmietnuť, môže len nariadiť 
ďalšie pokyny európskemu delegovanému prokurátorovi.33 

Otázka autonómie európskych delegovaných prokurátorov bezprostredne 
súvisí aj s dodržiavaním práv jednotlivých osôb zúčastnených na trestnom stíhaní 

 
28  Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v jeho platnom znení. 
29  Článok 35 ods. 1 Nariadenia. 
30  DESET, M, - SZABOVÁ, E.: Perpectives of european public prosecuto´s office. . In the colection 

of scientosic Contributions of the nationwidw interdisciplinary scientific conference with an 
international participation: „ I. Košice days of criminal law – Perspectives on the development of 
European criminal law perspectives“., p. 424, EQUILIBRIA, s. r. o., ISBN: 978- 80- 8162- 613-8. 

31  Tamtiež. 
32  GIUFFRIDA F., In “The European Public Prosecutor’s Office: King without kingdom?” in 

https://www.ceps.eu/ceps-publications/european-public-prosecutors-office-kingwithout-
kingdom/. 

33  Bližšie pori čl. 35 – 36 Nariadenia. 
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trestných činov patriacich do právomoci prokuratúry. Nejde výslovne len o osoby 
podozrivé, či obvinené, avšak tu je potrebné chápať tento problém oveľa 
komplexnejšie, nakoľko sa jedná aj o práva osôb najmä poškodených, ale aj svedkov 
alebo znalcov, ktorý tvoria kľúčové postavenie v rámci vyšetrovania. Charta 
základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) obsahuje akýsi základný rámec 
právnej úpravy Únie a všetky vnútroštátne právne poriadky s ňou musia byť 
v súlade. Je teda možné konštatovať, že Charta je len akýmsi vodítkom pre 
stanovenie základných štandardov vnútroštátnych právnych úprav, s cieľom ich 
harmonizácie. Toto všeobecné pravidlo platí nielen pre práva obvinených 
a odsúdených ale aj iné osoby zúčastňujúce sa na trestnom stíhaní. Nariadenie ani 
v jednom článku neustanovuje postup európskej prokuratúry pri cezhraničných 
vyšetrovaniach, ako majú postupovať európsky delegovaný prokurátori v prípade 
získavania takých dôkazov a ich zhromažďovania a vzájomného si odovzdávania 
takýchto dôkazov, tak aby boli zabezpečené všetky práva osôb obvinených 
a podozrivých a dodržaná rovnosť zbraní. Nerovnosť zbraní pri cezhraničných 
vyšetrovaniach pod vedení európskej prokuratúry by mohla viesť k porušeniu práva 
na spravodlivý proces priznávané Chartou základných práv a taktiež v Európskom 
dohovore o ochrane ľudských práv. 

 
ZÁVER 

Záverom možno len konštatovať, že postavenie a právomoci európskych 
delegovaných prokurátorov v naznačenom zmysle možno považovať za 
komplikované. Základná premisa, ktorú by mal spĺňať každý systém medzinárodnej 
justičnej spolupráce, napriek tomu, že Európsku prokuratúru nemožno presne 
zaradiť medzi model medzištátnej spolupráce, keďže orgány, ktoré o spoluprácu 
žiadajú a poskytujú ju, sú integrované do tej istej nadnárodnej štruktúry, je úzka 
spolupráca jednotlivých orgánov. 34 Po vymenovaní Európskou prokuratúrou sa 
európski delegovaní prokurátori stávajú súčasťou nadnárodnej štruktúry na 
decentralizovanej úrovni, aj keď si ponechajú svoje právomoci a funkcie národných 
prokurátorov. Toto postavenie európskych delegovaných prokurátorov možno 
detekovať ako značne komplikované a rozdielne od postavenie prokurátorov 
Slovenskej republiky. V článku bolo spomenutých množstvo úvah o závislom 
konaní pri rozhodovaní európskych delegovaných prokurátorov v trestnom konaní 
spadajúceho do pôsobnosti európskej prokuratúry a len čas ukáže, ako sa s ním 
v praxi jednotlivé zúčastnené štáty vysporiadajú. 
 
  

 
34  PAWELEC, S., Implications of Enhanced Cooperation for the EPPO Model and Its Functioning 

The European Public Prosecutor's Office: An Exteded arm, or two headed Dragon?. Springer 
Nature Switzerland AG, 2015. ISBN 978-94-6265-034-3. 
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EKONOMICKÉ A PRÁVNE PRIENIKY VIRTUÁLNYCH MIEN 1 
 
ECONOMIC AND LEGAL INTERSECTIONS OF VIRTUAL CURRENCIES 
 

Ján Šanta, Ivo Šanta 
 
Abstrakt 
V predkladanom príspevku sa jeho autori zameriavajú na nový možný fenomén 
kriminality, a to na virtuálne meny. Venujú sa  im najprv z ekonomického hľadiska, 
zameriavajúc sa na trh virtuálnych mien a na metódy jeho analýzy, akými sú najmä 
fundamentálna a technická analýza. Dochádzajú k záveru o potrebe znalostí špecifík 
tohto mladého trhu, akými sú najmä volatilita, jeho zneužitie na páchanie trestnej 
činnosti a podobne. V ďalšej časti príspevku sa autori sústreďujú na analýzu do 
úvahy prichádzajúcich právnych noriem prijatých na úrovni Európskej únie 
a Slovenskej republiky. Konštatujú tohto času malú regulovateľnosť trhu 
s virtuálnymi menami a popisujú základy všetkých 7 právnych noriem upravujúcich 
tieto meny, platných na území SR.  
Kľúčové slová: virtuálne meny, Bitcoin, blockchain, trh kryptomien, trestný zákon, 
trestný poriadok, legalizácia, dane 
 
Abstract 
In the given article, the authors focus on possible new phenomenon of crime, virtual 
currencies. Those are analyzed initially from economic perspective, focusing on the 
virtual currencies market and the methods of its‘ analysis, considering mostly 
fundamental and technical analysis. The conclusion is made regarding the necessity 
of knowing the specifics of this young market such as volatility, potential for abuse 
etc. In the next part of the article, the attention is given to analysis of possible legal 
norms implemented on the level of both EU and Slovakia. The authors come to 
conclusion of small amount of regulation of virtual aurrencies market and they 
describe key aspects of all 7 legal norms regulating these currencies valid on the 
territory of Slovakia.  
Key Words: virtual currencies, Bitcoin, blockchain, cryptocurrency market, 
criminal code, legalization, taxes  
 
Úvod 

Za posledných päť rokov sa investovanie nepochybne stalo témou, ktorá sa 
z úzkeho okruhu zasvätených finančníkov presunula medzi širokú verejnosť. Nie je 
výnimkou, že v rámci bežnej spoločenskej komunikácie počuť náhodných ľudí 
komunikujúcich o makroekonomickom vývoji a jeho dopade na investičné portfólio, 
alebo že investície riešia aj tí, o ktorých by sme na prvý pohľad nepredpokladali, že 
práve oni sa o takúto tému budú zaujímať. Stále vzrastajúca popularita investícií 

 
1  Táto práca bola vytvorená v rámci riešenia projektu Vega č. 1/0162/21: Implementácia európskych 

nástrojov proti praniu špinavých peňazí a na konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti v podmienkach 
Slovenskej republiky 



543 

vďačí hlavne technologickému pokroku, ktorý najprv umožnil nepretržité 
obchodovanie na počítačoch v pohodlí domova a potom aj na mobilných telefónoch 
kdekoľvek a kedykoľvek.  

