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PREDHOVOR 

 

 

V rámci riešenia grantového projektu APVV-18-0421 „Európska prokuratúra v súradniciach 

ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom 

práva“ usporiadal Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach medzinárodnú vedeckú konferenciu „Vplyv 

Európskej únie na trestné právo jej členských štátov“, ktorá sa uskutočnila 7. októbra 2022 v 

Košiciach.  

Na rozdiel od iných oblastí činností Európskej únie, do oblasti trestného práva a trestnej 

politiky začala Európska únia vstupovať až oveľa neskôr. Ide totiž o sféru, ktorá sa tradične 

spája so suverenitou štátu a preto členské štáty Európskej únie do nej len veľmi pomaly 

vpúšťajú Európsku úniu.  

Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor pre odborníkov z akademickej obce a praxe na 

výmenu poznatkov a skúseností týkajúcich sa pôsobnosti Európskej únie v oblasti trestného 

práva a vplyvu jej činnosti na  oblasť trestného práva členských štátov, ako aj na prezentáciu 

návrhov na zlepšenie existujúcej právnej úpravy, či už na úrovni Európskej únie alebo na úrovni 

vnútroštátnej. Jednotlivé príspevky prezentované na konferencii sa venovali týmto základným 

okruhom:  

1. dôvody pôsobnosti Európskej únie v oblasti trestného práva 

2. vplyv normotvorby Európskej únie na trestné právo jej členských štátov  

3. spolupráca Súdneho dvora Európskej únie a vnútroštátnych sudcov prostredníctvom 

prejudiciálneho konania v oblasti trestného práva 

4. európska prokuratúra 

Na konferencii síce prevažovali príspevky zástupcov akademického sveta, ale boli 

obohatené aj o príspevky zástupcov z praxe. Okrem pohľadov zo slovenskej perspektívy boli 

prezentované aj príspevky od autorov z Poľska a z Českej republiky. Nie všetci účastníci 

konferencie však prejavili záujem publikovať svoje príspevky aj v tomto zborníku, čiže jeho 

obsah nie úplne kopíruje program konferencie. Napriek tomu sa domnievame, že príspevky v 

zborníku ponúkajú širokú zaujímavých a podnetných tém.  

 

                                                                                          Martina Jánošíková 
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TRESTNÉ ČINY PROTI MENE A ICH ZMENY POD 

VPLYVOM EÚ 

CRIMES AGAINST THE CURRENCY AND THEIR 

CHANGES UNDER THE INFLUENCE OF THE EU 

Viliam Poništ 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá trestnoprávnou ochranou meny, ktorá sa pod vplyvom Európskej únie začala 

meniť, a to v dôsledku ochrany spoločnej meny - eura. Rozoberá podmienky, ktoré musela SR splniť 

pred prijatím spoločnej meny v trestnoprávnej oblasti. Venuje sa aj okolnostiam prijatia smernice 

trestnoprávnej ochrane eura a jej vplyvu na právny poriadok SR. Venuje sa najmä osobitnej skutkovej 

podstate, ktorú bolo potrebné začleniť do Trestného zákona. Takisto sa zamýšľa aj nad správnou 

transpozíciou uvedenej smernice. 

Abstract 

The paper deals with the criminal protection of the currency, which began to change under the influence 

of the European Union, as a result of the protection of the common currency - the euro. It discusses the 

conditions that the Slovak Republic had to meet in the area of criminal law before adopting the common 

currency. It also deals with the circumstances of the adoption of the directive on the criminal protection 

of the euro and its impact on the legal system of the Slovak Republic. It mainly deals with the specific 

facts, which had to be included in the Criminal Code. It is also thinking about the correct transposition 

of the mentioned directive. 

 

Úvod 

Predchádzajúca trestnoprávna úprava, reprezentovaná zákonom č. 140/1961 Zb. Trestný 

zákon v znení neskorších predpisov až do posledného dňa svojej účinnosti (do 31.12.2005) 

upravoval vo svojej druhej časti (osobitnej časti), druhej hlave, treťom oddiele trestné činy proti 

mene a centrálnymi pojmami boli falšovanie a pozmeňovanie peňazí. Súčasný trestný zákon, 

t.j. zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný 

zákon“) už od prvého dňa svojej účinnosti pracoval pri tomto druhu trestnej činnosti s pojmami 

falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí. Je zrejmé, že došlo k rozšíreniu 

pojmov o „neoprávnenú výrobu peňazí“, pričom takýto trestný čin doteraz upravený nebol. 

Bývalá právna úprava pracovala iba s pojmom neoprávnenej výroby náhradok tuzemských 

peňazí, čo je kvalitatívny rozdiel. Otázka znie, či je táto zmena významná z pohľadu vplyvu 

práva EÚ na trestné právo v SR, a ak je, tak potom aký význam jej môžeme priradiť. Zároveň 

nejde o jedinú zmenu, ktorú je možné skúmať z hľadiska práva EÚ a takisto je nutné sa 

vyhodnocovať, či niektoré trestné činy majú ešte opodstatnenie vo vzťahu k právu EÚ. 
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1.  Trestné činy proti mene  

Trestné činy proti mene sú upravené v treťom diely piatej hlavy osobitnej časti Trestného 

zákona. Na účely tohto článku je vhodné rozdeliť ich podľa toho ako vznikali, prípadne čo stálo 

za ich vznikom. V prvom rade máme skupinu skutkových podstát trestných činov, ktoré 

vyplývajú z Medzinárodného dohovoru o potláčaní peňazokazectva z roku 1929. Vtedajšie 

Československo sa podieľalo intenzívne na príprave tohto medzinárodného dohovoru, a možno 

aj preto boli doňho inkorporované obdobné skutkové podstaty podľa zákona č. 269/1919 Sb. 

o falšovaní peňazí a cenných papierov. Vzhľadom na ratifikáciu tohto dohovoru (publikovaný 

v ČSR pod č. 15/1932 Sb.), ktorý zaväzuje Slovenskú republiku aj v súčasnosti sú potom aj 

Trestnom zákone upravené skutkové podstaty spočívajúce vo falšovaní a pozmeňovaní peňazí, 

ich uvádzania do obehu, (sčasti) výroby a držby falšovateľské náčinia, ako aj skutočnosti podľa 

§ 280 Trestného zákona1.  

Ďalšou skupinou je „historické dedičstvo“, ktoré sa nám zachovalo takisto z čias prvej 

Československej republiky (ale zatiaľ, čo tam to boli priestupky, dnes ide o trestné činy), no do 

určitej miery je otázne, či je v súlade s právom EÚ. Ide o trestný čin podľa § 273 Trestného 

zákona, ktorým je ohrozovanie obehu peňazí.   

A konečne treťou skupinou sú skutkové podstaty, ktoré boli/sú prijaté práve na základe 

legislatívy Európskej únie. V danom prípade ide o už spomínanú neoprávnenú výrobu peňazí 

(a s tým spojené aj uvádzanie takýchto peňazí do obehu) a sčasti aj o trestný čin výroby a držby 

falšovateľského náčinia.  

Na základe uvedeného sa preto zameriame práve na trestné činy podľa § 270 a § 271 

Trestného zákona s dôrazom na neoprávnenú výrobu peňazí a ich uvádzanie obehu a § 272 

Trestného zákona. Následne sa budeme venovať aj polemike, či trestný čin nie je nutné 

prehodnotiť skutkovú podstatu trestného činu podľa § 273 Trestného zákona.  

1.1. Neoprávnená výroba peňazí 

Ako už bolo vyššie uvedené, Trestný zákon už od svojho prijatia počíta aj s rozšírenou 

(pôvodnou) skutkovou podstatou pri falšovaní, pozmeňovaní a neoprávnenej výrobe peňazí, 

práve o neoprávnenú výrobu peňazí. Dôvodová správa k návrhu Trestného zákona uvádza v 

doložke zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej 

únie aj Rámcové rozhodnutie Rady z 29.5.2000 o zvýšení ochrany trestnými postihmi a inými 

sankciami proti falšovaniu v súvislosti so zavedením eura (ďalej len „Rámcové rozhodnutie“). 

Toto rozhodnutie už síce neplatí, ale pre dotváranie Trestného zákona a zavedenie neoprávnenej 

výroby peňazí sa javí ako podstatné, pričom je podstatné uviesť, že prevzalo základné zásady 

Dohovoru o potieraní peňazokazectva z roku 1929.2  

Hoci dôvodová správa uvádza, že „aj tieto ustanovenia boli po predchádzajúcich zmenách, 

vykonaných niekoľkými novelami Trestného zákona, prevzaté v podstate bezo zmeny“, nie je 

                                                 
1 Ochrana podľa tohto dielu sa popri platných peniazoch poskytuje aj neplatným peniazom počas obdobia určeného 

na ich výmenu, peniazom v čase spáchania trestného činu nevydaným, ale určeným na vydanie do obehu, ako aj 

cudzozemským peniazom vrátane meny euro a cudzozemským cenným papierom vrátane cudzozemských 

cenných papierov hromadne vydaných, ktoré znejú na majiteľa alebo sú rubopisom prevoditeľné. 
2 Porovnaj: FENYK, J. – SVÁK, J.: Europeizace trestního práva. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 

2008, s. 39; 
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to celkom tak. Ďalej dodáva, že „reaguje sa však na ochranu euromeny pri trestnom čine 

falšovania, neoprávnenej výroby  a pozmeňovania peňazí a cenných papierov (vrátane 

ochranných prvkov), resp. na nové formy falšovania a pozmeňovanie peňazí a ich ochranných 

prvkov počítačovým programom.“3 

Rámcové rozhodnutie neoprávnenú výrobu peňazí upravuje v čl. 4 s názvom „ďalšie trestné 

činy“, pričom je na členskom štáte, aby prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby 

konanie uvedené v čl. 3 Rámcového rozhodnutia4 bolo považované za trestné, taktiež v 

súvislosti s bankovkami a mincami vyrábanými alebo vyrobenými použitím legálnych 

zariadení alebo z legálnych materiálov porušením práv alebo podmienok, podľa ktorých môžu 

príslušné orgány vydávať menu, bez súhlasu týchto orgánov. 

Rámcové rozhodnutie teda priamo neformuluje znenie skutkovej podstaty trestného činu, 

ale popisuje aké konanie by mali členské štáty zadefinovať ako trestný čin, pričom je zrejmé, 

že rozhodujúcim je to, či subjekt koná v súlade oprávneným, ktoré mu dal príslušný orgán alebo 

koná nad rámec tohto oprávnenia. Postihuje sa teda inak legálne konanie, no rozdielom je práve 

súhlas príslušného orgánu s množstvom vyrobených peňazí. Subjekt, ktorý sa dopustí tohto 

konania je inak oprávnený na razbu mincí alebo tlač bankoviek, ale tieto konkrétne vyrazil, 

resp. vytlačil nad rámec povoleného, a teda išlo o nelegálne konanie – neoprávnenú výrobu 

peňazí.  

Toto Rámcové rozhodnutie, však už stratilo platnosť, bolo nahradené (zrušené) smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z  15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a 

ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV 

(ďalej len „Smernica“). V zmysle čl. 3 ods. 2 Smernice platí, že členské štáty prijmú potrebné 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby konanie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) bolo trestné 

aj v prípade bankoviek alebo mincí, ktoré sa síce vyrábajú alebo boli vyrobené použitím 

legálnych zariadení alebo materiálov, ale pri ich výrobe boli porušené práva alebo podmienky, 

za akých môžu príslušné orgány bankovky alebo mince vydávať. Smernica modifikovala 

Rámcové rozhodnutie a neoprávnená výroba peňazí sa mala stať pevnou súčasťou právnych 

poriadkov členských štátov.   

Ako už bolo spomenuté, do právneho poriadku Slovenskej republiky sa toto konanie dostalo 

so schválením Trestného zákona v roku 2005, kedy Trestný zákon vychádzal z rámcového 

rozhodnutia. Smernica, však od tejto podmienky neustúpila. V bode 11 odôvodnenia k Smernici 

sa uvádza aj dôvod pre takúto právnu úpravu. Z jeho znenia vyplýva, že zneužívanie legálnych 

zariadení alebo materiálov povolených tlačiarní alebo mincovní na výrobu neautorizovaných 

                                                 
3 Dôvodová správa k Trestnému zákonu - 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=189687  
4 Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce konanie bolo považované 

za trestné: 

a) akékoľvek falšovanie alebo pozmeňovanie meny bez ohľadu na použité spôsoby; 

b) úmyselné uvádzanie falšovanej meny do obehu; 

c) dovoz, vývoz, preprava, prijatie alebo získanie falšovanej meny s cieľom uviesť ju do obehu s vedomím, že ide 

o falšovanú menu; 

d) podvodné vyrobenie, prijatie, získanie alebo vlastnenie 

— nástrojov, článkov, počítačových programov a akýchkoľvek ďalších prostriedkov výhradne prispôsobených 

na falšovanie alebo pozmeňovanie meny, alebo 

— hologramov alebo ďalších prvkov, ktoré slúžia na ochranu pred falšovaním. 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=189687
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bankoviek a mincí určených na podvodné používanie by malo byť tiež trestným činom. Takéto 

zneužívanie sa vzťahuje na situáciu, keď národná centrálna banka či mincovňa alebo iný 

oprávnený priemyselný podnik vyrába bankovky alebo mince, ktoré presiahnu kvóty schválené 

Európskou centrálnou bankou. Tiež sa vzťahuje na situáciu, keď zamestnanec oprávnenej 

tlačiarne alebo mincovne zneužíva toto zariadenie na vlastné účely. Takéto konanie by malo 

byť trestné, a to aj v prípade, že povolené množstvá neboli prekročené, pretože vyrobené 

bankovky a mince, ak by sa dostali do obehu, by nebolo možné odlíšiť od autorizovanej meny. 

Do skutkovej podstaty trestných činov podľa § 270 a § 271 Trestného zákona sa toto konanie 

zaviedlo iba doplnením slovného spojenia „neoprávnená výroba peňazí“, t.j. podľa § 271 

Trestného zákona – „Kto sebe alebo inému zadováži falšované, pozmenené alebo neoprávnene 

vyrobené peniaze“ a „Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné 

papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v 

úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto 

falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé“ 

a pri § 271 Trestného zákona – „Kto dovezie, vyvezie, prepraví, prijme alebo získa falšované, 

pozmenené a neoprávnene vyrobené peniaze“ a „Kto falšované alebo pozmenené, alebo 

neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, dá do obehu ako pravé“. 

Trestný zákon zvolil „úspornejšie“ naformulované skutkové podstaty a spojil ich do spoločných 

s už dovtedy existujúcimi skutkovými podstatami kriminalizujúcimi konanie spočívajúce vo 

falšovaní a pozmeňovaní peňazí.  

Z takto formulovaných ustanovení potom nie je zrejmé, čo je nutné pod pojmom 

neoprávnená výroba peňazí vôbec rozumieť. Len gramatickým výkladom by sme dospeli 

k záveru, že ide o výrobu peňazí bez oprávnenia udeleného príslušnou autoritou (príslušným 

orgánom). Takisto aj falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí sú neoprávnenou výrobou. Aj pri 

falšovaní sa môžu využívať úplne profesionálne stroje, pravý bankovkový papier, či kovové 

platničky ako aj ochranné prvky, a to najmä v prípade ak si páchateľ zaobstará staré/vyradené 

stroje z tlačiarní, či lis z mincovne a pravý bankovkový papier, či bezpečnostné ochranné prvky 

sa mu podarí kúpiť, resp. platničky (prípadne plech) vyrobiť alebo inak zaobstarať. Stále, však 

pôjde „iba“ o falšovanie, nakoľko hoci ide o profesionálne vybavenie, ktoré môže byť aj 

totožné s tým, ktoré využíva konkrétna tlačiareň, resp. mincovňa, tak stále bude absentovať 

dôležitý znak, ktorý oddeľuje tieto konania. Pri neoprávnenej výrobe je v súlade s právom EÚ 

(Smernicou) nutné konštatovať, že všetky zariadenia a materiál má páchateľ v držbe legálne, 

no uskutoční výrobu, na ktorú inak povolenie má, tentokrát bez povolenia. Pri falšovaní má 

všetky zariadenia a materiál možno aj legálne (najmä stroje, či mincové kovy sa dajú zakúpiť 

legálne), no nikdy nemal na výrobu peňazí žiadne povolenie. To však nie je všetko. Ak by sme 

mali postupovať podľa znenia odôvodnenia k Smernici, tak páchateľom, okrem samotnej 

mincovne alebo tlačiarenského podniku môže byť aj jednotlivo ich zamestnanec, ktorý sa snaží 

si takto „privyrobiť“ alebo má na to celkom iný dôvod. Otázka znie, či páchateľom môže byť 

aj centrálna banka, ktorá nechala vytlačiť viac bankoviek, než aké jej schválila Európska 

centrálna banka (resp. nechala vyraziť väčší objem euromincí ako jej bolo na konkrétny rok 
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schválené5), nakoľko zo samotného odôvodnenia Smernice to vyplýva – ide o vytlačenie 

väčšieho počtu eurobankoviek, než na aké príslušný orgán (Európska centrálna banka) udelil 

povolenie (kvótu). Pokiaľ teda Európska centrálna banka uloží niektorej z centrálnych bánk 

eurozóny povinnosť nechať vytlačiť určitý počet eurobankoviek a táto centrálna banka nechá 

vyrobiť viac peňazí, než na koľko dostala kvótu, tak by prichádzalo do úvahy aj naplnenie tohto 

trestného činu – neoprávnenej výroby peňazí (išlo by o výrobu peňazí bez príslušného 

povolenia).  

V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť, že pri výrobnom procese, ktorý prebieha vo veľkých 

množstvách nie je neobvyklé, že sa vyrobí viac ako je požadované. Najmä pri razbe mincí, kde 

nie je možné odhadnúť presné množstvo (často sa mince iba vážia) je bežné, že sa prekročí 

stanovené množstvo. Takisto aj v prípade, že niektoré bankovky alebo mince sa pri kontrole 

kvality vyradia je nutné, aby pri výrobe ich bolo vyrobených viac (napr. pri zberateľských 

minciach je dôraz na kvalitu ešte vyšší a často sa pri kontrole kvality vyradí aj väčšie 

množstvo). Takto vyrobené množstvá navyše je nutné po ukončení výroby zničiť. Pokiaľ boli 

riadne zaprotokolované a následne v spolupráci s príslušným orgánom (orgánom, ktorý zadal 

výrobu – napr. centrálnou bankou) zničené, tak nie je možné takéto konanie charakterizovať 

ako neoprávnenú výrobu peňazí. Pokiaľ sa však nezničia, ale napríklad zataja za účelom 

uvedenia do obehu, tak potom ide o neoprávnenú výrobu peňazí. Takisto pokiaľ sa zameriame 

na zberateľské mince6 môže sa stať, že v mincovni na originálnom náradí vyrazia zberateľské 

mince do iného kovu ako je originálna minca. Uvedené sa môže stať aj pri obehových minciach, 

ak ich v mincovni vyrazia do iného materiálu (hoci by to bola aj drahý kov ako zlato, čo 

striebro), takisto môže byť takýto počin charakterizovaný ako neoprávnená výroba, nakoľko 

prebiehala na legálnych zariadeniach nad rámec toho, čo bolo príslušným orgánom povolené. 

Tieto neoprávnene vyrobené mince nedajú pomýliť s pravými, nakoľko sú razené z iných 

materiálov, no napriek tomu takéto konanie napĺňa všetky znaky neoprávnenej výroby peňazí.  

V Českej republiky bola uvedená Smernica harmonizovaná, čo do neoprávnenej výroby 

peňazí ako samostatný trestný čin. Zákon č. 40/2009 Zb. Trestný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej iba „Trestný zákon“). Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto neoprávnene, 

s použitím zariadení alebo materiálov k výrobe peňazí určených a držaných v súlade so 

zákonom vyrobí peniaze alebo prvky slúžiace k ochrane peňazí proti falšovaniu, alebo kto 

neoprávnene vyrobené peniaze alebo prvky slúžiace k ochrane peňazí pred falšovaním sebe 

alebo inému zaobstará, uvedie do obehu alebo prechováva. Veľmi správne uvádza Jelínek, že 

z technického hľadiska ide o výrobu peňazí, „pravých“, t.j. peňazí vyrobených osobami inak 

k výrobe peňazí oprávnených na zariadeniach, ktoré sú k výrobe bankoviek určené, 

a z materiálov, ktoré sa k výrobe peňazí používajú.“7   

Zaradenie neoprávnenej výroby peňazí v našom Trestnom zákone medzi falšovanie 

a neoprávnené pozmeňovanie sa potom nejaví ako optimálne, nakoľko zatiaľ čo pri falošných 

                                                 
5 Európska centrálna banka každoročne schvaľuje objem mincí, ktoré si môže členské štáty eurozóny vyraziť, napr. 

pre tento rok sú to pre Slovensko euromince v objeme celkovo 20 miliónov eur (obehové, pamätné 

a zberateľskému spolu) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32021D2255  
6 Do úvahy prichádzajú aj zberateľské bankovky, ale tie pri mene euro nie je možné emitovať, ale iné štáty, napr. 

ČR túto možnosť ešte stále majú a ich výroba nad rámec povolenia by bola takisto charakterizovaná ako 

neoprávnená výroba. 
7 JELINEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2011, s. 329;  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32021D2255
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peniazoch ide o nepravé peniaze, pri pozmenených peniazoch ide pozmenené inak pravé 

peniaze, tak pri neoprávnene vyrobených peniazoch ide o peniaze absolútne pravé, 

nerozlíšiteľne od ostatných, pri ktorých žiadny odborník nedokáže rozlíšiť znaky, ktoré by ich 

odlišovali od ostatných pravých peňazí (samozrejme existujú výnimky -ako napríklad prípady, 

ak by mince boli neoprávnené vyrazené na platničkách z drahých kovov). Aj subjekt, ktorý sa 

môže dopustiť tohto konania nie je úplne všeobecný. Nie každý subjekt má totiž povolenie na 

razbu mincí a tlač bankoviek. 

Neoprávnená výroba peňazí je jednou zo skutkových podstát, ktoré boli zavedené na základe 

požiadaviek práva EÚ, no ani z Rámcového rozhodnutia alebo Smernice nevyplýva, že by 

takéto prípady reálne v praxi nastali (aspoň nie sú opísané). Pri tejto skutkovej podstate ide skôr 

o prevenciu, aby subjekty, ktoré inak razia mince alebo zabezpečujú tlač bankoviek neuvádzali 

do obehu neoprávnene vyrobené peniaze. Je síce pravda, že obyvateľstvo si takéto konanie ani 

nevšimlo, nakoľko by išlo o zdanlivo pravé peniaze, ich nelegálnosť spočíva iba v tom, že boli 

vyrobené bez úradného povolenia. Poškodeným by boli v tomto prípade práve subjekty, ktoré 

tieto povolenie vydávajú alebo schvaľujú kvóty pre výrobu peňazí, a ich monopol pre emisiu 

peňazí.  

1.2. Výroba a držba falšovateľského náčinia 

Z už uvedenej dôvodovej správy k Trestnému zákonu vyplýva, že aj pri trestnom čine 

výroby a držby falšovateľského náčinia bolo reagované na nové formy falšovania peňazí a ich 

ochranných prvkov počítačovým programom. Pri porovnaní poslednej verzie podľa 

predchádzajúceho trestného zákona a tej novej, ktorá vyplývala z § 272 Trestného zákona 

takáto zmena nie je úplne citeľná.  

Reaguje sa však na ochranu euromeny pri trestnom čine falšovania, neoprávnenej výroby  a 

pozmeňovania peňazí a cenných papierov (vrátane ochranných prvkov), resp. na nové formy 

falšovania a pozmeňovanie peňazí a ich ochranných prvkov počítačovým programom. Nová 

práva úprava však vymenila slovo „spôsobilý“ za slovo „určený“ a k ochranným prvkov 

priradila aj „znaky“ (pričom toto slovo sa nemusí viazať priamo k falšovaniu a pozmeňovanou 

peňazí). Rámcové rozhodnutie v čl. 3 ods. 1 písm. d) v danom čase uvádzalo, že členský štát 

by mal prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby podvodné vyrobenie, prijatie, 

získanie alebo vlastnenie nástrojov, článkov, počítačových programov a akýchkoľvek ďalších 

prostriedkov výhradne prispôsobených na falšovanie alebo pozmeňovanie meny, alebo 

hologramov alebo ďalších prvkov, ktoré slúžia na ochranu pred falšovaním, bolo považované 

za trestné. Treba dodať, že toto spĺňala úprava pred rokom 2006 a spĺňala to úprava nového 

Trestného zákona pri jeho prijatí.  

Aj Smernica (čl. 3 ods. 1), hoci je jej znenie mierne odlišné od Rámcového rozhodnutia 

vyžaduje, aby členské štáty prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby úmyselné 

podvodné vyrobenie, prijatie, získanie alebo prechovávanie náčinia, článkov, počítačových 

programov a údajov a akýchkoľvek ďalších prostriedkov výhradne prispôsobených na 

falšovanie alebo pozmeňovanie meny alebo ochranných prvkov, ako sú hologramy, vodoznaky 

alebo ďalšie prvky meny, ktoré slúžia na ochranu pred falšovaním, bolo trestné ako trestný čin. 

De iure je toto ustanovenie premietnuté do § 272 ods. 1 Trestného zákona a z tohto pohľadu 

ho môžeme považovať za plne harmonizované. Ide o trestný čin, ako vyžaduje Smernica 
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a postihuje sa konanie spočívajúce vo výrobe, zadováženiu si (získaniu) a prechovávaniu 

akéhokoľvek náradia alebo náčinia alebo programu určenému (výhradne prispôsobenému) na 

falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí alebo ich ochranných prvkov (ako sú hologramy, 

vodoznaky alebo ďalšie prvky meny, ktoré slúžia na ochranu pred falšovaním). Zaujímavým 

preto ostáva fakt, že novelou Trestného zákona – zákonom 397/2015 Z. z., ktorým sa na účely 

Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol pridaný k tomuto ustanoveniu ďalší odsek.  

Z dôvodovej správy k tejto novele vyplýva, že Návrhom sa vykonáva transpozícia Smernice 

do právneho poriadku Slovenskej republiky a to doplnením skutkovej podstaty trestného činu 

výroby a držby falšovateľského náčinia podľa § 272 o konanie spočívajúce v neoprávnenej 

manipulácii s nástrojmi, ktoré slúžia na ochranu peňazí pred ich falšovaním, ako sú hologramy, 

vodoznaky alebo iné ochranné prvky peňazí. Podľa tabuľky zhody k Smernici má práve § 272 

ods. 2 Trestného zákona má pokrývať konanie spočívajúce v podvodnom vyrobení, prijatí, 

získaní alebo prechovávaní ochranných prvkov, ako sú hologramy, vodoznaky alebo ďalšie 

prvky meny, ktoré slúžia na ochranu pred falšovaním. Pri porovnaní zámeru návrhu zákona 

a znením vtedajšieho Trestného zákona je zrejmé (ako už bolo vyššie uvedené), že v tomto 

smere už Smernica bola transponovaná. Zaujímavé je preto sledovať ako bolo ustanovenie 

Smernice „prevzaté“ do § 272 ods. 2 Trestného zákona. 

Toto ustanovenie uvádza, že rovnako ako v prvom odseku sa potrestá, kto neoprávnene s 

použitím zariadenia alebo materiálu určeného na výrobu peňazí vyrobí, prijme, získa alebo 

prechováva hologramy, vodoznaky alebo iné ochranné prvky peňazí, ktoré slúžia na ochranu 

pred ich falšovaním. Z tohto ustanovenie je zrejmé, že slovenský zákonodarca ide nad rámec 

samotnej Smernice. Rozdiel medzi ochranou meny poskytnutej podľa prvého a druhého odseku 

spočíva v tom, že podľa druhého odseku musia byť využité „zariadenie alebo materiál určený 

na výrobu peňazí“ a zároveň sú ochranné prvky rozpísané, čo v prvom odseku absentuje, t.j. 

tým rozdielom je iba to, že musí byť použité zariadenie alebo materiál určený na výrobu peňazí.  

V podstate ide o akési rozšírenie neoprávnenej výroby, no tentokrát nie celých peňazí, ale 

iba na ochranné prvky. Toto ustanovenie potom ide nad rámec Smernice. Hoci Smernica 

vyžaduje od členských štátov, aby aj v prípade bankoviek alebo mincí, ktoré sa síce vyrábajú 

alebo boli vyrobené použitím legálnych zariadení alebo materiálov, ale pri ich výrobe boli 

porušené práva alebo podmienky, za akých môžu príslušné orgány bankovky alebo mince 

vydávať, bolo považované za trestné, no zároveň toto nevyžaduje pri všetkých takých 

konaniach. V čl. 3 ods. 2 Smernice je dané, že takáto „neoprávnená výroba“ sa vzťahuje iba na 

konanie, ktoré je upravené v čl. 3 ods. 1 písm. a), b) a c) Smernice, pričom je opomenuté písm. 

d) tohto ustanovenia, ktoré sa venuje podvodnému vyrobeniu, prijatiu, získaniu alebo 

prechovávaniu náčinia, článkov, počítačových programov a údajov a akýchkoľvek ďalších 

prostriedkov výhradne prispôsobených na falšovanie alebo pozmeňovanie meny alebo 

ochranných prvkov, ako sú hologramy, vodoznaky alebo ďalšie prvky meny, ktoré slúžia na 

ochranu pred falšovaním. 

Hoci teda predmetná novela sa tvári, že transponuje smernicu nie je tomu tak, nakoľko v čase 

prijatia uvedenej novely táto časť už harmonizovaná bola a novela samotná išla nad rámec toho, 

čo samotná Smernica vyžadovala.  
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1.3. Ohrozovanie obehu peňazí 

V zmysle § 273 Trestného zákona je poskytnutá ochrana ohrozovaniu obehu peňazí. 

Skutková podstata tohto trestného činu rozoznáva dva druhy „konania“ – odmietanie 

tuzemských peňazí a poškodzovanie tuzemských peňazí. Ako už bolo v úvode naznačené, toto 

ustanovenie je historickým dedičstvom, no zároveň je potrebné ho vnímať aj vo svetle práva 

EÚ. „Je potrebné zdôrazniť, že toto ustanovenie s ohľadom na jeho znenie poskytuje ochranu 

obehu tuzemských peňazí, t. j. meny EURO a nevzťahuje sa na zahraničné peniaze“8 (ostatné 

trestné činy proti mene chránia aj všetky ostatné zákonné meny v zmysle § 280 Trestného 

zákona), euro je spoločná mena eurozóny. Menová politika a menové opatrenia podliehajú 

výlučnej právomoci EÚ, namieste je preto otázka, ako je to v prípade trestnoprávnej ochrany 

meny eura.  

Pokiaľ ide o odmietanie tuzemských peňazí, neplatí absolútna povinnosť prijímať tuzemské 

peniaze, ale iba principiálna povinnosť, pričom je otázne či máme tejto skutkovej podstate 

rozumieť tak, že chráni nerušený peňažný obeh tým, že postihuje konanie, ktoré spočíva 

v odmietaní hotovosti alebo v odmietané tuzemských peňazí, t.j. eura ako takého. Na túto 

otázku dáva odpoveď § 17a ods. 2  zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení 

neskorších predpisov (ďalej iba „Zákon o NBS“), v zmysle ktorého právnické osoby a fyzické 

osoby v Slovenskej republike sú pri peňažných platbách povinné prijímať zákonné platidlá, 

môžu odmietnuť prijatie zákonných platidiel a prijaté zákonné platidlá dávajú späť do 

peňažného obehu podľa osobitných predpisov platných v eurozóne pre eurobankovky a 

euromince a v rozsahu vymedzenom týmito osobitnými predpismi aj za podmienok 

ustanovených týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi. Podľa § 17a ods. 1 Zákona 

o NBS je táto povinnosť ešte špecifikovanejšia, v zmysle tohto ustanovenia pri peňažných 

platbách v hotovosti je v Slovenskej republike zakázané bez zákonného dôvodu odmietnuť 

prijatie zákonných platidiel v ich nominálnej hodnote vrátane viazania prijatia zákonných 

platidiel na iný ako zákonný dôvod alebo iného obdobného narušovania obehu zákonných 

platidiel. Teda je zrejmé, že ide o odmietaní hotovosti ako takej. Zároveň z uvedeného zákona 

vyplýva aj to, že akceptácia euromincí a eurobankoviek nie je absolútna, ale existujú výnimky, 

t.j. zákonné dôvody pre odmietnutie zákonných platidiel. Trestný zákon s takouto možnosťou 

pracuje explicitne, keď uvádza, že páchateľom je ten, kto bez zákonného dôvodu odmieta 

tuzemské peniaze. V zmysle Odporúčania Komisie z 22. marca 2010 o rozsahu a účinkoch 

eurobankoviek a euromincí ako zákonného platidla (ďalej iba „Odporúčanie EK“) toto zákonné 

platidlo znamená, že v prípade povinnosti platby príjemca nemôže odmietnuť platbu v hotovosti 

a dlžník si môže splniť povinnosti platby tým, že ponúkne veriteľovi eurobankovky a 

euromince. Komisia v dôsledku toho poukazuje na to, že „akceptovanie eurobankoviek a 

euromincí ako platobných prostriedkov v maloobchodných transakciách by malo byť 

pravidlom. Na uvedené odporúčanie nadviazal aj generálny advokát vo veci C-544/199, keď v 

bode 70. návrhu uviedol, že mince a bankovky ako zákonné platidlo v zásade znamenajú, že 

platby v hotovosti musia byť povinne akceptované. Používanie bankoviek a mincí je teda 

                                                 
8 Komentár k § 273 - BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol. Trestný zákon II. 1. vydanie. 

Praha: C. H. Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-394-3. dostupné na https://www.beck-online.sk; 
9 Návrhy generálneho advokáta prednesené 18. novembra 2020 vo veci C-544/19 „ECOTEX BULGARIA“ EOOD. 