Okrem klasických CFD kontraktov (kontraktov na vyrovnávanie rozdielov) 
na široké spektrum inštrumentov obchodovaných u retailových brokerov, sa v roku 
2017 stali populárnymi virtuálne meny, označované tiež pojmom kryptomeny, ktoré 
pozornosť pritiahli hlavne neuveriteľne realizovanými a potenciálnymi ziskami 
pohybujúcich sa v tisíckach percent. Vidina rýchleho a vysokého zisku umocneného 
pákovým efektom zvábila spočiatku najmä príslušníkov generácie Y a Z a neskôr aj 
tých skôr narodených. Po chvíľkovom opadnutí záujmu o tento relatívne nový 
fenomén sa kryptomeny do pozornosti nekvalifikovaných investorov opäť dostali 
v marci 2020, keď sa v dôsledku lockdownov kvantá ľudí ocitli doma a tí 
prezieravejší využili voľný čas na vzdelávanie sa v sfére financií a investícií. 
Mimoriadne pozitívny efekt určite mala aj americká každomesačná podpora 
v hodnote 1400 dolárov, ktorú 7% Američanov investovalo práce do kryptomien.2 
Ako tomu často býva v prípade neskúseného investora, značné finančné straty 
samozrejme neboli a nie sú výnimkou. Internet je zaplavenými množstvami na 
skutočných udalostiach založených humorných videí a obrázkov, parodujúcich 
neúspechy začínajúcich obchodníkov na burze, končiace často kompletnou stratou 
počiatočného kapitálu. Zmieňované straty sú spôsobené prílišnou horlivosťou 
účastníkov trhu a nedostatkom znalostí a skúsenosti. Ako pri každej aktivite, aj pri 
investovaní do kryptomien, je možné uplatňovať rôzne stratégie, líšiace sa  v 
závislosti na časových a finančných možnostiach. Rozsah tohto príspevku nestačí na 
to, aby sme obsiahli všetky metódy a stratégie používané investormi na trhu 
kryptomien, preto pozornosť venujeme hlavne strednodobému a dlhodobému 
časovému horizontu takéhoto investovania. Keďže v spojitosti s turbulentným 
vývojom na trhu kryptomien panuje u širokej verejnosti množstvo mylných 
predstáv, cieľom príspevku je popísať aj to, čo je pre investora možné a čo 
nemožné, aké metódy a nástroje sú na dosiahnutie zmieňovaných cieľov využívané 
a aké sú existujúce právne súvislosti.  

Kryptomena, resp. virtuálna mena je podľa Financial Action Task Force 
(FATF)3 z právneho hľadiska definovaná ako digitálna reprezentácia hodnoty, ktorá 
môže byť obchodovaná a slúži ako jednotka zúčtovania, úložisko hodnoty, ale nemá 
status legálneho platidla. Nie je vydávaná ani garantovaná žiadnou legislatívou 
a spĺňa vyššie uvedené funkcie dohodou medzi užívateľmi tejto virtuálnej meny.4 
Z technologického hľadiska musia kryptomeny spĺňať niekoľko základných kritérií. 
Kryptomeny sú decentralizované, resp. že neexistuje žiadna centrálna inštitúcia 
alebo fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za vydávanie jednotiek kryptomeny alebo 
spracovávanie transakcií. Všetky transakcie sú zapísane na blockchaine, a nikto 
okrem vlastníka privátneho kľúča nemá možnosť uskutočňovať transakcie. 

 
2  Nearly 1 in 10 Americans have used stimulus checks to invest in crypto, 

https://theharrispoll.com/stimulus-check-spending/  
3  Financial Action Task Force, v preklade Finančný akčný výbor, je medzivládna organizácia 

zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorej odporúčania sú 
rešpektované na medzinárodnej úrovni  

4  FATF Report, Virtual Currencies, Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, 2014 
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Kryptomeny dodržiavajú aj zásadu nezameniteľnosti, resp. že dáta spojené 
s historickými transakciami na blockchaine nie je možné upraviť.5 Každá 
kryptomena sa vyznačuje svojimi špecifikami, s odlišujúcou sa mierou 
decentralizácie, anonymity, bezpečnosti atď.  

Blockchain je technológia (distribuovaná decentralizovaná databáza), ktorá 
uchováva záznamy o transakciách chránené proti externým a interným zásahom. 
Existujú dva typy blockchainu, decentralizovaný, ku ktorému má prístup ktokoľvek, 
kto spĺňa požiadavky na overovanie transakcií, alebo centralizovaný, ku ktorému 
majú prístup iba subjekty na základe súhlasu centrálnej entity. Blockchain je 
základnou technológiou, na ktorej funguje drvivá väčšina kryptomien.6  

Tržná kapitalizácia kryptomeny znamená cena kryptomeny vynásobená 
počtom jednotiek danej kryptomeny. Inými slovami sa jedná o celkovú hodnotu 
kryptomeny.  

Altcoin je každá kryptomena, ktorá nie je Bitcoin a zároveň nepatrí medzi 
stablecoiny.  

Stablecoiny sú kryptomeny, ktorých cena je naviazaná na hodnotu určitej fiat 
meny, najčastejšie sú používané stablecoiny naviazané na americký dolár. 
V dôsledku zvýšených objemov obchodovania sa krátkodobo môžu objaviť deviácie 
v stotinách dolárov.  

DeFi označuje anglický termín Decentralized Finance, v preklade 
decentralizované financie. Jedná sa o systém, v ktorom sú finančné produkty 
dostupné bez prostredníkov ako napríklad banky alebo brokeri. V DeFi na 
uskutočňovanie finančných operácií nie sú potrebné dokumenty overujúce 
totožnosť, keďže drvivá väčšina transakcií je anonymných.7 

Pákový efekt, resp. častejšie používané označenie páka vyjadruje použitie 
vypožičaného kapitálu od burzy na otvorenie pozície. Najčastejšie sa označuje 
v pomere jedna k číselnej hodnote. Daný pomer vyjadruje, akú časť pozície musí 
z vlastných prostriedkov  pokryť investor. Napríklad páka 1:10 by znamenala, že 
investor do pozície dáva 1:10 a zvyšok je poskytnutý burzou. Pre lepšie pochopenie, 
vklad investora 1000 dolárov do pozície by znamenal pozíciu vo výške 10 000 
dolárov, teda desaťnásobok. Pákový efekt zvyšuje zisky, rovnako ako aj straty, 
v tomto prípade desaťnásobne. V prípade, že by sa trh pohol o desať alebo viac 
percent (10x10=100) proti pozícii investora, pozícia bude zlikvidovaná, inými 
slovami investor príde o všetky prostriedky vložené do pozície. Využívanie 
vysokého pákového efektu patrí k typickým aspektom obchodovania 
s kryptomenami a spôsobuje zvýšenú volatilitu taktiež charakteristickú pre tento trh.   

Volatilita označuje kolísavosť ceny daného aktíva. Je možné ju definovať aj 
ako odchýlku od priemeru za špecifické časové obdobie. Vysoká volatilita patrí 
medzi hlavné charakteristiky kryptomien. 

 
 

5  Cryptocurrency basis – 3 key charasteristics and why they matter, 
https://medium.datadriveninvestor.com/cryptocurrency-basics-3-key-characteristics-and-why-
they-matter-7348242abe18. 

6  LÁNSKÝ, Jan, Kryptoměny, Praha: C.H.Beck, 2018, ISBN 978-80-7400-722-4. 
7  Decentralized Finance (DeFi) Definition, https://www.investopedia.com/decentralized-finance-

defi-5113835  
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Ekonomické aspekty virtuálnych mien 
Trh kryptomien je globálny fenomén, ktorý zahŕňa v čase písania tohto 

príspevku viac ako 11 800 kryptomien obchodovaných na viac ako 400 burzách. 
Súčasná celková tržná kapitalizácia sa pohybuje okolo dvoch biliónov dolárov, 
pričom historické maximum z mája 2021 bolo na 2,581 biliónov dolárov. 
Obchodovanie na trhu kryptomien prebieha výlučne online, a to prostredníctvom 
búrz, zmenární alebo na mimoburzovom trhu a v porovnaní s klasickými burzami 
neexistuje tzv. floor trading, teda obchodovanie na fyzickom mieste, kde sa burza 
nachádza. Na väčšine búrz sa obchoduje s reálnymi kryptomenami, avšak na 
menších burzách nie je výnimkou obchodovanie prostredníctvom CFD kontraktov. 
Populárne sú aj burzy umožňujúce obchodovanie s rôznymi finančnými derivátmi 
kryptomien, ako napríklad pákové tokeny, futures a opcie. V súčasnosti sú 
najznámejšími burzami umožňujúcimi obchodovanie s derivátmi Binance a FTX. Aj 
keď je nákup kryptomien možný vo fiat peniazoch, pre čo najväčšie zjednodušenie 
sú obchodovanie používané stablecoiny.  

O trhu, majúcom podobu burzy je možné hovoriť od roku 2010, kedy bola 
vytvorená prvá (neexistujúca od roku 2014) burza s názvom Mt. Gox, na ktorej sa 
obchodoval Bitcoin.8 Vzhľadom na to, že burzové obchodovanie má menej ako 11 
rokov, jedná sa o mladý trh, vyznačujúci sa v porovnaní s tradičnými finančnými 
trhmi vyššou volatilitou.  