ECLI:EU:C:2020:931. 
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uznané ako prostriedok, ktorý môže slobodne použiť každá osoba s platobnou povinnosťou. Aj 

v zmysle rozsudku Súdneho dvora v spojených veciach C-422/19 a C-423/1910 sa v bode 44. 

uvádza, že pojem „zákonné platidlo“ s postavením platobného prostriedku vyjadreného v 

menovej jednotke vo svojom bežnom zmysle znamená, že tento platobný prostriedok nemôže 

byť vo všeobecnosti odmietnutý ako úhrada dlhu vyjadreného v tej istej menovej jednotke v 

jeho nominálnej hodnote s účinkom splnenia peňažnej povinnosti. V rozsudku sa ďalej uvádza, 

že  bod 1 Odporúčania EK11 obsahuje – ako vyplýva z jeho nadpisu – spoločné vymedzenie 

pojmu „zákonné platidlo“, pričom spresňuje, že ak existuje peňažná povinnosť, zákonne 

platidlo, t. j. eurobankovky a euromince, by malo znamenať po prvé povinné akceptovanie 

týchto bankoviek a mincí, po druhé ich akceptovanie v nominálnej hodnote a po tretie ich 

možnosť splniť peňažnú povinnosť. Tento bod teda potvrdzuje, že uvedený pojem „zákonné 

platidlo“ sa vzťahuje okrem iného na zásadnú povinnosť akceptovania eurobankoviek a 

euromincí na účely platby. Následne Súdny dvor EÚ v tomto rozsudku dospel k záveru, že 

postavenie zákonného platidla nevyžaduje absolútne akceptovanie, ale len principiálne 

akceptovanie. Teda v zásade je vnútroštátna právna úprava, ktorá upravuje zákonné dôvody pre 

odmietnutie zákonného platidla v zásade možná. Aj z hľadiska práva EÚ je daný dôvod pre 

odmietnutie zákonného platidla – ide o čl. 11 posledná veta nariadenia Rady č. 974/98 z 3. mája 

1998 o zavedení eura, ktoré uvádza, že s výnimkou vydávajúceho orgánu a osôb osobitne 

určených vnútroštátnymi právnymi predpismi vydávajúceho členského štátu, žiadna strana nie 

je povinná prijať pri akejkoľvek jednej platbe viac ako 50 mincí. Teda určité pravidlá pre 

odmietnutie zákonného platidla – eura dáva samo právo EÚ, no zároveň aj naša vnútroštátna 

právna úprava pozná niekoľko dôvodov pre zákonné odmietnutie platila. Otázka preto znie, či 

naša právna úprava môže ísť v otázkach spoločnej meny nad rámec toho, čo ustanovil 

zákonodarca EÚ12 pre dôvody odmietnutia zákonného platidla ako aj v otázke sankcií za 

odmietnutie zákonného platidla (bez zákonného dôvodu), t.j. či vôbec takáto sankcia prichádza 

do úvahy a nenarúša výlučnú právomoc EÚ.  

Výraznejšie je uvedená skutočnosť načrtnutá pri druhej časti trestného činu podľa § 272 

Trestného zákona, v zmysle ktorého môže byť potrestaný ten, kto poškodzuje tuzemské 

platidlá. Na rozdiel od predchádzajúcej úpravy však pri poškodzovaní tuzemských peňazí ide 

vnútroštátna úprava v protiklade k úprave EÚ. Z bodov 6. a 7. Odporúčania EK vyplýva, že 

členské štáty by nemali zakazovať ani trestať úplné zničenie malých množstiev eurobankoviek 

alebo euromincí jednotlivcami. Nepovolené ničenie veľkých množstiev eurobankoviek a 

euromincí by sa však malo zakázať. Takisto by členské štáty by nemali podporovať 

poškodzovanie eurobankoviek alebo mincí na umelecké účely, ale mali by ho 

tolerovať.Poškodzovanie eurobankoviek a euromincí teda normotvorca EÚ nepovažuje za tak 

                                                 
10 Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 26. januára 2921 Johannes Dietrich a Norbert Häring proti Hessischer 

Rundfunk, spojené veci C-422/19 a C-423/19. 
11 Podľa článku 288 ods. 5 Zmluvy o fungovaní EÚ odporúčania nie sú záväzné, čiže nemôžu zakladať aktívnu 

legitimáciu jednotlivcov, pokiaľ ide o domáhanie sa práv pred vnútroštátnym súdom. Patria však medzi právne 

akty Únie, takže Súdny dvor ich môže zohľadniť pri poskytovaní užitočných informácií na výklad relevantných 

ustanovení práva Únie. 
12 Podľa bodu 51 rozsudku Súdneho dvora zo dňa 26. januára 2921 Johannes Dietrich a Norbert Häring proti 

Hessischer Rundfunk, spojené veci C-422/19 a C-423/19 je len normotvorca Únie oprávnený spresniť právny 

režim zákonného platidla, ktorý sa priznáva eurobankovkám na základe článku 128 ods. 1 ZFEÚ, ako aj článku 

16 prvého odseku tretej vety Protokolu o ESCB a ECB, a postavenia zákonného platidla priznaného eurominciam 

článkom 11 nariadenia č. 974/98 v rozsahu, v akom je to potrebné na používanie eura ako jednotnej meny. 
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škodlivé, že by to jednotlivcom mal zakázať, resp. ich za to trestať trestnoprávnymi 

sankciami13.  

Otázne teda ostáva, či náš právny poriadok vôbec môže obsahovať takýto trestný čin, ktorý 

ide nad rámec úpravy EÚ, do ktorej výlučnej právomoci patrí mena euro.  

1.4. Neúplná transpozícia Smernice? 

Otázkou vo vzťahu k vplyvu práva EÚ na trestné právo Slovenskej republiky môžeme 

postaviť aj inak, a to či sa vnútroštátny právny poriadok mal zosúladiť s právom EÚ, no 

neurobil tak, t.j. že mal byť vplyv práva EÚ väčší ako naozaj je. V prípade trestných činov proti 

mene a Smernice okrem už spomenutého extrému, že slovenský zákonodarca išiel nad rámec 

Smernice, tak tu máme aj druhý prípad, t.j. Smernica nemusela byť celkom transponovaná.  

Konkrétne ide o čl. 10 Smernice, ktoré upravuje povinnosť poskytovať sfalšované 

eurobankovky a euromince na analýzu a odhaľovanie falzifikátov. Podľa tohto článku majú 

členské štáty zabezpečiť, aby národné centrum pre analýzy a národné centrum pre analýzu 

mincí mohli v priebehu trestných konaní bezodkladne preskúmať eurobankovky a euromince, 

pri ktorých je podozrenie, že sú falošné, na účely analýzy, zisťovania a odhaľovania 

falzifikátov. Príslušné orgány potom bezodkladne zabezpečia poskytnutie potrebných vzoriek, 

a to najneskôr po prijatí konečného rozhodnutia vo veci príslušných trestných konaní. 

Hoci sa tento článok fakticky vykonáva, t.j. všetky podozrivé eurobankovky alebo 

euromince sú podrobené skúmaniu v národnom centre pre analýzy a národnom centre pre 

analýzu mincí, tak v žiadnom zákone14 nie je formálne zachytená povinnosť orgánov činných 

v trestnom konaní poskytovať tieto podozrivé peniaze. V zmysle § 17 ods. 3 Zákona o NBS je 

to práve Národná banka Slovenska, ktorá plní funkcie a úlohy národných centier pre falzifikáty 

a pre analýzu, monitorovanie a archivovanie falšovaných bankoviek a mincí alebo 

pozmenených bankoviek a mincí. Ani Trestný poriadok a ani Zákon o Policajnom zbore, či 

Zákon o Národnej banke Slovenska takúto povinnosť pre orgány činné v trestnom konaní 

priamo neukladá.  

Stále platí, že stále platí, že smernice musia byť starostlivo implementované nielen z dôvodu 

vecných požiadaviek, ktoré obsahujú, ale i z dôvodu veľmi podrobnej kontroly ih transpozície 

zo strany Komisie.15  To platí aj v danom prípade. Európska komisia začala konanie o porušení 

č. 2020/2084 proti Slovensku vo veci neúplnej transpozície uvedenej Smernice, a to pokiaľ ide 

o spomínaný čl. 10, ale aj pokiaľ ide o článok 8 ods. 2 písm. b) Smernice, t.j. že Slovenská 

republika nesprávne transponovala aj ustanovenia o stanovení svojej právomoci konať v 

prípade, ak sfalšované eurobankovky alebo euromince súvisiace s trestným činom boli 

odhalené na území Slovenska. Európska komisia vedie vo veci nesprávnej transpozície 

Smernice konania aj proti Malte. Luxembursku, Chorvátsku a Slovinsku.16 

                                                 
13 Napríklad v zmysle čl. 3 ods. 3 písm. a) Rozhodnutia Európskej centrálnej banky z 19. apríla 2013 o 

nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2013/10) 

je sankciou za úmyselne poškodené eurobankovky ich odobratie bez náhrady.  
14 Postup by mal byť zachytený v nariadení ministra vnútra SR č. 15/2010 o postupe na úseku trestnej činnosti 

falšovania; 
15 Podľa: Whelanová, M., Zbíral, R., Grinc, J. Praktická příručka pro implementaci práva Evropské unie do 

českého právního řádu. Brno: MU, 2022, s. 57; 
16 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/INF_20_1212 
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1.5. Tresty pre fyzické osoby podľa práva EÚ 

Ukladanie trestov a možnosti súdov pri ich ukladaní sú naprieč členskými krajinami EÚ 

rôzne, a preto aj v Smernici nájdeme zadefinované minimálne štandardy pre uzákonenie trestov 

pri trestných činoch proti mene. Zároveň však treba povedať, že aj napriek tomu sa  sankcie, 

v podobe trestu odňatia slobody, v rámci krajín EÚ aj naďalej rôznia. V tejto otázke slovenský 

zákonodarca išiel nastavenou cestou s pomerne vysokými trestnými sadzbami, aspoň čo do 

najnižšej trestnej sadzby.  

Pri porovnávaní sankcií podľa Smernice s tými v našom Trestnom zákone je nutné 

zdôrazniť, že niektoré konania, ktoré majú podľa Smernice rôzne sankcie sú v Trestnom zákone 

spojené v jednej skutkovej podstate. Potom aj konanie hodnotené menej prísne podľa Smernice, 

teda s nižšou trestnou sadzbou musí ustúpiť tomu závažnejšiemu konaniu, ktoré má v zmysle 

Smernice vyššiu trestnú sadzbu. 

Ak rozmeníme Smernicu na drobné tak tá vyžaduje, aby trestné činy podľa § 272 Trestného 

zákona boli sankcionované najvyššou sankciou, ktorou je odňatie slobody. Zároveň toto 

vyžaduje Smernica aj pri neoprávnenej výrobe peňazí. Teda v prípade neoprávnenej výroby 

peňazí mohla byť sankcia aj nižšia ako je to v prípade jej spojenia s falšovaním 

a pozmeňovaním peňazí.  

Pre akékoľvek falšovanie alebo pozmeňovanie meny bez ohľadu na použité prostriedky 

vyžaduje Smernica (v zmysle čl. 5 ods. 3) najvyššiu sadzbu trestu odňatia slobody v trvaní 

najmenej ôsmich rokov. V zmysle § 270 ods. 2 Trestného zákona táto trestná sadzba začína na 

7 rokoch a končí na 20 rokoch trestu odňatia slobody.  

V prípade uvádzanie falšovanej meny do obehu, dovozu, vývozu, prepravy, prijatia alebo 

získania falšovanej meny s cieľom uviesť ju do obehu s vedomím, že ide o falšovanú menu 

Smernica (v zmysle čl. 5 ods. 3) ukladá trest odňatia slobody na najvyššej hranici v trvaní 

najmenej piatich rokov. Tu ide o trestné činy podľa § 270 ods. 1 aj 2 a § 271 ods. 1 Trestného 

zákona. Trestné sadzby sú v základnej skutkovej podstate upravené od 3 do 8 rokov, resp. od 7 

do 10 rokov.  

Pri § 271 ods. 2 Trestného zákona je umožnené potrestať páchateľa aj inak ako sankciou s 

najvyššou sadzbou trestu odňatia slobody v trvaní najmenej piatich rokov.  

V zmysle čl. 5 ods. 1 Smernice je daná povinnosť členským štátom prijať opatrenia, aby sa 

trestalo účinnými, primeranými a odrádzajúcimi trestnými sankciami. V podmienkach 

Slovenskej republiky víťazia práve tie odradzujúce trestné sankcie. Aj za tie trestné činy, za 

ktoré mohli byť sankcie nižšie sa tieto museli prispôsobiť závažnejšiemu konaniu, ktoré bolo 

v Trestnom zákone spojené do jednej skutkovej podstaty. Na margo môžeme poukázať na 

pripravovanú zmenu Trestného zákona. V septembri tohto roku sa do medzirezortného 

pripomienkového konania dostal návrh zákona, ktorým sa má meniť Trestný zákon. Ten v bode 

275 upravuje pre skutkovú podstatu trestného činu podľa § 270 ods. 2 Trestného zákona, kde 

je po novom upravené falšovanie peňazí hornú hranicu trestnej sadzby na 6 rokov, zatiaľ čo 

Smernica vyžaduje aspoň 8 rokov. 
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Len pre porovnanie môžeme poukázať na právnu úpravu v iných krajinách. Napríklad 

trestné sadzby pre falšovanie17 v Nemecku začínajú na jednom roku trestu odňatia slobody. To 

je značný rozdiel oproti úprave na Slovensku, spodná hranica začína na 7 rokoch. Pri uvádzaní 

falošných peňazí do obehu18 nemecká právna úprava ide v súlade so Smernicou a uvádza trest 

odňatia slobody až do výšky 5 rokov, čo je opäť podstatný rozdiel v chápaní trestu ako u nás.  

 

Záver 

Ako je zrejmé, tak aj v oblasti trestnoprávnej ochrany meny je vplyv práva EÚ enormný, 

a to najmä z dôvodu ochrany spoločnej meny euro, ktorá je zákonným platidlom aj na 

Slovensku. Slovenská republika si od svojho vzniku prešla už aj reformou trestného práva 

hmotného, do ktorého už v tom čase boli zahrnuté aj požiadavky z hľadiska práva EÚ. Trestné 

činy proti mene neboli výnimkou, ale ako to niekedy býva, tak aj po vykonanej reforme došlo 

k prijatiu novej legislatívy, s ktorou si musel poradiť aj náš právny poriadok. Je zrejmé, že 

legislatíva EÚ  

Príspevok poukazoval na štyri oblasti, ktoré sa z pohľadu vplyvom práva EÚ javili ako 

podstatné. V prvom rade ide o neoprávnenú výrobu peňazí, ktorá postihuje úplne špecifické 

konanie a na rozdiel od falošných peňazí ide o de facto peniaze pravé, neodlíšiteľné od 

ostatných. Druhou oblasťou bola výroba falšovateľského náčinia, v ktorej oblasti sa javí, že náš 

právny poriadok, konkrétne Trestný zákon ide nad rámec Smernice o trestnoprávnej ochrane 

eura. Paradoxne bol rozoberaný aj prípad nedostatočnej transpozície tejto Smernice. Konanie o 

porušení, ktoré vedie Európska komisia už od roku 2020 by sa mohlo blížiť k svojmu koncu a 

uvidíme, či transpozícia bola v poriadku alebo je nedostatočná. Zároveň sa príspevok venoval 

aj trestnému činu ohrozovania obehu peňazí, pričom pre výklad k tomuto ustanoveniu 

vychádzal viac z netrestnoprávnej oblasti ako z tej trestnoprávnej. Dôvodom je špecifikum, že 

tento trestný čin nie je vyžadovaný ani medzinárodnými zmluvami a ani právom EÚ, je to to 

špecifická úprava, ktorá má chrániť tuzemskú menu. Avšak v momente keď Slovenská 

republika prijala ako menu euro, stala sa tuzemskou menou, mena cezhraničná. V menovej 

oblasti patrí výlučná právomoc EÚ, a preto aj skutkové podstaty trestných činov by mali byť v 

súlade s tým ako menu vníma EÚ. Prax možno časom ukáže, či pri tejto skutkovej podstate 

nebude podaná prejudiciálna otázka a či vôbec takáto úprava prichádza do úvahy. Daná téma 

nie je príliš pertraktovaná, no z pohľadu právneho teoretika, ale aj praktika môže byť zaujímavá. 
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17 § 146 Strafgesetzbuch; 
18 § 147 Strafgesetzbuch; 
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PRESUMPCE NEVINY VE SVĚTLE SMĚRNICE 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/343 A 

SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURY SOUDNÍHO DVORA 

EVROPSKÉ UNIE 

PRESUMPTION OF INNOCENCE IN THE LIGHT OF 

DIRECTIVE (EU) 2016/343 OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AND THE CASE 

LAW OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EU 

Jiří Mulák 

 

Abstrakt 

Tento příspěvek1 se zaměřuje na analýzu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze 

dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při 

trestním řízení před soudem.2 Pozornost je věnována také rozhodovací praxi (judikatuře) Soudního 

dvora Evropské unie, který se na poli této problematiky inspiroval judikaturou Evropského soudu pro 

lidská práva.3 V České republice i ve Slovenské republice aktuálně silně rezonuje kontroverzní 

rozhodnutí ESLP ve věci Mucha proti Slovensku, kde mj. ESLP ve své argumentaci odkázal na dvě 

rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Autor článku se domnívá, že v obecné rovině správné, že 

dochází k vzájemnému obohacení obou vrcholných evropských soudů. S hodnocením rozhodnutí ESLP 

ve věci Mucha proti Slovensku je však potřeba ještě posečkat, zda na toto rozhodnutí bude navázáno i 

v jiných rozhodnutích. 

Abstract 

This contribution focuses on the analysis of Directive (EU) 2016/343 of the European Parliament and 

of the Council of 9 March 2016, which strengthens certain aspects of the presumption of innocence and 

the right to be present in criminal proceedings before a court. Attention is also paid to the decision-

making practice (jurisprudence) of the Court of Justice of the European Union, which was inspired by 

the jurisprudence of the European Court of Human Rights in the field of this issue. The controversial 

decision of the ECtHR in the case of Mucha v. Slovakia is currently resonating strongly in the Czech 

Republic and the Slovak Republic, where, among other things, the ECtHR referred to two decisions of 

the Court of Justice of the European Union in its argumentation. The author of the article believes that 

it is generally correct that the two highest European courts are mutually enriched. However, it is still 

necessary to wait for the assessment of the ECtHR's decision in the case of Mucha v. Slovakia, whether 

this decision will be followed up in other decisions as well. 

 

                                                 
1 Tento příspěvek je výstupem projektu Cooperatio Law (LAWS), který je řešen na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy. 
2 Dále též jen „Směrnice“. 
3 Dále též jen „ESLP“. 
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1.  Úvodem k právu na spravedlivý proces v evropském prostoru 

Právo na spravedlivý proces (čl. 6 odst. 1 EÚLP) má dvě integrální součásti, jsou jimi právo 

na přístup k soudu (nezávislost a nestrannost soudu, právo na zákonného soudce) a právo na 

proces určité kvality (zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností, volné hodnocení 

důkazů, bezprostřednost, ústnost a mnoho dalších principů).4 V oblasti trestního řízení 

přistupuje též otázka presumpce neviny (čl. 6 odst. 2 EÚLP), minimální práva obviněného (čl. 