Trh kryptomien je taktiež charakteristický oveľa menším množstvom 
regulácií v porovnaní s tradičnými finančnými trhmi, resp. proces regulácií je na 
úplnom začiatku. Takýto stav je možné zdôvodniť tým, že obchodovanie 
s kryptomenami bolo až do roku 2017 fenoménom rozšíreným iba medzi 
entuziastami. Rok 2017 bol prelomový najmä kvôli tomu, že Bitcoin začal rásť 
exponenciálne a od začiatku roku stúpol z ceny 972,42 dolárov na 19 821,79 
dolárov, čo činí nárast o 1847,97% od 01.01.2017 do 17.12.2017. Nasledovala druhá 
vlna, v ktorej zaznamenali parabolický rast altcoiny, napr. Ethereum, ktoré bolo na 
svojom vrchole dňa 13.01.2018 na cene 1422 dolárov, čo činilo nárast o 8564% od 
začiatku roku.9 Na základe tohto rastu sa kryptomeny stali jednou z najhorúcejších 
tém priťahujúcich aj mainstreamovú pozornosť. Na to reagovali medzinárodné 
organizácie a vlády štátov vytváraním legislatívy s cieľom regulovať tento rýchlo 
rozvíjajúci sa trh. Vytvorená legislatíva však vo väčšine prípadov bola obmedzená 
na definície a základné vymedzenia možností a zákazov používania kryptomien 
v špecifických situáciách. Po krachu a nástupe tzv. medvedieho trhu v rokoch 2018 
– 2019 úsilie regulátorov opadlo.10 V súčasnosti pokračujú ich zintenzívnené snahy 
ako reakcia na bezprecedentný nárast cien a popularity kryptomien. Aj keď sa môže 
zdať, že regulácie nemôžu vo veľkej miere ovplyvniť malého investora a jeho 
portfólio, opak je pravdou. Striktné regulácie, alebo zvesti o nich môžu spôsobiť 
paniku na trhu vedúcu k prepadom cien. Z dôvodu nižšej miery regulácie nemajú 

 
8  FRUNZA, Marius-Christian, Solving Modern Crime in Financial Markets, Cambridge: Academic 

Press, 2015, ISBN 978-0128044940 
9  Tradingview.com  
10  Virtualcurrency, https://eurlex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=virtual+currency 

&lang=en&type=quick&qid=1631358413210 
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v súčasnosti burzy obmedzenie na možnú páku. Na rozdiel od klasických 
inštrumentov s najväčšou pákou, v súčasnosti 1:30 (na hlavných menových pároch), 
nemajú burzy kryptomien obmedzenie. Štandardne sa páka pohybuje na maximách 
okolo 1:100, avšak existujú aj burzy, na ktorých je možné nájsť aj páku v hodnotách 
1:500. Vyššia možná páka a všeobecná preferencia obchodníkov a investorov 
otvárať pozície s oveľa väčším pákovým efektom ako pri klasických inštrumentoch 
spôsobujú zvýšenú volatilitu, čo sa prejavuje najmä pri prepadoch na trhu, ktoré 
následné spúšťajú ďalšie vlny likvidácií pozícií s nadmernou pákou.11     

Trhu kryptomien od jeho začiatku dominuje Bitcoin, najstaršia a najväčšia 
kryptomena podľa tržnej kapitalizácie s podielom na celkovej tržnej kapitalizácii 
41,5%. Nasleduje druhá najväčšia mena Ethereum s podielom úctyhodných 18,9%. 
Aj keď je Bitcoin iba jeden, aj pri investovaní do altcoinov je potrebné sledovať jeho 
pohyby, keďže klesajúci, stúpajúci alebo bočný pohyb ovplyvňuje správanie sa 
celého trhu kryptomien. Okrem obrovských transakcií vykonávanými veľkými 
inštitucionálnymi hráčmi, ktoré spôsobujú výkyvy trhu, má na ceny kryptomien 
vplyv hlavne psychológia účastníkov trhu. Bežné cenové pohyby na každodennej 
báze je možné analyzovať a čiastočne predikovať technickou analýzou a zo stredne 
a dlhodobého hľadiska zvyšuje efektivitu investičnej stratégie fundamentálna 
analýza. Svoje nezastupiteľné miesto má aj analýza sentimentu, ktorej cieľom je 
poskytnutie uceleného obrazu o nálade účastníkov a na jej základe možno vyvodiť 
závery o tom, ktorým smerom sa bude posúvať cena.  

Keďže trh kryptomien má oproti klasickým finančným trhom svoje špecifická, 
pričom štandardné princípy investovania sú v tomto prostredí mierne upravené. 
Existuje množstvo stratégií s rôznymi plusmi a mínusmi a odlišnými princípmi ich 
využitia.  

Pred analyzovaním konkrétnych metód je vhodné vymedziť rozdiel medzi 
investovaním a obchodovaním. V tradičnom zmysle, podľa klasickej knihy 
Inteligentný investor od Benjamina Grahama, je investícia definovaná takto: 
„Investičná operácia je taká, ktorá po dôkladnej analýze sľubuje bezpečné 
zachovanie istiny a zodpovedajúci výnos. Operácie, ktoré nesplňujú tieto 
požiadavky, sú špekuláciami.“12 Táto definícia je aplikovateľná aj na investície do 
kryptomien, až na kritérium zachovania istiny. To je pomerne diskutabilné, z dôvodu 
vysokej volatility. Nie je výnimkou, že pri držaní pozície dochádza k výkyvom 
v desiatkach percent. Ako špekulácia môže byť označené obchodovanie, 
sústreďujúce sa hlavne na časové úseky kratšie ako týždeň a využívajúce výhradne 
technickú analýzu.  

Na kryptomeny je určite aplikovateľné aj legendárne pravidlo Warrena 
Buffetta, a to: “Maj strach, keď ostatní sú chamtiví, buď chamtivý keď ostatní majú 
strach.“ Aj keď v obdobiach optimizmu (chamtivosti) na trhu kryptomien je možné 
na základe dôkladnej analýzy nájsť príležitosti, v ktorých je možné zväčšiť svoje 
pozície, vo väčšine prípadov sa osvedčuje akumulovať svoje pozície práve v období 
všeobecného pesimizmu a strachu na trhu.   

 
11  Total Liquidations, https://www.bybt.com/LiquidationData  
12  GRAHAM, Benjamin, Inteligentní investor, Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1792-0    
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Jedným z najdôležitejších aspektov investovania je nepochybne investovaná 
čiastka. Aj v prostredí klasických finančných trhov je možné od každého 
skúsenejšieho investora počuť radu, že je vhodné investovať iba čiastku, ktorú si 
investor môže dovoliť stratiť. Presnejšie sa jedná o čiastku, ktorá nie je potrebná na 
pokrytie základných potrieb, ako napr. nájom, poistenie, jedlo atď. V prípade 
kryptomien je toto pravidlo ešte dôležitejšie, a to hlavne z dôvodu zvýšenej 
volatility, ergo z dôvodu zvýšenej volatility je oveľa ľahšie prísť o svoju pozíciu.  

Na management rizika spojený s kryptomenami nadväzuje osvedčená 
stratégia s názvom diverzifikácia. Ako názov napovedá, diverzifikácia (odvodená 
z anglického slova diversify) znamená rozdelenie kapitálu do rôznych typov aktív, 
aby bola čo najviac znížená expozícia voči riziku spojeným s jedným typom aktíva. 
V tradičnom ponímaní je myslená diverzifikácia investícií naprieč inštrumentami, 
napr. drahé kovy, akcie (pričom u akcií je u väčšiny vyvážených portfólií 
uplatňovaná diverzifikácia naprieč sektormi), dlhopisy, indexy.13 V prípade 
kryptomien je možné diverzifikáciu portfólia aplikovať naprieč sektormi, resp. 
špecifickými využitiami kryptomien. Jedná sa napr. o kryptomeny so svojim 
vlastným blockchainom, NFT platformy, infraštruktúra potrebná pre vykonávanie 
platieb v kryptomenách, platformy na požičiavanie kryptomien, bázy dát na 
blockchaine apod.  

Ako ochrana proti riziku sú na klasických finančných trhoch využívané aj 
automatické príkazy stop loss (zastavenie strát) a take profit (realizácia zisku). Tieto 
príkazy určite majú svoje využitie aj pri krátkodobom obchodovaní s kryptomenami, 
avšak pri stredne až dlhodobom držaní pozície sa často stáva, že pri výkyve trhu je 
aktivovaný príkaz stop loss, čím je zatvorená pozícia, avšak cena kryptomeny potom 
opäť stúpa. Je preto vhodné nastavovať stop loss oveľa vhodnejšie. Jedným 
z variantov je aj 50% pod nákupnou cenou. Diskutabilné sú aj príkazy take profit, 
keďže nie je výnimkou, že po päťnásobnom zvýšení ceny pokračuje kryptomena 
v parabolickom alebo miestami až vertikálnom raste, dosahujúcim desiatky 
násobkov. Je preto vhodné sledovať dianie na trhu, nálady investorov a hlavne 
správy týkajúce sa pozícií držaných investorom, na základe ktorých je možné 
vyvodiť závery, či stúpajúci trend bude pokračovať alebo stráca svoju silu a je 
vhodné pozíciu zatvoriť alebo aspoň zadať príkaz take profit.  

V investičnej praxi je časovanie trhu relatívne kontroverznou témou. Medzi 
investormi preferujúcimi dlhodobejšie stratégie prevládajú názory, že časovanie trhu 
nemá zmysel, alebo že trh dokonca nie je možné časovať. U kryptomien je opak 
pravdou, keďže časovanie trhu je úplne nevyhnutné. Nie je výnimkou, že po 
exponenciálnom raste nasleduje korekcia o viac ako 50% trvajúca aj niekoľko 
mesiacov. Štandardné sú aj situácie, kedy sa určité kryptomeny nachádzajú 
v akumulačnej fáze viac ako rok. V ideálnom prípade je preto na nachádzanie 
ideálnych vstupov do pozícií využívaná technická analýza.  

Pre investovanie do kryptomien je nevyhnutné mať aspoň základnú predstavu 
o tom, ako funguje blockchain vo všeobecnosti a aké technológie využíva špecifický 
projekt, do ktorého chceme investovať. Je absolútnym základom získanie čo 

 
13  Diversification, https://www.investopedia.com/terms/d/diversification.asp  
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najväčšieho množstva informácií o potenciálnej investícii, a to čo sa týka nie iba 
technológie, ale aj všetkých aspektov danej kryptomeny. 

Okrem výskumu špecifickej kryptomeny musí byť pozornosť venovaná aj 
celkovému stavu trhu, od ktorého sa odvíjajú cenové pohyby špecifických 
kryptomien. Pri komplexnej analýze trhu je nevyhnutné pracovať s množstvami 
makro dát a indikátorov.  

Fundamentálna analýza v tradičnom zmysle, teda určovanie vnútornej 
hodnoty cenných papierov na základe analyzovania makroekonomických dát 
a finančných výkazov, nie je vo svete kryptomien aplikovateľná. Fundamentálna 
analýza kryptomien sa zameriava na podobné, avšak mierne pozmenené otázky. Vo 
svojej základnej podobe sa snaží o zodpovedanie viacerých otázok, a to najmä v čom 
spočíva hodnota danej kryptomeny, je daná kryptomena nad alebo podhodnotená, je 
vhodný čas na otvorenie alebo zatvorenie pozície?  

Na prvé dve otázky hľadá fundamentálna analýza odpovede hlavne 
prostredníctvom skúmania informácií o projekte z rôznych oblastí a finančných 
metrík. Okrem uvedených analytických metód prispievajú k vytvoreniu 
komplexnejšieho pohľadu na situáciu danej kryptomeny aj správy, ku ktorým je však 
treba pristupovať veľmi opatrne a nenechať sa zmanipulovať často príliš emotívnymi 
žurnalistami.14 

Ako základný zdroj pri skúmaní informácií o projekte je väčšinou investorov 
používaná stránka coinmarketcap.com, ktorá je mnohými označovaná za domovskú 
stránku sveta kryptomien. Stránka ponúka široký prehľad informácií využiteľných 
tak pri  fundamentálnej analýze špecifických kryptomien, ako aj pri analýze 
celkového stavu trhu. Tento zdroj je väčšinou používaný na získanie predstavy 
o celkovej situácii na trhu v daný moment, pred ponorením sa do hlbšej analýzy.  

V jej hornej lište je zobrazený celkový počet (takmer) všetkých existujúcich 
kryptomien, búrz, celková tržnú kapitalizáciu trhu s kryptomenami, objem 
obchodovania za posledných 24 hodín, dominancia Bitcoinu a Etherea a poplatky na 
Ethereovom blockchaine. Vo svojej dolnej časti sa na stránke nachádza zoznam 
všetkých kryptomien, zoradených  v predvolenom nastavení podľa tržnej 
kapitalizácie v poradí od najväčšej. Daný zoznam je investormi najčastejšie 
používaný na porovnanie pozícií sledovaných kryptomien na trhu a na odhalenie 
toho, do ktorých kryptomien je momentálne smerovaný kapitál, resp. ktoré sa 
v rebríčku tržnej kapitalizácie posúvajú vyššie. Tabuľka je doplnená nemenej 
dôležitými metrikami, ako napr. cena, cenová zmena za posledných 24 hodín, 
týždeň, objem obchodovania (jednotlivej kryptomeny) za posledných 24 hodín, 
množstvo v obehu a malý čiarový graf za posledný týždeň. Kryptomeny je v rámci 
zmieňovanej tabuľky možné zoradiť aj podľa ďalších v nej uvedených informácií.15 
Ako alternatívy sú využívané aj takmer identické stránky coingecko.com 
a coinpaprika.com, ktoré však v porovnaní s coinmarketcap.com poskytujú menej 
komplexné informácie. Pre lepšie získanie kompletnejšieho pohľadu na celkový stav 
trhu je vhodné sa pozrieť na graf Bitcoinu, keďže ten na základe silných korelácií 

 
14  How to Analyze a Cryptocurrency Using Fundamental Analysis, 

https://learn.bybit.com/investing/how-to-analyze-a-cryptocurrency-using-fundamental-analysis/  
15  https://coinmarketcap.com/  
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ovplyvňuje celý trh. Stav Bitcoinu tak vo väčšine prípadov podáva informáciu 
o stave celého trhu. Najuplatňovanejším postupom v praxi je technická analýza 
denného, prípadne týždenného grafu BTC/USDT na stránke tradingview.com.  

Po kliknutí na kryptomenu, ktorá má byť predmetom analýzy, vidíme odkazy 
na dôležité zdroje potrebné pre hlbšiu fundamentálnu analýzu. Jedná sa o webovú 
stránku, blockchain prehliadače, umožňujúce dohľadanie každej transakcie a adresy 
na danom blockchaine, linky na stránky kryptomeny na sociálnych sieťach, zdrojový 
kód a white paper, ktorý môže byť definovaný ako manifest danej kryptomeny, ktorý 
v sebe zahŕňa hlavné princípy, vízie, ciele a technológie, na ktorých je celý projekt 
založený.  

White paper je jedným z najdôležitejších dokumentov, ktoré si investor musí 
preštudovať. Aj keď je samozrejme každý whitepaper písaný iným štýlom, vo 
všeobecnosti je jeho podstatou vysvetlenie, aký problém a akým spôsobom si dáva 
daná kryptomena za cieľ vyriešiť. Je preto dôležité dôkladne si whitepaper prečítať 
a po oboznámení sa s ním by investor mal mať jasno, či sa daná kryptomena snaží 
o vyriešenie akútneho problému, čo by zužitkovalo čo najväčšie množstvo ľudí a či 
sa o to snaží spôsobom, ktorým sa odlišuje od konkurencie a ktorý je realizovateľný. 
Pri analýze špecifickej kryptomeny a jej zámeru je potrebné ju porovnávať 
s konkurenciou, presnejšie snažiť sa nájsť odpoveď na otázku, ktorý projekt má 
väčšiu konkurenčnú výhodu. V prípade, že odpovede na tieto otázky sú záporné, 
investor by to mal vnímať ako varovný znak. U niektorých kryptomien je možné sa 
občas stretnúť aj s termínom lightpaper, ktorý obsahuje zosumarizovanú informáciu 
z whitepaperu podanú stručnejšou a jednoduchšou formou. Pre kompletné 
pochopenie projektu je však určite efektívnejšie sústrediť sa na whitepaper.  

Nemenej dôležitým dokumentom ako whitepaper je tzv. roadmap (doslova 
prekladaný ako cestná mapa). Určitá paralela medzi doslovným prekladom 
a skutočným významom môže byť nájdená v tom zmysle, že tento dokument, 
podobne ako cestná mapa, obsahuje ciele projektu, ktoré už boli dosiahnuté a ciele, 
ktoré sú naplánované do budúcnosti. Rovnako ako v prípade whitepaperu, ciele by 
mali byť konkrétne, dosiahnuteľné a je potrebné v priebehu času sledovať, či 
stanovené ciele boli včas dosiahnuté.  