6 odst. 3 EÚLP), právo na odvolání ve věcech trestních (čl. 2 Protokolu č. 7 k EÚLP), zákaz 

dvojího ohrožení (čl. 4 Protokolu č. 7 k EÚLP)  a mnoho dalších. Jednotlivé články EÚLP i 

dodatkových Protokolů jsou pak vykládány Evropským soudem pro lidská práva (ESLP), který 

významným způsobem přispěl k „zušlechtění“ práva na spravedlivý trestní proces.5 Z hlediska 

primárního práva Evropské unie (EU) je jistě důležitá Listina základních práv EU, konkrétně 

její čl. 47, který stanoví právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces,6 a čl. 48, který 

konstituuje presumpci neviny a právo na obhajobu.7 Tím se pochopitelně materie trestního 

práva procesního nevyčerpává,8 neboť důležitou roli v procesu europeizace trestního práva hrají 

i sekundární právo Evropské unie (nařízení a zejména směrnice).9 Rozmáhá je i rozhodovací 

praxe Soudního dvora EU, pokud jde o lidská práva v trestním řízení. 

Z hlediska probírané problematiky se budu níže věnovat vybraným aspektům presumpce 

neviny. Zásada (či princip)10 presumpce neviny je důležitým a moderním atributem trestního 

řízení a lze konstatovat, že je integrální součástí práva na spravedlivý trestní proces. Jako taková 

je vyjádřena v mnoha dokumentech mezinárodního, unijního a vnitrostátního práva. Z české 

perspektivy jsou důležité především tyto čtyři právní normy: čl. 6 odst. 2 Evropské úmluvy o 

ochraně lidských práv a základních svobod,11 čl. 48 odst. 1 Listiny základních práv EU,12 čl. 40 

odst. 2 Listiny základních práv a svobod13 a § 2 odst. 2 tr. řádu.14  

Z analýzy těchto čtyř ustanovení vyplývá, že nejpřísnější vymezení nalezneme v Listině 

základních práv a svobod, neboť zde je okamžik, který vyvrací princip presumpce neviny, 

spojován až s pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu. Listina základních práv EU a 

                                                 
4 Na mnoha místech viz MULÁK, J.: Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 

2019. 
5 TRECHSEL, S.: Human Rights in Criminal Proceedings. Oxford: Oxford University Press, 2005. 
6 „Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek stanovených tímto článkem 

právo na účinné prostředky nápravy před soudem. Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v 

přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být 

umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován. Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají 

dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.“ 
7 „Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem. Každému 

obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu.“ 
8 JELÍNEK, J., GŘIVNA, T., ROMŽA, S., TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, J., SYKOVÁ, A. a kol.: Trestní právo 

Evropské unie. 2. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 73 an. 
9 K tomu blíže SYKOVÁ, A.: In: JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo procesní. Praha: Leges, 2021, s. 84 an. 
10 HARVÁNEK, J.: Presumpce neviny - princip nebo zásada? In: K odkazu Jaroslava Kallaba - Právně-filosofická 

východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 183-189. 
11 „Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným 

způsobem.“ 
12 „Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem.“ 
13 „Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím 

rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“ 
14 „Dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede 

trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.“ 
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Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod se spokojí s „prokázáním viny 

zákonným způsobem.“ Obecně užitý termín je však pochopitelný, neboť oba důležité evropské 

dokumenty zavazují dlouhou řadu smluvních státu v rámci Rady Evropy, resp. členských států 

Evropské unie, a proto užité definice jsou jen minimálním standardem ochrany. Je však správné, 

že i v těchto lidskoprávních dokumentech je princip presumpce neviny reflektován, neboť se 

jedná o stěžejní princip moderního trestního řízení, který je potřeba neustále připomínat a 

důsledky s ním spojené setrvale prohlubovat v rozhodovací praxí ESLP a SDEU, byť by se 

mohla jevit jeho pozitivizace jako nadbytečná. V tomto směru oba dokumenty vykazující 

stejnou úroveň ochrany. V této souvislosti je vhodné zmínit čl. 6 odst. 2 Smlouvy o fungování 

EU, kde je uvedeno, že „Unie přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod. Přistoupení k této úmluvě se nedotkne pravomocí Unie vymezených 

Smlouvami.“ Ačkoliv je realizace tohoto závazku stále v nedohlednu,15 je správné že oba 

dokumenty nejsou v tomto směru divergentní. Autor této statě tedy nepovažuje za nadbytečné, 

že je tento princip zdůrazněn na více místech.  

2.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 

Evropská unie si stanovila za cíl udržovat a rozvíjet prostor svobody, bezpečnosti a práva. 

Podle závěrů předsednictví ze zasedání Evropské rady v Tampere,16 a zejména bodu 33 těchto 

závěrů, by posílené vzájemné uznávání rozsudků a jiných rozhodnutí justičních orgánů a 

nezbytné sblížení právních předpisů usnadnily spolupráci mezi příslušnými orgány a soudní 

ochranu práv jednotlivce. Zásada vzájemného uznávání by proto měla být základním kamenem 

justiční spolupráce v občanských i trestních věcech v Unii. Podle Smlouvy o fungování 

Evropské unie je justiční spolupráce v trestních věcech v Unii založena na zásadě vzájemného 

uznávání rozsudků a jiných soudních rozhodnutí. Provádění této zásady je založeno na 

předpokladu vzájemné důvěry členských států v systémy trestního soudnictví jiných členských 

států. Rozsah zásady vzájemného uznávání závisí na řadě činitelů, mezi něž patří mechanismy 

na ochranu práv podezřelých a obviněných osob a společné minimální normy nezbytné pro 

snazší uplatňování této zásady. Výsledkem těchto, ale i jiných závěrů a motivací bylo přijetí 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, která vstoupila 

v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (tedy dne 31. března 

2016). 

Předmětná směrnice, jak už její název napovídá, stanoví společná minimální pravidla 

týkající se jednak některých aspektů presumpce neviny v trestním řízení (čl. 3 až 7 Směrnice), 

jednak práva být přítomen při trestním řízení před soudem (čl. 8 a 9 Směrnice), a vztahuje se 

na fyzické osoby17 podezřelé nebo obviněné v trestním řízení. Použije se ve všech stadiích 

trestního řízení od okamžiku, kdy se určitá osoba stane podezřelou nebo je obviněna ze spáchání 

trestného činu nebo údajného trestného činu, až do okamžiku nabytí právní moci konečného 

rozhodnutí o tom, zda tato osoba uvedený trestný čin spáchala. 

                                                 
15 Srov. Posudek Soudního dvora EU č. 2/13 ze dne 18. prosince 2014 (ECLI:EU:C:2014:2454) 
16 Proběhlo ve dnech 15. - 16. října 1999. 
17 U právnických osob platí určitá specifika. 
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3.  Důsledky vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/343 

3.1. Presumpce neviny a judikatura SDEU k tzv. skupinovým věcem 

Směrnice dopadá na dvě oblasti. První z nich je presumpce neviny, druhou pak právo být 

přítomen při trestním řízení před soudem. Z hlediska presumpce neviny členské státy musí 

zajistit, aby byla podezřelá nebo obviněná osoba považována za nevinnou, dokud její vina 

nebyla prokázána zákonným způsobem (čl. 3 Směrnice). Dále musí v duchu čl. 4 Směrnice 

(Označování na veřejnosti za vinného) přijmout opatření nezbytná k zajištění toho, aby do doby, 

než byla podezřelé nebo obviněné osobě prokázána vina zákonným způsobem, nebyla tato 

osoba ve veřejných prohlášeních orgánů veřejné moci a soudních rozhodnutích jiných než o 

vině označována za vinnou (čl. 4 odst. 1 věta první Směrnice).18 Na členské státy dopadá i 

povinnost zajistit, aby pro případ porušení povinnosti neoznačovat podezřelé nebo obviněné 

osoby za vinné, byla k dispozici vhodná opatření v souladu s touto směrnicí. Z hlediska práva 

na informace (a kolize s ním) je podstatné, že jinak směrodatná povinnost neoznačovat 

podezřelé nebo obviněné osoby za vinné, nebrání orgánům veřejné moci poskytovat informace 

o daném trestním řízení veřejnosti, je-li to nezbytné z důvodů týkajících se trestního vyšetřování 

nebo veřejného zájmu čl. 4 odst. 3 Směrnice). Ačkoli čl. 4 odst. 1 Směrnice ponechává 

členským státům určitý prostor pro uvážení při přijímání opatření nezbytných pro účely tohoto 

ustanovení, jak vyplývá z bodu 48 odůvodnění této směrnice, nic to nemění na tom, že úroveň 

ochrany poskytovaná členskými státy nesmí být nikdy nižší, než poskytují normy stanovené 

Listinou základních práv EU a EÚLP, a zejména normy týkající se presumpce neviny. V tomto 

ohledu je třeba uvést, že zásada presumpce neviny je zakotvena v článku 48 Listiny základních 

práv EU, který – jak vyplývá z vysvětlení k Listině základních práv EU – odpovídá čl. 6 odst. 

2 a 3 EÚLP. Z toho vyplývá, že v souladu s čl. 52 odst. 3 Listiny základních práv EU je třeba 

pro účely výkladu článku 48 Listiny základních práv EU zohlednit čl. 6 odst. 2 a 3 EÚLP, 

jakožto minimální úroveň ochrany. Vzhledem k tomu, že Směrnice a judikatura Soudního dvora 

EU týkající se článku 48 Listiny základních práv EU neobsahuje konkrétní návod k tomu, jak 

určit, zda je určitá osoba v soudním rozhodnutí označena za vinnou, je třeba pro účely výkladu 

čl. 4 odst. 1 Směrnice vycházet z rozhodovací praxe ESLP týkající se čl. 6 odst. 2 EÚLP.19 

ESLP v tomto ohledu dospěl k závěru, že zásada presumpce neviny je porušena, pokud soudní 

rozhodnutí či úřední akt týkající se osoby obviněného v případě, že nebyl vydán pravomocný 

odsuzující rozsudek, jasným způsobem konstatuje, že dotčená osoba spáchala předmětný 

trestný čin. ESLP v této souvislosti zdůraznil význam formulace zvolené soudními orgány, 

jakož i konkrétních okolností, za jakých byla tato formulace použita, a povahy či kontextu 

předmětného řízení.20  

Je potřeba rovněž dodat, že ESLP uznává, že ve složitých trestních řízeních, která se týkají 

několika podezřelých, jež nemohou být souzeni společně, je možné, že vnitrostátní soud musí 

za účelem posouzení viny obviněných nezbytně zmínit účast třetích osob, které pak možná 

                                                 
18 Tím nejsou dotčeny úkony prováděné v rámci trestního stíhání, jejichž účelem je prokázat vinu podezřelé nebo 

obviněné osoby, ani předběžná rozhodnutí procesní povahy, která přijaly soudní nebo jiné příslušné orgány a jež 

jsou založena na podezření či na usvědčujících důkazech (čl. 4 odst. 1 Směrnice). 
19 TRECHSEL, S.: Human Rights in Criminal Proceedings. Oxford: Oxford University Press, 2005, s. 153 an. 
20 Srov. rozhodnutí ESLP ve věci Karaman proti Německu ze dne 27. února 2014, stížnost č. 17103/10, bod 63. 
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budou souzeny samostatně. Upřesnil však, že jakkoli skutečnosti týkající se účasti třetích osob 

musí být uvedeny, dotčený soud by neměl uvést více informací, než je nezbytné k analyzování 

právní odpovědnosti osob, o nichž rozhoduje. Tento soud kromě toho zdůraznil, že odůvodnění 

soudních rozhodnutí musí být formulováno tak, aby se zabránilo možnému předčasnému 

rozhodnutí o vině dotčených třetích osob, které by mohlo ohrozit spravedlivé posouzení 

obvinění vznesených proti nim v jiném řízení.21 

S ohledem na tuto judikaturu je třeba čl. 4 odst. 1 Směrnice vykládat v tom smyslu, že 

nebrání tomu, aby v takové dohodě, jako je dohoda dotčená ve věci v původním řízení, která 

musí být schválena vnitrostátním soudem, byla zmíněna účast jiných obviněných, než je ten, 

který tuto dohodu uzavřel, a uznal tak svou vinu, a kteří budou souzeni zvlášť, a identifikovala 

je, je-li jejich uvedení v dohodě nezbytné ke kvalifikaci právní odpovědnosti osoby, která 

uvedenou dohodu uzavřela, a uvádí-li tato dohoda jasným způsobem, že tyto jiné osoby jsou 

stíhány v rámci samostatného trestního řízení a jejich vina nebyla zákonným způsobem 

prokázána. V tomto ohledu je třeba za účelem přezkumu, zda byla dodržena zásada presumpce 

neviny, vždy analyzovat soudní rozhodnutí a jeho odůvodnění jako celek a ve světle zvláštních 

okolností, za nichž bylo přijato. Jak uvedla Komise na jednání, jakékoliv výslovné konstatování 

o nevině společně obviněných osob v jedné části soudního rozhodnutí by postrádalo smysl, 

pokud by ostatní části tohoto rozhodnutí mohly být chápány jako předčasné vyjádření jejich 

viny. Z hlediska probíraného tématu je možné tuto podkapitolu uzavřít dvěma rozhodnutí 

Soudního dvora EU o předběžné otázce podle čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie, kde 

se tento vrcholný soudní orgán vyjádřil k problematice presumpce neviny v tzv. skupinových 

trestních věcech. Podstatné je, že obě rozhodnutí o předběžné otázce se staly součástí 

argumentace Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci Mucha proti Slovensku.22 

Prvním z nich je rozhodnutí ve věci AH a ostatní ze dne 5. září 2019 (C-377/18)23, kde bylo 

na položenou předběžnou otázku bulharskému soudu24 odpovězeno, tak že „Článek 4 odst. 1 

směrnice 2016/343 musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby dohoda, v níž 

obviněný doznává svou vinu výměnou za snížení trestu a která musí být schválena vnitrostátním 

soudem, výslovně jmenovala jako spolupachatele dotčeného trestného činu nejen tuto osobu, 

ale i další obviněné, kteří svou vinu nedoznali a je proti nim vedeno samostatné trestní řízení, 

je-li jejich uvedení v této dohodě nezbytné ke kvalifikaci právní odpovědnosti osoby, která 

uvedenou dohodu uzavřela, a uvádí-li tato dohoda jasným způsobem, že tyto jiné osoby jsou 

stíhány v rámci samostatného trestního řízení a jejich vina nebyla zákonným způsobem 

prokázána“.  

                                                 
21 Rozhodnutí ESLP ve věci Karaman proti Německu ze dne 27. února 2014, stížnost č. 17103/10, body 64 - 65; 

rozhodnutí ESLP ve věci Navalnyj a Oficerov proti Rusku ze dne 23. února 2016, stížnost č. 46632/13, bod 99. 
22 K tomu blíže kapitola 6. 
23 ECLI:EU:C:2019:670 
24 Předkládající soud v tomto případě uvádí, že podle vnitrostátního práva se o organizovanou zločineckou skupinu 

jedná v případě, že jsou jejími členy alespoň tři osoby. Z předkládacího rozhodnutí tedy podle všeho s výhradou 

ověření, které musí provést předkládající soud, vyplývá, že uvést pět obviněných v dohodě dotčené ve věci v 

původním řízení jako spolupachatele trestného činu bylo nezbytné k prokázání toho, že je MH vinen z členství v 

organizované zločinecké skupině. Dohoda dotčená ve věci v původním řízení, která byla předložena 

předkládajícímu soudu ke schválení, však podle všeho jasným způsobem neuvádí, že oněch pět obviněných je 

stíháno zvlášť a jejich vina nebyla zákonným způsobem prokázána, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu. Bez 

takového upřesnění může tato dohoda tyto osoby označovat v rozporu s čl. 4 odst. 1 směrnice 2016/343 za vinné, 

ačkoli jejich vina dosud nebyla zákonným způsobem prokázána. 
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Druhým pak rozhodnutí ve věci UL a VM ze dne 28. května 2020 (C-709/18)25, kde bylo 

slovenskému soudu odpovězeno, že: „Článek 3 a čl. 4 odst. 1 písm. 1 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016 o posílení některých aspektů 

presumpce neviny a práva být přítomen řízení před soudem v trestním řízení ve spojení s bodem 

16 odůvodnění této směrnice, jakož i čl. 47 druhý pododstavec a článek 48 Listiny základních 

práv Evropské unie mají být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby v rámci trestního 

řízení zahájeného proti dvěma osobám předkládající soud nejprve usnesením přijal prohlášení 

o vině první osoby pro trestné činy uvedené v obžalobě údajně spáchané ve spolupachatelství s 

druhou osobou, která neučinila prohlášení o vině, a následně rozhodl po provedení dokazování 

vztahujícího se na skutky vytýkané této druhé osobě o její vině, pod podmínkou na jedné straně, 

že uvedení druhé osoby jako spolupachatele údajně spáchaných trestných činů je nezbytné pro 

kvalifikaci právní odpovědnosti osoby, která učinila prohlášení o vině, a na druhé straně, že ve 

stejném usnesení a/nebo obžalobě, na kterou se toto uvedené usnesení odvolává, se jasně uvede, 

že vina této druhé osoby nebyla zákonným způsobem prokázána a bude předmětem 

samostatného provedení dokazování a rozhodnutí.“ 

3.2. Další důsledky z hlediska presumpce neviny a otázka důkazního břemene 

Na článek 4 navazuje článek 5 (Představování podezřelých a obviněných osob), který 

zavazuje členské státy k přijetí vhodných opatření, kterými zajistí, aby podezřelé a obviněné 

osoby nebyly představovány v rámci soudního řízení nebo na veřejnosti jakožto vinné v 

důsledku použití donucovacích prostředků spočívajících ve fyzickém omezení (odst. 1), a to 

s výhradou nezbytnosti z důvodů daných konkrétním případem a jejichž cílem je zajistit 

bezpečnost nebo zabránit podezřelé nebo obviněné osobě, aby uprchla či navazovala kontakt se 

třetími osobami (odst. 2). 