Samotná webová stránka analyzovanej kryptomeny poskytuje množstvo 
informácií potrebných na uskutočnenie investičného rozhodnutia. U perspektívnych 
kryptomien by nemala chýbať technická dokumentácia poskytujúca detailnejšie 
informácie pre programátorov a taktiež doplňujúce podklady, na základe ktorých má 
verejnosť možnosť naučiť sa viac o jej fungovaní a využití. Jedným 
z najdôležitejších informácií, ktorá môže byť nájdená na stránke, je tím pracujúci na 
danom projekte. V ideálnom prípade by to mali byť skúsení developeri, ktorí majú 
za sebou hmatateľné výsledky, ideálne overiteľné rôznymi zdrojmi. V prípade, že je 
tím anonymný, čo (najmä u nedôveryhodných) kryptomien nie je výnimkou, treba si 
položiť otázku, prečo sa tím rozhodol zostať v anonymite. Aj keď to nie je 
pravidlom, väčšinou anonymita indikuje nekalé zámery. Dôveryhodnosť projektu 
potvrdzujú partnerstvá s inými obchodnými spoločnosťami uvedenými na stránke, 
prípadne zmienky v mienkotvorných médiách. Nesmú chýbať ani možnosti 
komunikácie s developermi. Súčasným štandardom je Telegram, Facebook, Twitter, 
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Github, Discord, prípadne YouTube a Reddit. Aj keď by to určite nemal byť kľúčový 
faktor ovplyvňujúci rozhodnutie investora, pozornosť by mala byť venovaná aj 
vizuálnym aspektom stránky. Dôveryhodnosť projektu určite zvyšuje prepracovaná 
stránka, ktorá by mala byť vizuálne lákavá, ale zároveň jednoduchá na používanie. 
Animácie na stránkach sú iba plusom, keďže ich vytvorenie vyžaduje dodatočný čas, 
energiu a finančné prostriedky.  

Vzhľadom na zmieňovanú prezentáciu kryptomeny na sociálnych sieťach je 
potrebné  sledovať aj to, aká výrazná je aktivita na sociálnych sieťach a hlavne či 
pochádza od reálnych ľudí, alebo od kúpených botov. Zvýšenú pozornosť je treba 
klásť hlavne na príspevky od uvádzaných botov, pretože tieto často indikujú 
nedostatok reálnej aktivity a v konečnom dôsledku nedostatok záujmu o projekt.  

Ďalším kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim cenu kryptomeny, hlavne 
z dlhodobého hľadiska, je tokenomika (v niektorých zdrojoch sa používa aj 
označenie distribúcia tokenov). Toto slovo v spisovnom slovenskom alebo českom 
jazyku neexistuje, jedná sa o doslovný preklad z anglického originálu tokenomics. 
Ako názov napovedá, jedná sa o kombináciu slov token a economics, teda 
ekonomika tokenov. Jednoduchšie povedané, tokenomika označuje ekonomiku 
jednotiek (tokenov) danej kryptomien na základe analýzy ponuky a dopytu. 
Informácie o tokenomike je vo väčšine prípadov možné nájsť na webových 
stránkach kryptomeny. Ak tomu tak nie je, je možné to považovať za varovný signál.   

Základným indikátorom solídnej tokenomiky je jej maximálne množstvo. Ak 
je obmedzené, znamená to, že existuje maximálne vytvoriteľné množstvo tokenov 
a v budúcnosti môže dôjsť k ich nedostatku, čím by bola cena tlačená hore. Naopak, 
o inflačnú kryptomenu sa jedná v prípade, že jej množstvo je neobmedzené.  

Nemenej dôležitou je aj počiatočná alokácia a distribúcia tokenov. Tokeny sú 
väčšinou distribuované investorom dvoma spôsobmi, a to formou Premine alebo 
Fair Launch. Prvá, pre bežných investorov menej atraktívna forma v preklade 
znamená, že určité množstvo tokenov je „pred-ťažené“. V praxi to znamená, že 
presne stanovené množstvo tokenov je obvykle alokované developerom projektu, 
alebo najskorším a najväčším investorom, pred tým, ako sú tokeny distribuované 
verejnosti. Aj keď to nemusí byť pravidlom, nie je výnimkou, že developeri po 
umelom nafúknutí ceny kryptomeny predávajú veľké množstvá tokenov na voľnom 
trhu a opúšťajú projekt s krátkodobým ziskom, zatiaľ čo investori, ktorí otvárali 
pozície po premine, inkasujú finančné straty. Na druhej strane, výhodou premine 
môže byť zaistenie finančných prostriedkov pre developerov na ďalšie pokračovanie 
projektu, alebo ako motivácia pre bonitných investorov. Z dôvodu viacerých 
možných scenárov je potrebné vnímať premine v širšom kontexte, a to hlavne 
s ohľadom na reputáciu a dôveryhodnosť tímu developerov.16 Druhá alternatíva, fair 
launch, v preklade „férové spustenie“, je vo väčšine prípadov investormi vnímaná 
ako oveľa atraktívnejšia. Ako názov napovedá, pri takejto alternatíve sú tokeny v deň 
fair launch distribuované všetkým investorom rovnako, bez ohľadu na výšku 
investovaného kapitálu, zásluh pri vývoji projektu atď.17 

 
16  Premining, https://www.investopedia.com/terms/p/premining.asp  
17  Fair launch, https://dyor-crypto.fandom.com/wiki/Fair_launch  



551 

Medzi najdôležitejšie aspekty tokenomiky patrí aj samotné využitie tokenu 
a mechanizmus konsenzu. Mechanizmus konsenzu môže byť najjednoduchšie 
definovaný ako mechanizmus odolný voči chybám využívaný v počítačových 
a blockchainových systémoch na dosiahnutie potrebného súhlasu týkajúceho sa 
hodnoty dát a stavov siete v distribuovaných systémoch alebo v systémoch 
s viacerými agentmi, ako napríklad kryptomeny. Jednoduchšie povedané, ide 
o overovanie transakcií viacerými jednotkami (počítačmi) v rámci decentralizovanej 
siete.18 Klasickým mechanizmom konsenzu je najstarší mechanizmus, PoW (Proof 
of Work) u Bitcoinu, kedy mineri (ľudia poskytujúci svoju výpočtovú techniku na 
overovanie zložitých transakcií) ako odmenu za svoje úsilie dostávajú novo 
vytvorené Bitcoiny. V súčasnosti je PoW využívaný iba zriedkavo a namiesto neho 
je aplikovaných najrozšírenejších 12 mechanizmov, pričom každý z nich disponuje 
osobitnými špecifikami výhodami a nevýhodami.  

Ako bolo uvedené vyššie, mechanizmy konsenzu sú príliš komplexnou témou, 
vo všeobecnosti je však potrebné venovať pozornosť tomu, ako sú v danom 
mechanizme využívané tokeny. Čím vyššia je vytvorená potreba držania tokenov pre 
overovanie transakcií a čím vyššie ekonomické motívy sú uplatňované pre držiteľov, 
tým lepšie, keďže v praxi to znamená zvýšenie potreby a využitia tokenov. To 
následne obmedzuje možnú extrémnu volatilitu, keďže tokeny sú pre potreby 
fungovania mechanizmu konsenzu držané a nie obchodované a v kombinácii 
s vyššie uvedenými faktormi z dlhodobého hľadiska implikujú cenový rast na 
základe reálnej potreby a využitia danej kryptomeny.19 Jedným z hlavných 
problémov, ktorý doteraz nedokázala stopercentne vyriešiť ani jedna kryptomena je 
tzv. blockchain trilema. Škálovateľnosť, decentralizácia a bezpečnosť sú pre 
kryptomeny absolútne zásadné, avšak vzhľadom na dostupné súčasné technológie 
umožňujú zameranie sa na dva z týchto aspektov, pričom tretí väčšinou zaostáva. 
Najlepším príkladom sú Bitcoin a Ethereum, ktoré predstavujú mimoriadne 
decentralizované a bezpečné kryptomeny, avšak veľkým problémom je práve 
škálovateľnosť. Pri študovaní mechanizmu konsenzu (ktorý je väčšinou podrobne 
popísaný vo white paperi) je treba venovať pozornosť hlavne tomu, ako daný 
mechanizmus rieši túto trilemu a na ktoré z aspektov sa zameriava. Z investičného 
hľadiska je možné za najatraktívnejšie projekty považovať tie, ktoré prinášajú nové, 
unikátne riešenia. Naopak sa treba mať na pozore pred projektmi, ktoré využívajú už 
dostupné technológie a svetu kryptomien neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu. 
V takých prípadoch sa s najväčšou pravdepodobnosťou (aj keď nie vždy) jedná 
o pochybné projekty, ktorých tím je motivovaný iba vidinou krátkodobého zisku.20     
  