 V článku 6 je pojednáno o důkazním břemenu, což je problematika, která se zásadou 

presumpce neviny jistě souvisí. Členské státy v této oblasti musí zajistit, aby důkazní břemeno 

při prokazování viny podezřelé nebo obviněné osoby leželo na obžalobě. Což ovšem nevylučuje 

inkviziční prvek v podobě vyhledávací zásady, neboť jak ostatně sama směrnice stanoví Tím 

není dotčena případná povinnost soudce nebo příslušného soudu vyhledávat důkazy svědčící 

ve prospěch i v neprospěch podezřelé nebo obviněné osoby a právo obhajoby předkládat důkazy 

v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy (odst. 1). Směrnice fakticky vylučuje 

přenášení důkazního břemene. Stranou v tuto chvíli ponecháváme otázku existence 

subjektivního (formálního) a objektivního (materiálního) důkazního břemene v trestním 

řízení.26 Pro kontext je potřeba citovat zdůvodnění směrnice: „Důkazní břemeno při 

prokazování viny podezřelé nebo obviněné osoby leží na obžalobě a jakákoli pochybnost by se 

měla vykládat ve prospěch podezřelé nebo obviněné osoby. K porušení presumpce neviny dojde 

tehdy, pokud by bylo důkazní břemeno přesunuto z obžaloby na obhajobu, aniž by tím byly 

dotčeny jakékoli vyhledávací pravomoci soudu z moci úřední, nezávislost soudní moci při 

posuzování viny podezřelé nebo obviněné osoby a uplatnění domněnek na základě skutečností 

či právních předpisů ve vztahu k trestní odpovědnosti podezřelé nebo obviněné osoby. Takové 

                                                 
25 ECLI:EU:C:2020:411 

26 K tomu např. PELC, V.: Důkazní břemeno v trestním řízení. In: JELÍNEK, J. a kol.: Dokazování v trestním řízení 

v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018, s. 115 an. 
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domněnky by měly být vymezeny v přiměřeném rozsahu s přihlédnutím k významu projednávané 

věci a při zachování práva na obhajobu, přičemž použité prostředky by měly být důvodně 

přiměřené sledovanému zákonnému účelu. Tyto domněnky by měly být vyvratitelné a v každém 

případě by měly být použity pouze tehdy, je-li dodrženo právo na obhajobu. V některých 

členských státech jsou vyhledáváním důkazů jak ve prospěch, tak v neprospěch podezřelé či 

obviněné osoby pověřeni nejen žalobci, ale i soudci a příslušné soudy. Členské státy, v nichž 

neexistuje kontradiktorní systém,27 by měly mít možnost zachovat svůj stávající systém, je-li v 

souladu s touto směrnicí a dalšími příslušnými ustanoveními práva Unie a mezinárodního 

práva.“28 Členské státy musí též zajistit, aby veškeré pochybnosti v otázce viny byly vykládány 

ve prospěch podezřelé nebo obviněné osoby, včetně případu, kdy soud posuzuje, zda má být 

dotčená osoba zproštěna obžaloby. Jde tedy o zajištění pravidla in dubio pro reo. 

4.  Presumpce neviny jako základní zásada trestního řízení 

Zásada presumpce neviny má dva aspekty. Hmotněprávní aspekt zásada presumpce neviny 

brání označení obviněného za vinného před pravomocným rozhodnutím soudu o jeho vině, 

procesně-právní aspekty určují pravidla pro odsouzení v kvalitě nestrannosti a na základě 

zákona a v souladu s ním.29 Zásada presumpce neviny je jedním ze základních zásad trestního 

řízení a trestní řád v těchto základních zásadách ukládá orgánům činným v trestním řízení řadu 

povinností, mezi jinými i projednání trestních věcí s plným šetřením práv a svobod zaručených 

Listinou a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, kterými je 

Česká republika vázána (§ 2 odst. 4 tr. řádu). Orgány činné v trestním řízení tak mají povinnost 

zajistit zachovávání principu presumpci neviny v trestním řízení, a to až do doby pravomocného 

rozhodnutí o vině a trestu. Posláním zásady presumpce neviny je tak chránit obviněného 

především proti soudním rozhodnutím nebo jiným výrokům úředních osob, které se rovnají 

vyslovení viny bez toho, aniž by jim předcházelo skutečné prokázání viny v souladu se 

zákonem30 a bez důvodných pochybností. 

5.  Důsledky a pravidla vyplývající ze zásady presumpce neviny 

Dalším důsledkem této zásady je pravidlo in dubio pro reo (vycházející z principu in dubio 

pro libertate, v pochybnostech ve prospěch).31 To znamená, že zůstanou-li po vyčerpání všech 

dosažitelných důkazů důvodné pochybnosti o skutkové otázce významné pro rozhodnutí, které 

nelze rozptýlit provedením a zkoumáním dalších dostupných důkazů, je nutno rozhodnout ve 

prospěch obviněného.32 Jestliže tedy orgán činný v trestním řízení nedokázal opatřit dostatek 

důkazů, které by umožňovaly vyslovení jednoznačného závěru o vině, musí vyslovit závěr pro 

obviněného příznivější, tedy konstatovat nevinu. Toto pravidlo se týká pouze otázek 

skutkových (questiones facti).33 O otázkách právních (questiones iuris) musí orgány činné v 

                                                 
27 K pojmu kontradiktornost viz MULÁK, J.: Zásada kontradiktornosti v trestním řízení - evropské souvislosti a 

česká reflexe. In Bulletin advokacie, 2019, č. 3, s. 33 – 38. 
28 Srov. 22 a 23 odůvodnění Směrnice. 
29 BARTOŇ, M. a kol.: Základní práva. Praha: Leges, 2015, s. 543. 
30 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 1. dubna 2015, sp. zn. I. ÚS 2726/14. 
31 Rozhodnutí ESLP ve věci Vassilios Stavropoulos proti Řecku ze dne 27. září 2007, stížnost č. 35522/04. 
32 Tomuto pravidlu odpovídají i důvody zproštění obžaloby [srov. zejména § 226 písm. a), c) tr. řádu]. Srov. nález 

Ústavního soudu ČR ze dne 5. března 2010, sp. zn. III. ÚS 1624/09. 
33 SOLNAŘ, V.: In dubio pro reo? In Právník, roč. LXXIX, 1940, s. 230 an. 
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trestním řízení jednoznačně rozhodnout podle zásady iura novit curia. Pravidlo in dubio pro 

reo nelze nicméně vykládat tak, že by jakékoli nepodstatné nejasnosti ohledně skutkového děje, 

plynoucí zejména z drobných rozporů ve výpovědích svědků, musely vždy nutně vést ke 

zproštění obžaloby.34 

Nelze opomenout ani důsledek, že nedokázaná vina má tentýž význam jako prokázaná 

nevina. Toto logické vyústění vychází z myšlenky, že není možné činit rozdíl mezi prokazatelně 

nevinnou osobou a osobou, které vina bez důvodných pochybností dokázána nebyla, tedy u 

takové je jen pravděpodobné, že může být pachatelem. Ze zásady presumpce neviny dále 

vyplývá to, že obviněný nenese důkazní břemeno a není povinen dokazovat svoji nevinu. 

Obviněnému musí vinu dokázat orgán činný v trestním řízení a zároveň není povinný dokazovat 

žádnou skutečnost, která by svědčila v jeho prospěch a byla důležitá pro rozhodnutí. Dokazovat 

svoji nevinu je pak právem obviněného. Ze samotné skutečnosti, že obviněný nespolupracuje 

s orgány činnými v trestním řízení či svoje tvrzení nepodporuje důkazy, pak nelze dovozovat 

žádný závěr. Ani skutečnost, že obviněný využil svého práva nevypovídat, neumožňuje 

vyvozovat závěr o jeho vině. Zásada nemo tenetur se ipsum accusare („privilege against self-

incrimitation“35), tedy že nikdo není povinen sám sebe obviňovat, vyjadřuje jedno ze 

základních práv osoby, proti níž se trestní řízení vede. Podle této zásady36 nikdo není povinen 

pomáhat obžalobě proti sobě (armare adversarium contra se), vydat důkazy proti sobě (edere 

instrumenta contra se) nebo vypovídat proti sobě (prodere se ipsum). Tato zásada vychází 

z principu presumpce neviny a navazuje na zásadu, že důkazní břemeno nese obžaloba.37 

Z principu presumpce neviny rovněž vyplývá, že žádný státní orgán není oprávněn vyslovit 

vinu nebo rozhodnout o vině osoby, proti které je vedeno trestní stíhání dříve, než ji vyslovil 

příslušný soud pravomocným odsuzujícím rozsudkem.38 K porušení presumpce neviny tak 

dojde už jen tím, že ve vyjádření úřední osoby, které se týká obviněného, se nějakým způsobem 

odráží nebo dokonce je již vyjádřený názor, že je vinný, a to před prokázáním jeho viny 

v souladu se zákonem. Za porušení této zásady je dokonce považována i argumentace veřejného 

činitele nasvědčující tomu, že představitel státu považuje obviněného za vinného. Obecně je 

tedy kladen důraz na výběr použitých slov. Skutečnost, zda namítané výroky orgánů činných 

v trestním řízení porušují presumpci neviny, má být posuzována podle konkrétních okolností, 

za kterých byly učiněny.39 V rozhodovací praxi ESLP je poukazováno i na to, že v některých 

řízeních, které přímo neřeší otázku viny a trestu (např. vazební řízení), jsou použity formulace, 

ze kterých lze usuzovat na předčasné úvahy soudu o vině, nebo jsou podezření nahrazována 

konstatováním, že se obviněný trestné činnosti dopustil, a to ještě před samotným dokazováním 

na které má navazovat meritorní rozhodnutí ve věci samé.40  

                                                 
34 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. července 2012, sp. zn. III. ÚS 1806/09. 
35 Tato zásada má původ v Pátém dodatku k americké ústavy z roku 1791 a je pokládána za jedno z tzv. Bill of 

Rights. 
36 HOLLÄNDER, P.: Zrod a současnost principu nemo tenetur se ipsum prodere (hypostáze jednoho základního 

práva). In Právník, 2017, č. 2, str. 89–113. 
37 Srov. čl. 3 a čl. 6 Směrnice. 
38 Rozhodnutí ESLP ve věci Khuzhin a další proti Rusku ze dne 23. října 2008, stížnost č. 13470/02. 
39 Rozhodnutí ESLP ve věci Daktaras proti Litvě ze dne 10. října 2000, stížnost č. 42095/98.  
40 Rozhodnutí ESLP ve věci Nešťák proti Slovensku ze dne 27. února 2007, stížnost č. 65559/01. 



Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov 
 

 
 

28 

6.  Mucha proti Slovensku 

6.1. Skutkové okolnosti případu a podání stížnosti 

Z hlediska zkoumaného tématu je jistě ilustrativní aktuální rozhodnutí Evropského soudu 

pro lidská práva ve věci Mucha proti Slovensku.41 Stěžovatel (pan Mucha) byl členem 

organizované zločinecké skupiny, která vyvíjela trestnou činnost na území Slovenska. Z toho 

důvodu byl v roce 2002 společně s dalšími devíti členy této skupiny obviněn z trestného činu 

zakládání, účasti a podpory organizované zločinecké skupiny, jakož i ze spáchání několika 

dalších násilných trestných činů. Vzhledem k tomu, že osm obviněných bylo ochotno uzavřít 

dohody o vině a trestu (každý samostatně v samostatně vyčleněném řízení), bylo rozhodnuto o 

stíhání všech osob v samostatných řízeních. Je potřeba uvést, že v období dvou let (2012/2013) 

byly postupně uzavírány dohody o vině a trestu s osmi obviněnými, kdy tyto dohody o vině a 

trestu byly následně schváleny soudem, který rozhodoval vždy ve stejném složení. Odsuzující 

rozsudky, jimiž byly dohody o vině a trestu schváleny, obsahovaly pouze zkrácené odůvodnění, 

jehož součástí byla rekapitulace průběhu řízení, aplikovatelné právní normy a zjištění soudu, 

že tato pravidla byla dodržena, že dohody o vině a trestu nejsou nespravedlivé a že navržené 

tresty jsou přiměřené. Podstatou problému však bylo to, že dohody o vině a trestu a odsuzující 

rozsudky, kterými byly tyto dohody schvalovány, však odkazovaly rovněž na stěžovatele 

(označeného iniciály jeho jména), a to konkrétně v tom směru, že dával pokyny týkající se 

páchání různé trestné činnosti, bral si část výnosů získaných z vydírání a níže postaveným 

členům organizace ukládal finanční postihy. V roce 2013 byl pan Mucha (jako stěžovatel), který 

jako jediný nechtěl uzavřít dohodu o vině a trestu, shledán v soudním procesu vinným ze 

spáchání všech trestných činů, z nichž byl obžalován, přičemž mu byl uložen trest odnětí 

svobody v délce dvaceti tří let. Soud, který odsuzující rozsudek vynesl, rozhodoval ve stejném 

složení, jako dříve soud schvalující všech osm dohod o vině a trestu, které byly uzavřené se 

spolupachateli stěžovatele. V rámci hlavního líčení proti stěžovateli přitom tito spolupachatelé 

vypovídali jako svědci – dva z nich sice vypovídat odmítli, jejich vyjádření z přípravného řízení 

nicméně byla před soudem správným procesním způsobem přečtena.42 Poté, co stěžovatel 

neúspěšně vyčerpal prostředky před všemi vnitrostátními soudy, podal stížnost k ESLP, ve 

které argumentoval, že mu bylo odepřeno jednak projednání jeho věci nestranným soudem (čl. 

6 odst. EÚLP), jednak ochrana práva na presumpci neviny (čl. 6 odst. 2 EÚLP). 

6.2. Posouzení ESLP 

Z hlediska právního posouzení ESLP nejprve uvedl, že stěžovatel nezpochybňuje celkovou 

spravedlivost trestního řízení.43 Jeho námitky spočívají v tom, že byl souzen a odsouzen stejně 

                                                 
41 Rozhodnutí ESLP ve věci Mucha proti Slovensku ze dne 25. listopadu 2021, stížnost č. 63703/19. 
42 Slovenský soud totiž považoval odsouzení spolupachatelů stěžovatele za „věcnou a homogenní součást 

projednávané věci“. V rámci odůvodnění rozsudku soud sice uznal, že veškeré svědecké výpovědi usvědčující 

stěžovatele pocházejí převážně od spolupachatelů, kteří souhlasili se spoluprací s policií, avšak pouze tato 

skutečnost  podle názoru soudu nestačí k tomu, aby byly tyto důkazy proti stěžovateli zpochybněny. V daném 

případě totiž byly uvedené usvědčující důkazy podpořeny dalšími (byť nepřímými) důkazy – např. znaleckými 

posudky – a převážily nad jakýmikoliv svědeckými výpověďmi učiněnými ve prospěch stěžovatele. 
43 Rozhodnutí ESLP ve věci Ibrabim a další proti Spojenému království Velké Británie ze dne 13. září 2016, 

stížnosti č. 50541/08, 50571/08, 50573/08 a 40351/09; a contrario rozhodnutí ESLP ve věci Adamčo proti 

Slovensku ze dne 12. listopadu 2019, stížnost č. 45084/14.  



Jirí Mulák |  
 

 
  

29 

složeným soudem, který předtím odsoudil jiné osoby za trestné činy spáchané společně se 

stěžovatelem, a že tyto činy vymezil tak, že bylo zřejmé, že se na nich podílel i stěžovatel. Tuto 

stížnost proto ESLP posoudil primárně optikou požadavku na projednání věci nestranným 

soudem, přihlédl však rovněž k právu stěžovatele na presumpci neviny. 

Úvodem svého právního posouzení ESLP připomněl obecné principy týkající se požadavku 

na projednání věci nestranným soudem.44 ESLP v takových případech konkrétně zkoumá, zda 

– zcela nezávisle na osobním chování některého z členů tohoto orgánu – existují zjistitelné 

skutečnosti, které mohou vyvolat pochybnosti o nestrannosti soudu. Samotná obava přitom 

nestačí, rozhodující je, zda je taková obava objektivně odůvodněná. Skutečnost, že soudce, resp. 

senát ve stejném složení, rozhodoval v minulosti případy týkající se stejné či podobné trestné 

činnosti, tak není ke zpochybnění nestrannosti soudu v následných případech dostatečná. 

Problematické nicméně je to, pokud předchozí rozhodnutí obsahuje podrobné hodnocení účasti 

osoby, která ještě nebyla sama souzena, na spolupachatelství trestného činu. Taková konstelace 

s ohledem na okolnosti dané věci může vést ke vzniku objektivně odůvodněných pochybností, 

že vnitrostátní soud má již na počátku soudního řízení s touto osobou předpojatý názor na 

otázku její viny, a tedy není nestranný. 

Ve vztahu k projednávanému případu ESLP poznamenal, že ačkoli rozhodoval ve věci 

stěžovatele a jeho spolupachatelů soud ve stejném složení, byl tento senát složen 

z profesionálních, kvalifikovaných a zkušených soudců, kteří by měli být schopni odlišit 

závěry, ke kterým dospěli v různých řízeních.45 Odsuzujícími rozsudky, kterými byly schváleny 

dohody o vině a trestu spolupachatelů, navíc rozhodující senát nebyl ve věci stěžovatele nijak 

vázán. V trestním řízení proti stěžovateli tak byly provedeny i další důkazy, které rozhodující 

senát vedly k vlastním skutkovým a právním zjištěním a závěrům. Tyto aspekty – ačkoli jsou 

pro posouzení otázky, zda soud prvního stupně v případě stěžovatele splnil požadavek 

nestrannosti, důležité – nicméně nezbavují ESLP jeho povinnosti zkoumat, zda předchozí 

rozsudky (schválené dohody o vině a trestu, které byly schváleny ve věcech spolupachatelů 

stěžovatele) obsahovaly zjištění, která skutečně předjímala otázku viny pana Muchy. 

Skutečnost, že předchozími odsuzujícími rozsudky byla schválena dohoda o vině a trestu 

přitom není podle ESLP rozhodující. Tyto rozsudku totiž obsahovaly detailní popis skutkové 

podstaty trestných činů, kterých se měl dopustit i pan Mucha, přičemž - podle informací 

dostupných u ESLP - prováděl vnitrostátní soud při schvalování dohody o vině a trestu své 

posouzení v širším skutkovém a procesním kontextu.46 Ačkoli tedy odsuzující rozsudky, jimiž 

byla schválena dohoda o vině a trestu spoluobžalovaných, nestanovují přímo vinu stěžovatele, 

jsou podle ESLP v zásadě způsobilé vyvolat pochybnosti o tom, zda jimi nebyla otázka viny 

stěžovatele přece jen předjímána. Jestliže se v odsuzujícím rozhodnutí objeví odkaz na jinou 

osobu, která bude v budoucnu teprve souzena, může podle ESLP aktivovat požadavek na 

presumpci neviny této osoby. K otázce porušení presumpce neviny ESLP proto poznamenal, 

že k jejímu porušení dochází tehdy, pokud soudní rozhodnutí nebo prohlášení veřejného činitele 

týkající se osoby obviněné ze spáchání trestného činu vyjadřuje názor, že tato osoba daný 

trestný čin spáchala, a to ještě předtím, než byla skutečně na základě zákona její vina prokázána. 

                                                 
44 Rozhodnutí ESLP ve věci Mucha proti Slovensku ze dne 25. listopadu 2021, stížnost č. 63703/19, body 48 a 49. 
45 Rozhodnutí ESLP ve věci Mucha proti Slovensku ze dne 25. listopadu 2021, stížnost č. 63703/19, bod 51. 
46 Rozhodnutí ESLP ve věci Mucha proti Slovensku ze dne 25. listopadu 2021, stížnost č. 63703/19, bod 55. 
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ESLP nezpochybnil, že při rozhodování o trestní odpovědnosti v komplexních případech (v tzv. 

skupinových věcech) je možné odkázat rovněž na zapojení osob, které mohou být teprve 

v budoucnu samy trestně stíhány a souzeny.  Co je však podstatné, tak taková rozhodnutí je 

však v takových případech nutné formulovat takovým způsobem, který předejde jakémukoli 

možnému předběžnému úsudku o vině dotčené osoby (tj. nedojde k ohrožení jejího 

spravedlivého procesu). Z uvedeného tedy vyplývá určitá „super-opatrnost“, pokud jde o 

zvolené výrazy. 

Evropský soud pro lidská práva současně uznal, že vzhledem ke specifičnosti a k povaze 

trestného činu organizované zločinecké skupiny je nezbytné při schvalování dohody o vině a 

trestu odkázat rovněž na činnost jiných osob, včetně pana Muchy. Podstatné však je, že samotné 

odkazy na stěžovatele však byly vnitrostátními soudy formulovány tak explicitním způsobem, 

že z nich nebylo zřejmé, že stěžovatel bude souzen teprve později, tedy že dosud nebylo o jeho 

trestní odpovědnosti rozhodnuto.47 V dohodách o vině a trestu a odsuzujících rozsudcích soudů 

byla totiž účast pana Muchy na trestné činnosti konkrétně vymezena, a to vzdor tomu, že byl 

stěžovatel označen pouze iniciály a sám nebyl účasten takové dohody o vině a trestu. Vzhledem 

k tomu, že rozhodující senát považoval odsouzení spolupachatelů stěžovatele za „věcnou a 

homogenní součást“48 věci stěžovatele, měl podle názoru ESLP na první pohled zřejmou 

motivaci rozhodnout v souladu s předchozími odsuzujícími rozsudky, jimiž byly schváleny 

dohody o vině a trestu. 

Jakákoli rozporná zjištění v jednom případě by totiž mohla narušit důvěryhodnost rozhodnutí 

v případech ostatních. Nad rámec uvedeného je potřeba říci, že ESLP upozornil, že odsouzení 

stěžovatele spočívalo ze značné míry na výpovědích spolupachatelů, kteří dříve sami uzavřeli 

dohody o vině a trestu, a proto měli - podle jeho názoru - rovněž oni zjevnou motivaci nepopírat 

své dřívější výpovědi podané právě při sjednávání vlastních dohod o vině a trestu. 

Evropský soud pro lidská práva proto v projednávaném případě dospěl k závěru, že rozsudky 

ve věcech spolupachatelů, kteří uzavřeli dohody o vině a trestu, byly zjevně předpojaté v 

neprospěch stěžovatele, což narušilo jeho právo na striktní dodržování principu presumpce 

neviny. S ohledem na stěžejní roli těchto odsuzujících rozsudků v řízení proti stěžovatelovi poté 

podle ESLP vyvstaly objektivně oprávněné pochybnosti o nestrannosti rozhodujícího senátu, 

který v řízení proti stěžovateli rozhodoval ve stejném složení, jako při schvalování dohod o vině 

a trestu jeho spolupachatelů.49  

Jak již bylo uvedeno výše, tak součástí argumentace ESLP v projednávané věci se stala i 

analýza primární i sekundárního práva EU, ale rovněž jsou zde odkazy a citace na dvě 

rozhodnutí Soudního dvora EU o předběžné otázce.50 

Z uvedených důvodů ESLP jednomyslně rozhodl, že Slovensko v posuzovaném případě 

porušilo čl. 6 odst. 1 EÚLP. Konstatování, že došlo i porušení čl. 6 odst. 2 EÚLP, tedy 

k porušení presumpce neviny, v rozhodnutí absentuje. 

                                                 
47 Rozhodnutí ESLP ve věci Mucha proti Slovensku ze dne 25. listopadu 2021, stížnost č. 63703/19, bod 58. 
48 Rozhodnutí ESLP ve věci Mucha proti Slovensku ze dne 25. listopadu 2021, stížnost č. 63703/19, bod 18. 
49 Tato vada navíc nebyla napravena ani vyššími soudy při rozhodování o opravných prostředcích. 
50 Rozhodnutí ESLP ve věci Mucha proti Slovensku ze dne 25. listopadu 2021, stížnost č. 63703/19, bod 34-36. 
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Závěr 

Cílem tohoto příspěvku bylo upozornit některé momenty, které vyplývají ze sekundárního 

práva Evropské unie, pokud jde o presumpci neviny. Presumpce neviny je důležitá zásada 

trestního řízení; je vyjádřená v dlouhé řadě pramenů a jako taková má několik důsledků 

(důkazní břemeno tíží obžalobu; nedokázaná vina má stejný význam jako dokázaná nevina; in 

dubio pro reo) a souvislostí (zejména nemo tenetur se ipsum accusare). Presumpci neviny 

vyvrací až pravomocný odsuzující rozsudek soudu. Jedná se zásadu, která je společná 

kontinentálnímu i angloamerickému modelu trestního řízení. Jak ukázala rozhodovací praxe 

ESLP, konkrétně rozhodnutí Mucha proti Slovensku, určité obtíže může působit její aplikace 

v tzv. skupinových věcech, kdy je vedeno jedno řízení proti více obviněným, a to zvláště za 

situace, kdy někteří z nich posléze uzavřou dohodu o vině a trestu či prohlásí vinu. Je pak na 

soudu, aby byl maximálně obezřetný, pokud jde o formulaci slov při zacházení s obžalovaným. 

Při nesprávném použití slov při jednání nebo při písemném vyhotovení totiž může docházet 

nejen k porušení presumpce neviny, ale nestrannosti soudu. Je však otázkou, zda rozhodnutí 

Mucha proti Slovensku je pomyslným „prvním judikatorním výkopem“ (což by si do budoucna 

mohlo vyžádat i změnu právní úpravy, pokud jde o vyloučení osob), nebo o „slepou vývojovou 

linii“, která bude v budoucnu překonána či jinak podstatně korigována, případně bude na toto 

rozhodnutí nahlíženo jako na rozhodnutí zcela specifické.  Důležitým zobecňujícím momentem 

je i to, že mezi oběma vrcholnými soudními orgány (ESLP a SDEU) dochází k dialogu a tyto 

soudní orgány se vzájemně inspirují. 
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VÝJIMKY ZE ZÁSADY NE BIS IN IDEM VE SVĚTLE 

JUDIKATURY EVROPSKÝCH SOUDŮ1 

EXCEPTIONS TO THE PRINCIPLE OF NON BIS IN IDEM 

IN THE LIGHT OF THE JURISPRUDENCE OF THE 

EUROPEAN COURTS 

Marta Fleková 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá současnou judikaturou evropských soudů a na ni navazující judikaturou tuzemských 

soudů, kterou byly dovozeny podmínky, za kterých je umožněno nejen souběžné vedení daňového a 

trestního řízení o témže skutku téže osoby, ale také souběžné uložení trestní sankce v obou řízeních. 

Pozornost autora je zaměřena na analýzu předmětné judikatury a na její dopady z hlediska jedné ze 

základních zásad trestního řízení ne bis in idem.  

Abstract 

The contribution deals with the current jurisprudence of European courts and the subsequent 

jurisprudence of domestic courts, which introduced conditions under which it is possible not only to 

conduct tax and criminal proceedings on the same act of the same person simultaneously, but also to 

impose a criminal sanction in both proceedings. The author's attention is focused on the analysis of the 

jurisprudence in question and its effects from the point of view of one of the basic principles of criminal 

proceedings ne bis in idem. 

 

Úvod 

Zásada ne bis in idem je jednou ze základních zásad trestního práva procesního, která je 

upravena mezinárodními úmluvami i vnitrostátními právními předpisy.  Na mezinárodní úrovni 

je tato zásada upravena v čl. 4 Protokolu 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod2 a v čl. 14 odst. 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Na 

vnitrostátní úrovni je zásada ne bis in idem vyjádřena v čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a 

svobod3, dle kterého „nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně 

odsouzen nebo zproštěn obžaloby.“ Jde tedy o ústavněprávně garantované právo každého 

jednotlivce i právnické osoby. Ve vztahu k ústavněprávnímu zakotvení zásady ne bis in idem 

je třeba zdůraznit, že tato zásada nebrání uplatnění mimořádných opravných prostředků 

                                                 
1 Tento příspěvek je výstupem projektu Cooperatio Law (LAWS), který je řešen na Právnické fakultě Univerzity 

Karlovy. 
2 Sdělení č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto 

Úmluvu navazujících. 
3 Listina základních práv a svobod, republikovaná jako usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod součástí ústavního pořádku 
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v případě, kdy jsou naplněny zákonné podmínky pro jejich uplatnění.4 Zmíněnou zásadu 

můžeme nalézt také v ustanovení § 11 trestního řádu5, ve kterém jsou vymezeny důvody 

nepřípustnosti trestního stíhání. Je vhodné povšimnout si, že zásada ne bis in idem není zařazena 

do výčtu základních zásad trestního řízení obsaženého v ustanovení § 2 trestního řádu, což 

nasvědčuje tomu, že výčet základních zásad trestního řízení v předmětném ustanovení lze 

považovat za zdánlivě taxativní.6  

Smyslem zásady ne bis in idem je zákaz opětovného potrestání téže osoby pro tentýž skutek. 

Není přitom podstatné, zda byl v prvním trestním řízení vydán rozsudek odsuzující či 

zprošťující nebo v něm bylo rozhodnuto jiným meritorním způsobem. Podstatné je pouze to, že 

toto rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení zrušeno. Takové pravomocné rozhodnutí totiž 

zakládá překážku rei iudicatae, která je označována za projev zásady ne bis in idem.7 Je však 

možné, aby vůči téže osobě byla za tentýž skutek vedena dvě souběžná řízení, neboť tomu 

nebrání překážka litispendence.8  

Pozornost bude dále věnována souběžnému vedení trestního řízení a daňového řízení 

vedoucího k uložení sankce při správě daní.9 V této souvislosti činí potíže posouzení, zda je 

možné za stejný skutek postihnout sankcí tutéž osobu v daňovém a trestním řízení.10 Stejným 

skutkem je přitom myšleno zkrácení daně, tj. trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné 

povinné platby podle § 240 trestního zákoníku11 (dále jen „trestný čin zkrácení daně“), a sankcí 

ukládanou v daňovém řízení, daňové penále podle § 251 daňového řádu12. 

Nejprve je proto třeba zodpovědět otázky, zda má penále ukládané v daňovém řízení povahu 

trestní sankce a pokud ano, zda uložení penále v daňovém řízení brání trestnímu stíhání a 

následnému odsouzení osoby, které již bylo uloženo daňové penále. 

Výše uvedenými otázkami se kontinuálně zabývá především Evropský soud pro lidská práva 

ve své rozhodovací praxi, na kterou dále navazuje ve své rozhodovací praxi Soudní dvůr 

Evropské unie a vnitrostátní soudy.  

1. Výchozí rozhodovací praxe 

Za první významné rozhodnutí je považováno rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva ze dne 23. listopadu 2006 ve věci Jussila vs. Finsko, stížnost č. 73053/0. Vůči daňovému 

subjektu bylo souběžně vedeno trestní i daňové řízení, ve kterém mu správce daně vyměřil 

                                                 
4 ŠÁMAL, P.: Uplatnění zásady ne bis in idem při posuzování trestní odpovědnosti za zkrácení daně. In: 

Trestněprávní revue, roč. 16. č. 11 - 12, 2017, s. 247 – 260.  
5 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řádu soudním, v účinném znění. 
6 Shodně také MULÁK, J.: Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces, Praha: Leges, 2019, s. 

99 nebo CÍSAŘOVÁ, D.: Několik poznámek ke koncepci základních zásad v návrhu nového trestního řádu. In: 

HRUŠÁKOVÁ, M.: Pocta Petru Hlavsovi: sborník příspěvků z konference, Olomouc: UP, 2009, s. 56. 
7 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní: podle stavu k 1. 10. 2016. Praha: Leges, 2016, ISBN 978-80-7502-160-

1. s. 464 – 465. 
8 Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. května 2014 ve věci Nykänen vs. Finsko, č. 11828/11. 
9 DUDKOVÁ, Lenka a HERMANOVÁ, Lenka. Zásada ne bis in idem ve vztahu mezi uložením trestu za daňový 

trestný čin a penále podle daňového řádu. Právní rozhledy, roč. 24. č. 23–24, 2016, s. 820–830. 

10 PELC, V., PELC, V. ml. Prokazování původu majetku a daňové trestné činy: komentář k zákonu č. 321/2016 

Sb., charakteristika daňových prvků a pojmů normy, předchozí legislativní iniciativy, daňové trestné činy, 

Olomouc: ANAG, 2017, s. 167. 
11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v účinném znění. 
12 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v účinném znění. 
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daňové penále. Evropský soud pro lidská práva v rozhodnutí řešil otázku, zda se na daný případ 

aplikuje zásada ne bis in idem či nikoli. V rozhodnutí Evropský soud pro lidská práva dospěl 

k závěru, že v projednávaném případě jsou naplněny podmínky pro aplikaci zásady ne bis in 

idem, neboť daňové penále má povahu trestní sankce. Proto daňovému subjektu není možné 

uložit navíc i sankci v trestním řízení.13 

Druhým významným rozhodnutím, dle kterého není možné souběžné uložení sankce 

v daňovém a následně trestním řízení, je rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 

20. května 2014 ve věci Nykänen vs. Finsko, stížnost č. 11828/11. Stěžovateli byla správcem 

daně doměřena daň a předepsáno daňové penále z důvodu nesrovnalostí zjištěných při daňové 

kontrole. Jednání stěžovatele, v důsledku kterého mu byla původně vyměřena daň v nižší než 

zákonné výši, bylo následně kvalifikováno jako trestný čin zkrácení daně, za což mu byl uložen 

nepodmíněný trest odnětí svobody. Evropský soud pro lidská práva navázal na rozhodnutí 

vydané ve věci Jussila vs. Finsko a dospěl k závěru, že postih obviněného v daňovém řízení 

vylučuje postih za tytéž skutky v trestním řízení.14  

Třetím a pravděpodobně nejznámějším rozhodnutím je rozhodnutí Evropského soudu pro 

lidská práva ze dne 27. listopadu 2014 ve věci Lucky Dev vs. Švédsko, stížnost č. 7356/10. 

Stěžovatelce byla v daňovém řízení doměřena daň a uložena daňová přirážka, neboť správcem 

daně bylo zjištěno, že stěžovatelka pochybila při podávání daňových přiznání a nesprávně vedla 

účetnictví. Posléze bylo proti stěžovatelce zahájeno trestní řízení pro trestný čin zkrácení daně 

a dále pro účetní trestný čin. Evropský soud pro lidská práva v rozhodnutí uvedl, že uložení 

daňového penále obnáší trestní obvinění, a že daňové řízení, ve kterém bylo stěžovatelce 

uloženo daňové penále, má trestní povahu. Z tohoto důvodu by následné odsouzení 

stěžovatelky pro trestný čin zkrácení daně porušilo zásadu ne bis in idem.15   

Zpočátku tak Evropský soud pro lidská práva zastával jednoznačný názor, že souběžné 

uložení sankce v daňovém a trestní řízení téže osobě za týž skutek je v rozporu se zákazem 

dvojího postihu, neboť i daňová sankce má trestní povahu. Totožný názor, po vzoru Evropského 

soudu pro lidská práva, zastávaly rovněž tuzemské soudy.16 

Obdobný názor jako Evropský soud pro lidská práva zastával také Soudní dvůr Evropské 

unie. V rozhodnutí Fransson17 Soudní dvůr Evropské unie vyslovil názor, že uložená daňová 

sankce trestní povahy zabraňuje následnému uložení trestní sankce téže osobě za tentýž skutek. 