Nakoniec technická analýza je založená na sledovaní trendov a pre jej účely 
je kľúčová cena a objemy analyzovaného inštrumentu. Na základe týchto 
historických dát sa snaží o predikovanie budúcich cien. K technickej analýze je 

 
18  Consensus Mechanism (Cryptocurrency), https://www.investopedia.com/terms/c/consensus-

mechanism-cryptocurrency.asp  
19  Chapter Eleven – Cryptographic Consensus Mechanisms, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065245820300668  
20  What Is the Blockchain Trilemma? https://academy.shrimpy.io/post/what-is-the-blockchain-

trilemma  
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možné pristupovať rôzne, avšak pre účely tohto príspevku je potrebné pamätať na 
to, že graf je odrazom psychológie účastníkov trhu. V súčasnosti existujú tisíce 
rôznych indikátorov a stratégií, ktorými sú ovplyvnené najväčšie množstvá ľudí. 
Takéto indikátory potom majú väčší vplyv na správanie sa účastníkov trhu 
a poskytujú dôveryhodnejšie signály o ďalšom možnom cenovom vývoji. Hlavným 
cieľom technickej analýzy je nachádzanie krátko a strednodobých obchodných 
príležitostí, so zameraním sa na dlhé pozície bez pákového efektu. 21  

  
Právne aspekty virtuálnych mien 

V právnych predpisoch Európskej únie (EÚ) o finančných cenných papieroch 
v súčasnosti neexistuje žiadna právna definícia kryptoaktív. Kľúčovým hľadiskom 
právnej úpravy kryptoaktív je, či môžu byť kvalifikované ako finančné nástroje 
v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o 
trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 
2011/61/EÚ (ďalej aj  „MiFID II“). MiFID II ustanovuje komplexný regulačný 
režim upravujúci vykonávanie transakcií s finančnými nástrojmi. Podľa Európskeho 
orgánu pre bankovníctvo určité kryptoaktíva možno považovať za elektronické 
peniaze, ak naplnia definičné znaky uvedené v smernici MiFID II. Avšak 
v súčasnosti väčšina aktivít v súvislosti s kryptoaktívami nespadá pod reguláciu 
MiFID II a ani pod žiadnu inú.  

S cieľom odstrániť túto legislatívnu medzeru Európska únia predstavila návrh 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s kryptoaktívami a o zmene 
smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej aj „Nariadenie o trhoch s kryptoaktívami“). Má ísť 
o zatiaľ najzásadnejšiu ucelenú reguláciu kryptoaktív. Cieľom predmetného 
nariadenia je umožniť vznik trhov s kryptoaktívami, ako aj tokenizáciu finančných 
aktív a širšie využitie kryptoaktív vo finančných službách. Prijatím tohto nariadenia 
sa má dosiahnuť právna istota spočívajúca v regulácií jednotlivých vzťahov 
v súvislosti s kryptoaktívami, nastavenie pravidiel spravodlivej hospodárskej 
súťaže, ako aj  ochrana spotrebiteľov. 

Pôsobnosť nariadenia je nastavená pomerne široko aj vzhľadom na definíciu 
kryptoaktíva, ktoré nariadenie o trhoch s kryptoaktívami zavádza v tomto znení: 
„Kryptoaktívum je digitálne vyjadrenie hodnoty alebo práv, ktoré možno prenášať a 
elektronicky uchovávať s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií 
alebo podobnej technológie“. Uvedená definícia predstavuje pomerne široký 
diapazón kryptoaktív, ktoré budú spadať pod regulačný rámec nariadenia o trhoch 
s kryptoaktívami (napr. Bitcoin, Etherum, dogecoin). Súčasne však Nariadenie 
o trhoch s kryptoaktívami zo svojej pôsobnosti vylučuje kryptoaktíva, ktoré spadajú 
pod MiFID II - finančné nástroje.  

Kryptomeny a regulácie týkajúce sa nich sú upravované niekoľkými 
dokumentami, z ktorých medzi najvýznamnejšie patria tzv. smernice AML. Po prvý 
krát sa aktivity spojené s kryptomenami dostali pod platnosť AML legislatívy 
v januári 2020, kedy nadobudla účinnosť piata smernica AML, v ktorej sú 
kryptomeny (EÚ používa označenie virtuálne meny) definované ako digitálny 
nositeľ hodnoty, ktorá nie je vydávaná ani zaručená centrálnou bankou ani orgánom 

 
21  REJNUŠ, O. Finanční trhy. Praha: Grada, 2014, s. 67  
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verejnej moci, nie je nutne naviazaná na menu etablovanú v súlade so zákonom 
a ktorá nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaná fyzickými alebo 
právnickými osobami ako výmenný prostriedok, ktorý možno elektronicky 
prevádzať, uchovávať a elektronicky s ním obchodovať. Zmieňovaná smernica 
vníma ako hlavné riziko anonymitu kryptomien a preto považuje za kľúčové, aby 
kompetentné orgány národných štátov mali dostatočné kapacity na monitorovanie 
všetkých transakcií a aby bola zaistená kooperácia medzi týmito orgánmi na 
medzinárodnej úrovni. Je potrebné podotknúť, že smernica trpí nedostatkami 
týkajúcimi sa hlavne technologických aspektov kryptomien. V smernici nie je 
uvedené, presne ktorých kryptomien sa dané rizika týkajú, keďže existujú 
kryptomeny s rôznymi stupňami anonymity. Smernica je pre reguláciu kryptomien 
z hľadiska AML významná najmä kvôli tomu, že členské štáty  sú na jej základe 
povinné umožniť poskytovateľom služieb výmeny medzi fiat peniazmi 
a kryptomenami (zjednodušene povedané zmenárne alebo burzy) iba na základe 
registrácie a získania  licencie.22 V decembri 2020 vstúpila do platnosti šiesta 
smernica AML, na základe ktorej je počítačová kriminalita (do ktorej je možné 
zaradiť aj pranie špinavých peňazí s využitím kryptomien) klasifikovaná ako trestná 
činnosť.23   

Špecificky sa na kryptomeny zameriava návrh Európskej komisie na vydanie 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s kryptoaktívami a o zmene 
smernice (EÚ) 2019/1937 - MiCa (Regulation of the European Parliament and of the 
Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937). Aj 
keď pre MiCa nie je AML kľúčovým komponentom, okrajovo je v danom nariadení 
zmieňované, keďže jedným z cieľov MiCa je vytvorenie jednotného európskeho 
právneho rámca potrebného pre úplné využitie potenciálu, ktorý kryptomeny 
predstavujú. MiCa sa prioritne zameriava na podporu inovácií, resp. využitie 
technológie blockchainu, na zavedenie primeranej úrovne ochrany spotrebiteľov 
a investorov a integrity trhu na základe harmonizácie právnych noriem členských 
štátov a v neposlednom rade zaistenie finančnej stability. Hlavné ciele MiCa je 
možné inými slovami definovať aj tak, že sa usiluje o reguláciu trhu kryptomien 
rovnakým spôsobom ako je to v prípade klasických finančných trhov. Čo sa týka 
špecificky AML, MiCa sa odvoláva na FATF v tom zmysle, že definícia 
„kryptoaktív“ využívaná v legislatíve EÚ by mala zodpovedať definícii „virtuálnych 
aktív“ v odporúčaniach FATF. Hlavným motívom je čo najväčšie zosúladenie 
a zefektívnenie iniciatív EÚ a FATF v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. 
MiCa taktiež kladie špecifické nároky na emitentov kryptomien a poskytovateľov 
služieb s nimi spojených, pričom jedným z týchto požiadaviek je práve znalosť 
procesov AML. Podľa MiCa by hlavní manageri a akcionári poskytovateľov služieb 

 
22  Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending 

Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of 
money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018L0843  

23  Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0022.01.ENG  
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kryptoaktív mali byť odborne spôsobilí aj v AML. Rovnaké požiadavky sú kladené 
aj na riadiace orgány emitentov tokenov krytých aktívami.24    

Dňa 20.07.2021 Európska komisia zverejnila návrh Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov 
a určitých kryptoaktív. Tento návrh bol vypracovaný z dôvodu zintenzívneného boja 
proti praniu špinavých peňazí a má za cieľ prijatie legislatívnych opatrení v troch 
kľúčových oblastiach, a to vytvorenie jednotného súboru pravidiel EÚ pre oblasť 
boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zavedenie dohľadu 
v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na úrovni EÚ 
a zriadenie mechanizmu podpory a spolupráce pre finančné spravodajské jednotky 
(FIU).  