V opačném případě by nebyla zachována zásada ne bis in idem podle článku 50 Listiny 

základních práv Evropské unie. Pokud by však uložená daňová sankce neměla trestní povahu, 

lze považovat pozdější uložení trestní sankce za úmyslné uvedení nesprávných údajů 

v daňovém přiznání a následné zkrácení daně za přípustné. K posouzení trestněprávní povahy 

                                                 
13 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. listopadu 2006 ve věci Justilla vs. Finsko, stížnost č. 

73053/0 
14 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 20. května 2014 ve věci Nykänen vs. Finsko, stížnost č. 

11828/11. 
15 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. listopadu 2004 ve věci Lucky Dev vs. Švédsko, stížnost 

č. 7356/10. 
16 Například usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. července 2014 sp. zn. 5 Tdo 749/2014 a rozhodnutí 

rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. listopadu 2015 sp. zn. 4 Afs 210/2014. 
17 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. února 2013 ve věci Åklagaren v. Hans Åkerberg Fransson, 

věc č. C-617/10, ECLI:EU:C:2013:280. 
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sankce uložené v daňovém řízení byl dle Soudního dvora Evropské unie příslušný vnitrostátní 

soud.  

2. Výjimky z aplikace zásady ne bis in idem 

Hodnotící kritéria pro posouzení, zda v konkrétním případě vznikne uložením sankce 

v trestním řízení překážka rei iudicatae, pozměnil rozsudek velkého senátu Evropského soudu 

pro lidská práva ze dne 15. listopadu 2016 ve věci A a B vs. Norsko, stížnosti č. 24130/11 a č. 

29758/11.  V projednávané věci byla stěžovateli uložena sankce v daňovém řízení, přičemž 

poté byla stěžovateli za tentýž skutek uložena i trestní sankce v podobě trestu odnětí svobody. 

Při stanovení výměru trestní sankce však bylo zohledněno předchozí uložení sankce v daňovém 

řízení. Dle tohoto rozhodnutí je takový postup možný, protože sankce v daňovém a trestním 

řízení sledují dle Evropského soudu pro lidská práva rozdílný účel. Účelem daňové sankce bylo 

v projednávaném případě především odrazení stěžovatele jakožto daňového subjektu od podání 

nesprávných a neúplných daňových přiznání. Naopak účelem sankce uložené v trestním řízení 

bylo potrestání stěžovatele za úmyslné podvodné jednání. Soud také zdůraznil, že pro aprobaci 

souběžného uložení sankce v daňovém a trestním řízení byla skutečnost, že obě řízení byla 

vedena v blízké časové a věcné souvislosti.18 

Časová souvislost daňového a trestního řízení nemá znamenat, že obě řízení musí být od 

začátku do konce vedena současně. Časová souvislost však musí být dostatečně těsná, aby 

jednotlivce chránila před nejistotou, zdlouhavostí a průtahy v řízení.19 Blíže se Evropský soud 

pro lidská práva k aspektu časové souvislosti obou řízení nevyjadřuje, přestože časovou (a 

věcnou) provázanost obou řízení přílišně vyzdvihuje. Tento nedostatek ostatně odborná 

veřejnost tomuto rozhodnutí vytýká.20   

Výkladu věcné spojitosti daňového a trestního řízení Evropský soud pro lidská práva 

věnoval větší pozor, neboť v rozhodnutí uvedl příklady faktorů, které jsou rozhodná pro určení, 

zda mezi dvěma řízeními existuje dostatečně úzká věcná spojitost. Při určení věcné spojitosti 

obou řízení je podstatné: 

- Zda daňové a trestní řízení sledují vzájemně se doplňující cíle; 

- Zda je kombinace těchto řízení předvídatelným důsledkem téhož postihovaného jednání, a 

to nejen v právu, ale také v praxi; 

- Zda jsou obě řízení vedena tak, aby bylo v maximální možné míře zabráněno opakování 

shromažďování a hodnocení týchž důkazů, zejména skrze odpovídající vzájemnou 

součinnost mezi jednotlivými příslušnými orgány, díky které se prokázané skutkové 

okolnosti využijí i v druhém řízení; 

- Zda je sankce uložená v řízení, které skončilo jako první, zohledněna v řízení, které je 

skončeno jako poslední. 

                                                 
18 PELC, V., PELC, V. ml.: Prokazování původu majetku a daňové trestné činy: komentář k zákonu č. 321/2016 

Sb., charakteristika daňových prvků a pojmů normy, předchozí legislativní iniciativy, daňové trestné činy, 

Olomouc: ANAG, 2017. s. 171 – 172.  
19 KUHN, Z.: Judikatura Evropského soudu pro lidská práva v praxi Nejvyššího správního soudu. In: Časopis pro 

právní vědu a praxi, roč. 29. č. 2, 2021, s. 372. 
20 PELC, V., PELC, V. ml.: Prokazování původu majetku a daňové trestné činy: komentář k zákonu č. 321/2016 

Sb., charakteristika daňových prvků a pojmů normy, předchozí legislativní iniciativy, daňové trestné činy, 

Olomouc: ANAG, 2017. s. 172. 
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Trestní stíhání za trestný čin zkrácení daně je tedy dle tohoto rozsudku možné i v případě, 

kdy obviněnému bylo uloženo daňové penále, a to za předpokladu, že se obě řízení doplňují, 

zaměřují se na různé aspekty předmětného protiprávního jednání a je mezi nimi věcná a časová 

souvislost. Za kumulativního naplnění uvedených podmínek se nejedná o porušení zásady ne 

bis in idem.21  

Na tento rozsudek reagoval velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky 

usnesením ze dne 4. ledna 2017, který rozhodl tak, že trestní stíhání za trestný čin zkrácení daně 

je možné i po uložení daňového penále. Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu v tomto 

usnesení převzal argumentaci obsaženou v rozsudku velkého senátu Evropského soudu pro 

lidská práva ve věci A a B vs. Norsko, když uvádí, že: „pravomocné rozhodnutí, jímž se skončí 

jedno ze souběžně či postupně vedeného daňového a trestního řízení, která jsou řízeními 

trestněprávní povahy ve smyslu tzv. Engel kritérií, nevytváří překážku věci rozhodnuté s účinky 

ne bis in idem, je-li mezi daňovým řízením a trestním řízením nejen dostatečně úzká věcná 

souvislost, ale současně i souvislost časová. K významným faktorům pro určení, zda existuje 

dostatečná úzká věcná souvislost, patří: zda obě samostatná řízení sledují vzájemně se 

doplňující cíl, a tedy zda se týkají, nikoli pouze in abstracto, ale zároveň in concreto, různých 

aspektů daného protiprávního jednání; zda je kombinace daných řízení předvídatelným 

důsledkem téhož jednání, a to jak právně, tak fakticky; zda jsou příslušná řízení vedena takovým 

způsobem, který m se v maximální možné míře zabrání opakování při shromažďování i 

hodnocení důkazů, zejména prostřednictvím odpovídající vzájemné součinnosti mezi 

jednotlivými příslušnými orgány, díky které se prokázané skutkové okolnosti využijí i v druhém 

řízení; a především, zda je sankce uložená v řízení, které bylo skončeno jako první, zohledněna 

v řízení, které je skončeno jako poslední, s cílem zamezit, aby byl dotčený jedinec v konečném 

důsledku vystaven nadměrné zátěži.“22 

Znamená to, že v rámci individualizace stanovení trestní sankce je třeba vzít v úvahu sankci 

ukládanou v daňovém řízení a její úhradu. Soud proto musí při stanovení druhu trestu a jeho 

výměry přihlédnout k pravomocnému rozhodnutí finančního úřadu o povinnosti uhradit penále 

z doměřené daně a v odůvodnění rozhodnutí vysvětlit, jak byla tato okolnost zohledněna.19 

Obdobně se Nejvyšší soud vyjadřuje i v pozdějších rozhodnutích.23 

3. Kritika výjimek z aplikace zásady ne bis in idem 

Rozhodnutí velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B vs. Norsko 

bylo do jisté míry vedeno snahou vyhovět kritice smluvních stran24 Evropské úmluvy, které 

považovaly předchozí rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva za nesprávnou, 

neboť neumožňovala použití prostředků trestního práva vůči pachatelům trestného činu 

zkrácení daně. To bylo patrně hlavním důvodem, proč se Evropský soud pro lidská práva 

odklonil od předcházející konstantní judikatury. 

                                                 
21 KOCINA, J. Zkrácení daně – příprava, účinná lítost, ne bis in idem In: KALVODOVÁ, V. a kol. Trestní právo 

/stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 232. 
22 Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 4. ledna 2017, sp. zn. 15 Tdo 832/2016. 
23 Například Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2017, sp. zn. 4 Tdo 43/2017, Usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 28. února 2017, sp. zn. 4 Tdo 1359/2016. 
24 Jednalo se o Českou republiku, Francii, Bulharsko, Španělsko, Řecko, Švýcarsko a Moldavskou republiku.  
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Předmětné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B vs. Norsko však 

nebylo přijato pouze kladně, ale je k němu možné zaznamenat také kritické ohlasy. Odbornou 

veřejností je kritizováno především to, že se Evropský soud pro lidská práva blíže nevypořádal 

s výkladem „časové souvislosti daňového a trestního řízení“, přestože tento požadavek ve 

značné míře vyzdvihuje.25  

Za jednu z nejvýraznějších kritik zmíněného rozhodnutí je považováno stanovisko 

generálního advokáta M. Campos Sánchez-Bordony, který předmětné rozhodnutí považuje za 

velkou výzvu pro Soudní dvůr Evropské unie, neboť znamená převratnou změnu v rozsahu 

aplikace zásady ne bis in idem ze strany Evropského soudu pro lidská práva. Z důvodu 

institucionálního respektu mezi oběma soudy sice neuvádí konkrétnější kritické poznámky, 

přesto je již takové vyjádření možné považovat za nebývale smělé. Důvody, pro které bylo 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B vs. Norsko přijato, generální 

advokát nepovažuje za dostatečné pro ustoupení od již dosažené úrovně ochrany práva 

v podobě zákazu dvojího postihu získané rozhodnutím Fransson26 

Z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Menci ze dne 20. března 201827 je 

zřejmá snaha zabránit rozkolu mezi judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a Soudního 

dvora Evropské unie a nalézt kompromis mezi rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva 

ve věci A a B vs. Norsko a stanoviskem generálního advokáta.  

Zásadní odlišností oproti rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B vs. 

Norsko je požadavek zachování přiměřenosti kumulace trestních sankcí uložených v daňovém 

a trestním řízení. Pro konstatování přiměřenosti je důležité, jakým způsobem na sebe ustanovení 

upravující daňové a trestní řízení reagují. Soudní dvůr Evropské unie v projednávané italské 

právní úpravě kvitoval především pravidlo, podle kterého se v případě trestního odsouzení 

daňová sankce obligatorně nevykoná. Ze závěrů Soudního dvora Evropské unie vyslovených 

ve věci Menci je tedy zřejmá snaha o minimalizaci zatížení osoby, jíž jsou daňové a trestní 

sankce ukládány, a prostřednictvím pravidel v rozhodnutí obsažených zajištění, že obě sankce 

budou adekvátní závažnosti postihovaného jednání nikoli však nepřiměřeně přísné.  

Závěr 

Z uvedeného je zřejmé, jakým zásadním způsobem se změnila optika, jíž je nahlíženo na 

aplikaci jedné ze základních zásad trestního práva procesního – ne bis in idem. Došlo 

k výraznému posunu v aplikaci této zásady, kdy již není považováno za její porušení uložení 

sankce v trestním řízení, přestože téže osobě byla za týž skutek již uložena daňová sankce, o 

jejíž trestní povaze není pochyb. Tento názor kromě Evropského soudu pro lidská práva zastává 

také Soudní dvůr Evropské unie, byť s určitými odlišnostmi týkajícími se především stran 

požadavku za chování přiměřenosti kumulace obou trestních sankcí. V důsledku přelomu 

v judikatuře evropských soudů aktuálně panuje názor, že ačkoli lze stíhané jednání v daňovém 

                                                 
25 PELC, V., PELC, V. ml.: Prokazování původu majetku a daňové trestné činy: komentář k zákonu č. 321/2016 

Sb., charakteristika daňových prvků a pojmů normy, předchozí legislativní iniciativy, daňové trestné činy, 

Olomouc: ANAG, 2017. s. 172. 
26 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. února 2013 ve věci Åklagaren v. Hans Åkerberg Fransson, 

věc č. C-617/10, ECLI:EU:C:2013:280. 
27 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 20. března 2018 ve věci Menci, věc č. C-524/15, 

ECLI:EU:C:2018:197. 
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a trestním řízení označit za totožné, každé z těchto řízení sleduje jiný účel a za splnění 

stanovených podmínek proto nelze uplatnit zásadu ne bis in idem. V současnosti je tak umožněn 

dvojí postih téže osoby za téže jednání, a to podle daňového práva i podle trestních zákonů. 

Nutno zdůraznit, že tento dvojí postih nemusí být ničím výjimečným, neboť většina současně 

probíhajících nebo na sebe úzce navazujících daňových a trestních řízení tato kritéria splňují. 

Osobně se domnívá, že zásada ne bis in idem by měla být aplikována šířeji, než stanoví 

současné judikaturou dovozené podmínky. Považuji na správný názor Evropského soudu i 

Nejvyššího soudu České republiky, kterým je dovozena trestní povaha daňového penále. V této 

souvislosti lze souhlasit s názorem části odborné veřejnosti28, že povahu trestní sankce má vedle 

daňového penále také úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu, který je jednou ze složek 

příslušenství daně.  

Plně se ztotožňuji s kritikou rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci A a B vs. 

Norsko. Dle tohoto rozhodnutí je v zásadě rozhodující pouze to, zda v řízení, ve kterém je 

rozhodováno později, byla zohledněna sankce uložená v dříve skončeném řízení. Je tomu tak 

proto, že výklad časové a věcné souvislosti daňového a trestního řízení je podán natolik obšírně, 

že se de facto vztahuje na veškerá současně probíhající či na sebe navazující daňová a trestní 

řízení. Takový výklad považuji za nebezpečný, neboť může vést k tomu, že na většinu sankcí 

uložených v daňovém řízení bude automaticky navazovat sankce uložená v trestním řízení. 

Autor se domnívá, že bychom stále měli mít na paměti, že zásada ne bis in idem je jednou ze 

základních zásad trestního práva procesního a případy, ve kterých se neuplatní by měly být 

ojedinělé.  

 

Informace o autorce: 

JUDr. Marta FLEKOVÁ 

Univerzita Karlova 

Právnická fakulta 

e-mail: flekovam@prf.cuni.cz  

                                                 
28 Např. KOCINA, J.: Ne bis in idem – penále v daňovém řízení. In: Bulletin advokacie, roč. 23. č. 10, 2016, s. 38 
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ZPŘÍSNĚNÍ REGULACE SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ 

NA INTERNETU: NUTNÝ KROK, NEBO NEPŘÍPUSTNÉ 

ŠMÍROVÁNÍ? 

TIGHTENING THE REGULATION OF ONLINE CHILD 

SEXUAL ABUSE: A NECESSARY STEP OR UNACCEPTABLE 

SURVEILLANCE? 

Lukáš Hendrych 

 

Abstrakt 

S rozvojem internetových technologií, zejména pak sociálních sítí a různých komunikačních platforem, 

výrazně roste i kybernetická kriminalita. Tento trend je zřejmý mimo jiné u trestné činnosti spojené se 

sexuálním zneužíváním nezletilých. Šíření dětské pornografie je dlouhodobý problém, který se v dnešní 

digitální době stává mnohem palčivějším. Evropská komise k této formě kriminality zaujímá rázný 

postoj. Důkazem je kontroverzní návrh nařízení z května tohoto roku. Podle něj mají mít poskytovatelé 

internetových služeb povinnost aktivně vyhledávat dětskou pornografii na svých platformách, nalezený 

obsah nahlásit a zablokovat. Kritici návrhu ale mluví o bezprecedentním zásahu do práva na soukromí. 

Abstract 

With the development of Internet technologies, especially social networks and various communication 

platforms, cybercrime is also growing significantly. This trend is evident, inter alia, in crimes related to 

the child sexual abuse. The proliferation of child pornography is a long-standing problem that is 

becoming increasingly acute in today's digital age. The European Commission has taken a strong stance 

on this form of criminality. This is evidenced by the controversial draft regulation from May this year. 

Under it, internet service providers would be obliged to actively search for child pornography on their 

platforms, report and block the content they find. However, critics of the proposal speak of an 

unprecedented interference with the right to privacy. 

 

Úvod 

Pohlavní zneužívání dětí je jednou z nejzávažnějších forem trestné činnosti, která na svých 

obětech zanechává celoživotní následky. Děti jsou zvlášť zranitelnými oběťmi, zejména 

v útlém věku nejsou schopny jednání pachatelů porozumět, natož se aktivně bránit. Tato forma 

kriminality je dlouhodobě a efektivně potírána prostředky trestního práva. Důkazem je i 

směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské 

pornografii (dále jen „směrnice“)1 a její transpozice do českého právního řádu. Evropská 

komise ovšem tvrdí, že tato více než deset let stará legislativa nestačí a je třeba ji doplnit. 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu 

zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 

Rady 2004/68/SVV. Úřední věstník Evropské unie, 17. 12. 2011, L335/1. Dostupné na: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=EN (cit. 17. 9. 2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=EN
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V květnu roku 2022 byl proto představen legislativní návrh, který poskytovatelům 

internetových služeb přináší řadu povinností. Otázkou ale zůstává, zda Evropská komise v boji 

proti této závažné formě kriminality nezachází příliš daleko.  