Komisia vidí výrazné nedostatky v doterajšej legislatíve, a to že požiadavky 
AML sú uplatňované iba na transakcie zahŕňajúce bankovky a mince, bezhotovostné 
peniaze a elektronické peniaze. Podľa Komisie prevody virtuálnych aktív zahŕňajú 
rovnaké rizika ako prevody štandardných foriem peňazí a preto je potrebné uplatniť 
podobný, ba až identický prístup. Návrh sa taktiež odvoláva na odporúčania FATF 
týkajúce sa nových technológií, presnejšie virtuálnych aktív a VASPs. Komisia 
potvrdzuje potrebu zaviesť povinnosť o zhromažďovaní a uchovávaní údajov 
VASPs týkajúcu sa pôvodcov a príjemcov, a to u pôvodcu meno, číslo účtu, adresu, 
číslo oficiálneho osobného dokladu, identifikačné číslo alebo dátum a miesto 
narodenia, u príjemcu meno a číslo účtu. Návrh sa vzťahuje na VASPs vždy, keď 
ich transakcie, či už s fiat menou alebo kryptoaktívom, zahŕňajú tradičný 
elektronický prevod alebo prevod kryptoaktív medzi poskytovateľom služieb 
kryptoaktív a iným povinným subjektom (napr. medzi dvoma poskytovateľmi 
služieb kryptoaktív alebo medzi poskytovateľom služieb kryptoaktív a iným 
povinným subjektom, ako je banka alebo iná finančná inštitúcia). V  prípade 
transakcií zahŕňajúcich prevody kryptoaktív sa pri všetkých prevodoch kryptoaktív 
uplatňujú rovnaké požiadavky ako pri cezhraničných elektronických prevodoch.25 

Cieľom aktuálnej slovenskej právnej úpravy, ktorá bezprostredne nadväzuje 
na vyššie uvedenú medzinárodnú úpravu – zákona č. 297/2008 Z. z.  o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 279/2020 Z. 
z. je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 
2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu 
a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ – piata AML smernica - ktorá sleduje 
ochranu finančného systému a posilnenie mechanizmu zavedeného na 
predchádzanie legalizácii príjmu z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v rámci 
Európskej únie. Tento zákon v intenciách piatej AML smernice reviduje existujúce 
pravidlá zamerané na predchádzanie legalizácii príjmu z trestnej činnosti a 

 
24  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-

assets, and amending Directive (EU) 2019/1937, 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0593&from=EN  
25  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information 

accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0422  
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financovaniu terorizmu a jeho cieľom je vo všeobecnosti, okrem iného, zlepšiť 
prístupnosť k registru konečných užívateľov výhod, prijať prísnejšie opatrenia na 
zníženie rizík legalizácie a financovania terorizmu spojených s anonymnými 
predplatenými nástrojmi a monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané 
prostredníctvom virtuálnej meny. S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú virtuálne 
meny, povinnými osobami sú aj subjekty poskytujúce služby spojené s virtuálnymi 
menami, pričom podmienkou poskytovania uvedených služieb je získanie 
živnostenského  oprávnenia. Z dôvodov právnej istoty je v zákone definovaná 
virtuálna mena, poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľ 
služieb zmenárne virtuálnej meny. V súvislosti s identifikáciou klienta a jeho 
overením sa zabezpečil súlad s ustanoveniami o elektronickej identifikácii a 
autentifikácii klientov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, keďže 
jedným z cieľov piatej AML smernice je náležite identifikovať a overiť strany 
transakcie z dôveryhodných a nezávislých zdrojov. 

Predmetnou novelizáciou § 5 ods. 1 písm. o), p) § 9 písm. l), n), o) dochádza 
k transpozícii článku čl. 2 ods. 1 bod 3 písm. g) a h) piatej AML smernice. Zároveň 
ide o reakciu na hodnotenie AML rizík vyplývajúcich z nových produktov a 
technológií v zmysle revidovaného odporúčania č. 15 FATF týkajúceho sa rizikovo 
orientovaného prístupu k virtuálnym aktívam a k poskytovateľom virtuálnych aktív 
("Guidance for a risk - based approach virtual assets and virtual service providers"). 

Ako to už bolo naznačené, transakcie s virtuálnymi menami poskytujú výhodu 
vyššieho stupňa anonymity oproti klasickým prevodom finančných prostriedkov, čo 
zvyšuje ich riziko zneužitia napríklad teroristickými organizáciami alebo inými 
osobami na financovanie terorizmu alebo legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a 
pod. Ďalšie riziká, ktoré v sebe môžu niesť virtuálne aktíva sa môžu týkať 
"nezvratnosti transakcií" (nemožnosť reklamácie, storno transakcie a pod.), 
problematického riešenia podvodných operácií (zložitá dosledovateľnosť 
transakcií), nejasnej a technologicky zložitej povahy a nedostatku regulačných 
bezpečnostných opatrení. 

Virtuálne meny (napr. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, IOTA, Ripple, Stellar) nie 
sú v Slovenskej republike uznané ako oficiálna tuzemská či zahraničná mena, 
nepredstavujú elektronické peniaze v zmysle zákona o platobných službách a nemajú 
fyzickú protihodnotu vo forme zákonného platidla. Aktuálna európska legislatíva 
vrátane slovenského právneho poriadku neupravuje a nevymedzuje bližšie činnosti 
súvisiace s virtuálnymi aktívami. V súvislosti s virtuálnymi menami začínajú na 
slovenskom finančnom trhu pôsobiť rôzni poskytovatelia služieb spojených s týmito 
menami, pričom pre takého obchodovanie nie sú v súčasnosti zavedené žiadne 
osobitné požiadavky (napr. povolenie Národnej banky Slovenska) a na podnikanie 
postačuje všeobecné živnostenské oprávnenie vo forme živnosti. 

Na rizikovosť virtuálnych mien upozornil aj Európsky orgán pre 
bankovníctvo (European Banking Authority), ako aj Európska centrálna banka v 
správe "Virtual Currency Schemes - A Further Analysis" z februára 2015, kde 
poukázali na nedostatok transparentnosti a kontinuity, závislosť na IT platforme a 
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sieťach, ako aj na anonymitu účastníkov finančného systému, zvlášť príjemcov 
takýchto platieb. Hlavným legislatívnym nástrojom, ako na dané riziká reagovať, je 
zahrnúť poskytovateľov služieb s virtuálnymi menami medzi povinné osoby a uložiť 
im zákonnú povinnosť vykonávať príslušnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, 
najmä s cieľom identifikovať vlastníka príslušnej adresy virtuálnej meny. 

V zmysle uvedeného sú preto medzi povinnými osobami zaradené aj subjekty 
poskytujúce služby spojené s virtuálnymi menami (poskytovatelia, ktorí sa 
profesionálne zaoberajú zmenárenskými službami medzi virtuálnou menou a 
nekrytými menami - fiat menami, resp. poskytovateľov služieb peňaženky). 
Vzhľadom k tomu, že piata AML smernica v článku 20a vyžaduje, aby 
poskytovatelia zmenárenských služieb medzi virtuálnymi aktívami a nekrytými 
menami (fiat menami), resp. poskytovatelia služieb peňaženky boli registrovaní, 
podmienkou poskytovania uvedených služieb bude získanie živnostenského 
oprávnenia. Oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky 
poskytovania služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb 
peňaženky virtuálnej meny vydané do 31. októbra 2020 zanikne 28. februára 2021. 

Uvedenou novelou sa § 9 písm. l), n) a o) citovaného zákona dopĺňa o definície 
virtuálnej meny, poskytovateľa služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľa 
služieb zmenárne virtuálnej meny. Táto definícia vychádza z čl. 3 bod 18, piatej 
AML smernice a tiež je v súlade s definíciou uvedenou v metodickom usmernení 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/10386/2018-721 k postupu 
zdaňovania virtuálnych mien. V zmysle tohto ustanovenia virtuálnou menou sa 
rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou 
bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, 
a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými 
fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno 
elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať. 
Poskytovateľom služieb peňaženky virtuálnej meny sa rozumie osoba, ktorá 
poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej 
klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny. Poskytovateľom služieb 
zmenárne virtuálnej meny je  osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti 
ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup 
virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá 
alebo cudziu menu. 

Ďalšou právnou normou aktuálne zakotvujúcou pojem virtuálna mena je 
Trestný zákon a jeho novela zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení 
majetku a správe zaisteného majetku, účinný s výnimkami od 1.1.2021, obsahom 
ktorého je tiež pojem virtuálna mena ako súčasť definície majetku a jeho zaisťovania 
podľa § 2 a § 6.   

Trestný zákon v § 131 ods. 7 virtuálnu menu v zhode s vyššiu uvedenou 
definíciou vymedzuje takto: virtuálnou menou sa na účely tohto zákona rozumie 
digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou 
ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo a ktorý 
nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými osobami ako 
nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním 
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elektronicky obchodovať. Za súvisiace právne normy možno považovať Smernicu 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 o boji proti praniu špinavých peňazí 
prostredníctvom trestného práva a najmä Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/713 o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami 
a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie 
Rady 2001/413/SVV, ktorá v článku 2 písm. d definuje virtuálnu menu obdobne ako 
Trestný zákon. 

Z oblasti trestného práva neopomenuteľným je aj § 96d Trestného poriadku 
(po jeho vyššie uvedenej novele zákonom č.  312/2020 Z. z)  zakotvujúci inštitút 
zaistenia virtuálnej meny. Podľa tohto ustanovenia, okrem iného, ak zistené 
skutočnosti nasvedčujú tomu, že virtuálna mena je nástrojom trestnej činnosti alebo 
výnosom z trestnej činnosti, môže predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor 
vydať príkaz na zaistenie virtuálnej meny. Ak vec neznesie odklad, môže vydať 
príkaz prokurátor aj pred začatím trestného stíhania. Taký príkaz musí najneskôr do 
48 hodín potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak stráca platnosť. V príkaze sa 
zakážu akékoľvek dispozície s virtuálnou menou a prikáže sa jej vydanie vrátane 
vydania hesla, prístupového kódu alebo podobných údajov umožňujúcich 
nakladanie s virtuálnou menou. Právne úkony urobené v rozpore s takýmto zákazom 
sú neplatné. Ak pominuli dôvody na zaistenie virtuálnej meny, vydá predseda senátu 
a v prípravnom konaní prokurátor bezodkladne príkaz na zrušenie zaistenia 
virtuálnej meny. Uvedený príkaz musí byť vydaný písomne a musí byť odôvodnený. 
V príkaze sa uvedie adresa úložiska virtuálnej meny orgánu, ktorý spravuje zaistený 
majetok podľa osobitného predpisu, označenie virtuálnej meny a počet jednotiek. 
Vlastník virtuálnej meny, ktorá bola zaistená, alebo iná osoba, ktorej bola virtuálna 
mena zaistená, má právo žiadať o zrušenie alebo obmedzenie zaistenia. Ak je v 
trestnom konaní potrebné zaistiť virtuálnu menu na zabezpečenie nároku 
poškodeného na náhradu škody, postupuje sa primerane. 

V súvislosti s danou problematikou aspoň za zmienku stojí § 80ag 
Živnostenského zákona č. 455/91 Zb. v platnom znení, podľa ktorého živnostenské 
oprávnenie vydané na živnosť, ktorá svojím obsahom spĺňa znaky poskytovania 
služieb zmenárne virtuálnej meny alebo poskytovania služieb peňaženky virtuálnej 
meny vydané do 31. októbra 2020 zaniká 28. februára 2021. Predmetné služby zákon 
zaraďuje do tzv. viazaných živností. 

Opomenúť v tomto kontexte nemožno už teraz vznikajúce aplikačné 
problémy súvisiace s účtovaním a zdaňovaním virtuálnej meny podľa zákona č. 
431/2002 Z. z. v platnom znení o účtovníctve a zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom 
znení o dani z príjmov. Podľa § 14 ods. 10, § 25 ods.1 písm. h a § 27 ods. 13 zákona 
č. 431/2002 Z. z. v platnom znení o účtovníctve virtuálnu menu prepočítava účtovná 
jednotka na eurá ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 25 ods. 1 písm. h). 
Na virtuálnu menu sa § 4 ods. 7 vzťahuje primerane. Z jednotlivých zložiek majetku 
a záväzkov, ak tento zákon neustanovuje inak, sa oceňuje reálnou hodnotou podľa § 
27 ods. 13 odplatne nadobudnutá virtuálna mena, virtuálna mena nadobudnutá 
ťažbou ku dňu výmeny za iný majetok alebo službu, služba a majetok nadobudnuté 
výmenou za virtuálnu menu, okrem peňažných prostriedkov a cenín ocenených 
menovitými hodnotami a virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu 
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menu. Reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia podľa § 24 ods. 
1 písm. a) zistená spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného 
trhu s virtuálnou menou. V priebehu účtovného obdobia účtovná jednotka používa 
rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre danú virtuálnu menu. 

Keďže v súvislosti so zdaňovaním virtuálnych mien, resp. s porušovaním 
daňových povinností v tomto smere možno očakávať ďalší nápad nových foriem aj 
daňovej trestnej činnosti, najmä trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 
276 Trestného zákona, záverom aspoň odkazujeme na metodické usmernenie 
Ministerstva financií SR - MF 10386/2018, z ktorých sú zrejmé relevantné 
informácie k zdaňovaniu virtuálnych mien.  

Ako to vyplynulo z predchádzajúceho textu, virtuálna mena je už nielen 
neopomenuteľná ekonomická a finančná kategória, ale aj kategória právna, ktorá sa 
postupne udomácňuje v slovenskom právnom poriadku.  

 
Záver 

Záverom je s vysokou mierou istoty možné konštatovať, že kryptomenám 
relevantné inštitúcie venujú množstvo pozornosti týkajúce sa najmä rôznych 
právnych aspektov. Z psychologického a sociologického hľadiska sa dá obdobie 
rastúceho trendu v prvej polovici roka, októbra a novembra 2021 považovať za 
veľmi podobné býčiemu trhu z roku 2017, avšak s výnimkou práve vyššie 
zmieňovaných legislatívnych ambícií. Tieto procesy odrážajú prevažne príliv 
inštitucionálneho kapitálu do sektoru kryptomien a potrebu týchto gigantických 
inštitúcií operujúcich s portfóliami v hodnotách pohybujúcich sa v miliardách 
dolárov, mať istú mieru istoty, na základe ktorej sú aktíva (kryptomeny) jasne 
definované zákonom. Z finančného hľadiska predstavuje investícia do 
neregulovaných aktív mimoriadne riziko, keďže v budúcnosti sa takéto aktíva môžu 
stať terčom napr. zákazu, alebo iných reštriktívnych opatrení pochádzajúcich od 
zákonodarcov.  

Napriek nie ideálnej situácii na trhu kryptomien v prvej polovici roka 2022 
snahy o vytvorenie jasného právneho regulatívneho rámca neustávajú a pri 
pokračovaní súčasných trendov je možné v blízkej budúcnosti očakávať status 
kryptomien podobný tradičným finančným inštrumentom. Z ekonomického 
hľadiska je potrebné brať do úvahy aj súčasnú špecifickú situáciu na globálnych 
finančných trhoch a dôsledky napr. možnej recesie v USA alebo eskalácie konfliktu 
na Ukrajine. Istotou v tejto neistej dobe zostáva, že nasledujúce mesiace s najväčšou 
pravdepodobnosťou prinesú udalosti mimoriadne ovplyvňujúce nielen trh 
kryptomien, ale aj iné, menej komplikované odvetvia týkajúce sa každého z nás.  

Z obsahu predmetného príspevku je zrejmé, že hoci v prípade virtuálnych 
mien ide celosvetovo, a aj v podmienkach Slovenskej republiky, o zatiaľ v zásade 
neregulované meny, čím si získavajú na popularite, nejde o kategóriu právne 
neupravenú. Naopak tendencie týkajúce sa takejto úpravy sú tak vo svete, ako aj 
v SR, stále silnejšie, o čom svedčí v tomto príspevku popísaných všetkých sedem 
právnych noriem, ktoré zatiaľ virtuálne meny upravujú. Sumarizujúc ich, je možné 
rozdeliť túto právnu úpravu na výhradne trestnoprávnu, ku ktorej patrí Trestný zákon 
a Trestný poriadok, právnu úpravu s ňou bezprostredne súvisiacu a k nej možno 



559 

zaradiť zákon č. 297/2008 Z. z.  o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe 
zaisteného majetku a nakoniec je to ďalšia právna úprava obsahujúca živnostenský 
zákon č. 455/91 Zb. v platnom znení, zákon č. 431/2002 Z. z. v platnom znení 
o účtovníctve a zákon č. 595/2003 Z. z. v platnom znení o dani z príjmov. 
Vychádzajúc z týchto trendov možno predpokladať, že ďalšia právna úprava 
virtuálnych mien bude predmetom najmä Občianskeho zákonníka, alebo aj iných 
zákonov upravujúcich finančný trh, kolektívne investovanie a podobne.  
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