1. Dosavadní právní úprava  

V první řadě je důležité představit v současnosti platnou a účinnou právní úpravu boje proti 

sexuálnímu zneužívání dětí. Pokud jde o zmíněnou směrnici, ta harmonizuje skutkové podstaty 

trestných činů v oblasti dětské pornografie, pohlavního zneužívání a vykořisťování či v oblasti 

navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům.  

Za dítě se podle směrnice považuje každá osoba mladší 18 let. Věkem pohlavní dospělosti 

se pak rozumí věk, pod jehož hranicí je podle vnitrostátního práva zakázána účast na sexuálních 

praktikách s dítětem. Za dětskou pornografii směrnice považuje  

a) jakýkoli materiál, který zobrazuje dítě, které se účastní skutečného nebo předstíraného 

jednoznačně sexuálního jednání,  

b) jakékoli zobrazení pohlavních orgánů dítěte prvotně k sexuálním účelům, 

c) jakýkoli materiál, který zobrazuje osobu se vzhledem dítěte, která se účastní skutečného 

nebo předstíraného jednoznačně sexuálního jednání, nebo každé zobrazení pohlavních 

orgánů osoby se vzhledem dítěte k prvotně sexuálním účelům, nebo 

d) realistické obrázky dítěte, které se účastní jednoznačně sexuálního jednání, nebo realistické 

obrázky pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům.2 

Dětskou prostitucí je podle směrnice „zneužívání dítěte k sexuálním praktikám, kdy jsou 

dítěti za jeho účast na sexuálních praktikách poskytovány či slibovány peníze nebo jiné odměny 

či výhody bez ohledu na to, zda je tato platba, slib nebo výhoda poskytována dítěti či třetí 

straně“.3  

V neposlední řadě směrnice definuje také pornografické představení jakožto „živé 

vystoupení určené určitému publiku, a to i prostřednictvím informačních a komunikačních 

technologií, dítěte, které se účastní skutečného nebo předstíraného jednoznačně sexuálního 

jednání, nebo pohlavních orgánů dítěte k prvotně sexuálním účelům“.4 Výše uvedené vymezení 

pojmů je důležité i pro účely aktuálního návrhu Evropské komise, o kterém bude pojednáno 

níže. 

Unijní směrnice byla transponována do českého právního řádu, a to zákonem č. 141/2014 

Sb.5 a zákonem č. 220/2021 Sb. 6 Pokud jde o první zmíněný předpis, ten do českého trestního 

zákoníku7 jednak vložil ustanovení § 192 odst. 2, čímž byla rozšířena skutková podstata 

trestného činu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, jednak stanovil zcela nové trestné 

                                                 
2 Čl. 2 písm. c) směrnice. 
3 Čl. 2 písm. d) směrnice. 
4 Čl. 2 písm. e) směrnice. 
5 Zákon č. 141/2014 Sb. kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.. Dostupné na: 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=45 (cit. 19. 9. 2022). 
6 Zákon č. 2020/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=624 (cit. 19. 9. 2022). 
7 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=45
https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=624
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činy účast na pornografickém představení dle § 193a trestního zákoníku a navazování 

nedovolených kontaktů s dítětem dle § 193b trestního zákoníku. Druhý zmíněný předpis rozšířil 

skutkovou podstatu trestného činu svádění k pohlavnímu styku podle § 202 trestního zákoníku 

o druhý odstavec.8 9 

Od přijetí směrnice ale uběhlo více než deset let. Podle Evropské komise je třeba jít v této 

oblasti dále, a to hlavně kvůli rychlému rozvoji internetových technologií. V roce 2020 byla 

představena Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí.10 Ta upozorňuje 

mj. na jednodušší přístup dětí k digitálním technologiím, například sociálním sítím. Děti podle 

strategie tráví na internetu mnohem více času než v minulosti, přičemž riziko, že zde přijdou 

do styku s „online predátory“ se zvyšuje.11 

„Exponenciální rozvoj digitálního světa byl zneužit k tomu, aby se tato trestná činnost stala 

skutečně globální, a bohužel usnadnil vytvoření globálního trhu pro materiály týkající se 

pohlavního zneužívání dětí. V uplynulých několika letech došlo k dramatickému nárůstu 

nahlášených případů online pohlavního zneužívání dětí týkajících se EU (…) z 23 000 

nahlášených případů v roce 2010 na téměř 725 000 v roce 2019, což zahrnovalo více než 

3 miliony fotografií a videí. K podobně dramatickému nárůstu došlo i globálně: z 1 milionu 

nahlášených případů v roce 2010 na téměř 17 milionů v roce 2019, což zahrnovalo téměř 

70 milionů fotografií a videí.“12 

V návaznosti na uvedenou strategii bylo dne 14. července 2021 přijato nařízení 2021/1232 

o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES (dále jen „dočasné 

nařízení“).13 Tato legislativa jasně určila směr, kterým se Evropská unie chce v oblasti boje 

proti sexuálnímu zneužívání děti vydat. V této souvislosti je třeba uvést, že směrnice 

2002/58/ES (dále jen „směrnice o elektronických komunikacích“)14 stanoví závazná pravidla 

zajišťující právo na soukromí a důvěrnost v odvětví elektronických komunikací, kam spadají 

například internetové hovory a výměny soukromých zpráv pomocí komunikačních služeb jako 

jsou třeba WhatsApp nebo Messenger, ale také emailové služby. 

                                                 
8 Skutkových podstat trestných činů týkající se sexuálního zneužívání dětí je v trestním zákoníku samozřejmě více. 

Viz trestné činy znásilnění podle § 185 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, sexuální nátlak podle 

§ 186 odst. 3 písm. a), odst. 5 písm. a) trestního zákoníku, pohlavní zneužití podle § 187 trestního zákoníku, 

prostituce ohrožující mravní vývoj dětí podle § 190 trestního zákoníku, zneužití dítěte k výrobě pornografie podle 

§ 193 trestního zákoníku či ohrožování výchovy dítěte podle § 201 trestního zákoníku.  
9 Na druhou stranu dle Komise není směrnice v členských zemích doposud plně transponována. V roce 2019 proto 

zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti 23 členským státům, včetně České republiky. 
10 Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí, 24. 7. 2020, COM(2020) 607 final. Dostupné 

na: https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2020-07/20200724_com-2020-607-commission-

communication_en.pdf (cit. 15. 9. 2022). 
11 Ibid., s. 1. 
12 Ibid., s. 1-2. 
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1232 o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 

2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých 

na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line. Úřední 

věstník Evropské unie, L 274/41, 30. 7. 2021. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1232&from=DE (cit. 15. 9. 2022). 
14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a 

ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích). 

Úřední věstník Evropské unie, L 201/37, 31. 7. 2002. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=CS (cit. 10. 9. 2022). 

https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2020-07/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2020-07/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1232&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1232&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=CS
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Dočasné nařízení v recitálu 8 uvádí, že sledování soukromého obsahu na různých 

komunikačních službách ze strany poskytovatelů těchto služeb, byť za účelem vyhledávání 

dětské pornografie, je zásahem do základních práv na respektování soukromého a rodinného 

života a na ochranu osobních údajů uživatelů.15 „Podle čl. 52 odst. 1 Listiny musí být taková 

omezení stanovena zákonem a musí respektovat podstatu práv na soukromý a rodinný život a 

na ochranu osobních údajů a musí být v souladu se zásadou proporcionality, být nezbytná a 

skutečně odpovídat cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a 

svobod jiných osob, jak je zakotveno v čl. 52 odst. 1 Listiny. Pokud tato omezení trvale zahrnují 

obecné a nerozlišující sledování a analýzu komunikace všech uživatelů, zasahují do práva na 

důvěrnost komunikace.“16  

Články 7 a 8 Listiny jsou tedy doplňovány směrnicí o elektronických komunikacích, která 

v praxi ochranu soukromí při internetové komunikaci zajišťuje. A právě z ustanovení směrnice 

o elektronických komunikacích (a tedy i z čl. 7 a 8 Listiny) stanovuje dočasné nařízení výjimku, 

kterou mohou poskytovatelé internetových služeb uplatnit a „legálně porušit“ jedny ze 

základních práv Evropanů – právo na respektování soukromého života, soukromé komunikace 

a na ochranu osobních údajů.  

Jinými slovy dočasné nařízení stanoví odchylku od čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 směrnice o 

elektronických komunikacích17. Díky tomu mohou poskytovatelé interpersonálních 

komunikačních služeb (tedy provozovatelé komunikačních aplikací či emailové komunikace) 

aktivně sledovat18 obsah soukromé komunikace za účelem odhalování pohlavního zneužívání 

dětí online. Pokud takový obsah objeví, jsou povinni jej oznámit příslušným orgánům a takový 

materiál odstranit. Důležité je upozornit na to, že takové jednání poskytovatelů internetových 

služeb je dle dočasného nařízení dobrovolné. Sledování soukromé komunikace uživatelů tedy 

poskytovatelům služeb nenařizuje, ale pouze umožňuje. 

Článek 1 odst. 1 dočasného nařízení stanoví, že poskytovatelé služeb mohou používat 

technologie „pro zpracování osobních a jiných údajů v rozsahu nezbytně nutném k odhalování 

pohlavního zneužívání dětí online v rámci poskytování jejich služeb a jeho oznamování a k 

odstraňování materiálů pohlavního zneužívání dětí online z jimi poskytovaných služeb“. 

Odstavec druhý zmíněného článku uvádí, že dočasné nařízení se nepoužije na skenování 

zvukové komunikace.  

Pokud jde o materiály k pohlavnímu zneužívání dětí online, tedy o obsah, který mohou 

poskytovatelé služeb aktivně vyhledávat, nahlašovat a odstraňovat, ten stanoví směrnice 

2011/93/EU. Směrnice tak poskytuje dočasnému nařízení hmotněprávní základ, jelikož 

definuje, co je to materiál k pohlavnímu zneužívání dětí online, který mohou poskytovatelé na 

                                                 
15 Viz čl. 7 Listiny základních práv Evropské unie (dále také jen „Listina“), který stanoví, že „každý má právo na 

respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace“, a čl. 8 Listiny, který stanoví, že „každý 

má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají“. 
16 Recitál 8 nařízení 2021/1232. 
17 Článek 5 odst. 1 směrnice o elektronických komunikacích stanoví, že „členské státy zajistí prostřednictvím 

vnitrostátních právních předpisů důvěrný charakter sdělení přenášených pomocí veřejné komunikační sítě a 

veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a s nimi souvisejících provozních údajů. Zejména zakáží 

příposlech, odposlech, uchovávání nebo jiné druhy zachycování či sledování sdělení a s nimi souvisejících 

provozních údajů osobami jinými než uživateli bez souhlasu dotčených uživatelů“. Článek 6 odst. 1 se týká 

důvěrnosti provozních údajů. 
18 A to od 2. srpna 2021, kdy dočasné nařízení nabylo účinnosti (čl. 10 nařízení 2021/1232). 
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základě dočasného nařízení vyhledávat, nahlašovat a odstraňovat. Článek 2 odst. 2 dočasného 

nařízení stanoví, že materiálem pohlavního zneužívání dětí online se rozumí „dětská 

pornografie ve smyslu čl. 2 písm. c) směrnice 2011/93/EU“ a „pornografické představení ve 

smyslu čl. 2 písm. e) směrnice 2011/93/EU“. Navazováním kontaktu s dětmi se rozumí 

„jakékoli úmyslné jednání, které představuje trestný čin podle článku 6 směrnice 2011/93/EU“. 

Pohlavním zneužíváním dětí on-line se rozumí materiály pohlavního zneužívání dětí on-line a 

navazování kontaktu s dětmi.19 

Dle dočasného nařízení tak mohou poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb 

za použití technologií20 aktivně vyhledávat v soukromé komunikaci uživatelů, pokud je účelem 

takového jednání odhalování a odstraňování pohlavního zneužívání dětí on-line nebo 

odhalování navazování kontaktu s dětmi.21 Každý případ odůvodněného a ověřeného podezření 

na pohlavní zneužívání dětí online musí poskytovatelé služeb neprodleně nahlásit příslušným 

vnitrostátním orgánům. Ty následně mohou zahájit trestní řízení pro podezření ze spáchání 

některého z trestných činů vymezených ve směrnici, respektive stanovených ve zvláštní části 

trestního zákoníku. 

2. Nová legislativní iniciativa Komise 

Na úvod je třeba uvést, že dočasné nařízení má omezenou účinnost. Použije se jen do 3. 

srpna 2024.22 Evropská komise tak ve svém návrhu dočasného nařízení počítala s tím, že toto 

není její konečný cíl a že je třeba jít v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí ještě dále. 

To dokazuje i zveřejnění dokumentu s názvem „Digitální dekáda pro děti a mládež: nová 

Evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+)“ ze dne 11. 5. 2022.23 Ta navazuje na 

původní strategii z roku 2020, znovu připomíná aktuálnost problematiky (nejen) pohlavního 

zneužívání dětí na internetu a uvádí, že pro efektivní boj proti této kriminalitě je třeba dělat více 

než doposud. Samotná strategie je poměrně komplexní a nezahrnuje pouze oblast pohlavního 

zneužívání dětí, nicméně efektivní potírání této formy kriminality je její důležitou součástí. I 

proto byl současně s touto strategií představen nový legislativní návrh z dílny Evropské komise, 

a to návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a 

boj proti němu (dále jen „návrh nařízení“).24 Tento návrh z května 2022 je prozatím 

nejambicióznější počin Evropské komise v oblasti boje proti pohlavnímu zneužívání dětí 

online. Zároveň jde o návrh zatím nejkontroverznější. Legislativní proces je stále na počátku. 

                                                 
19 Čl. 1 odst. 2, 3, 4 nařízení 2021/1232. 
20 „Technologií používanou pro tyto činnosti by mohla být technologie otisků (hašování) v případě snímků a 

videozáznamů a klasifikátory a umělá inteligence pro analýzu textových nebo provozních údajů. Při využívání 

technologie hašování je materiál zobrazující pohlavní zneužívání dětí on-line oznámen, dojde-li k „pozitivnímu 

nálezu“, čímž se rozumí shoda vyplývající ze srovnání snímku nebo videozáznamu s jedinečným, nevratným 

digitálním podpisem (tzv. „hash“) z databáze, kterou spravuje organizace jednající ve veřejném zájmu proti 

pohlavnímu zneužívání dětí a která obsahuje ověřené internetové materiály zobrazující pohlavní zneužívání 

dětí.“ (Recitál 7 nařízení 2021/1232).  
21 Čl. 3 odst. 1 písm. a) bod i) nařízení 2021/1232. 
22 Čl. 10 nařízení 2021/1232. 
23 Evropská komise, 11. 5. 2022. COM(2022 212 final. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0212&from=EN (cit. 15. 9. 2022). 
24 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu 

zneužívání dětí a boj proti němu. Evropská komise, 11. 5. 2022. COM(2022) 209 final. Dostupné na: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:13e33abf-d209-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF 

(cit. 15. 9. 2022). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0212&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0212&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:13e33abf-d209-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:13e33abf-d209-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
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Návrh legislativy byl zatím přidělen Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

(LIBE), přičemž se čeká na jmenování zpravodaje návrhu.25 26 

Nové nařízení by v budoucnu mělo doplňovat směrnici 2011/93/EU a nahradit dočasné 

nařízení 2021/1232. Dle Komise není současný systém dobrovolného vyhledávání a 

nahlašování sexuálního zneužívání dětí na internetu efektivní a je proto nutné přejít 

k povinnému vyhledávání, nahlašování a odstraňování takového obsahu ze strany 

poskytovatelů internetových služeb.  

Návrh se skládá ze dvou částí. V první části Komise navrhuje uložení povinnosti 

poskytovatelům online služeb27 odhalovat, ohlašovat, odstraňovat a blokovat materiály týkající 

se sexuálního zneužívání dětí na jejich platformách. Ve druhé části Komise navrhuje zřízení 

Střediska EU pro prevenci a potírání pohlavního zneužívání dětí (the EU Centre on Child 

Sexual Abuse, EUCSA; dále jen „Středisko“). Mělo by jít o decentralizovanou unijní instituci 

s právní subjektivitou, která umožní provádění nařízení v praxi.28 Středisko by mělo 

spolupracovat s a podporovat vnitrostátní orgány činné v trestním řízení a Europol, a to tím, že 

bude přezkoumávat nahlašování sexuálního zneužívání dětí ze strany poskytovatelů 

internetových služeb. Shromažďování a prvotní přezkum hlášení tedy nebude v rukou 

vnitrostátních orgánů, nýbrž unijního Střediska. Až po tomto přezkumu bude konkrétní věc 

předána vnitrostátním orgánům k dalšímu šetření. Vedle toho by Středisko mělo sloužit jako 

centrum prevence sexuálního zneužívání dětí a také jako centrum pomoci obětem této 

kriminality. V neposlední řadě by mělo poskytovatelům internetových služeb bezplatně 

zpřístupnit příslušné detekční technologie, díky kterým poskytovatelé mohou plnit povinnosti 

vyplývající z nařízení.29 

Pokud jde o některé definice, ty se prakticky shodují s definicemi uvedenými v dočasném 

nařízení, respektive ve směrnici. Dítětem se tak dle návrhu nařízení rozumí jakákoli fyzická 

osoba mladší 18 let. Materiálem pohlavního zneužívání dětí se rozumí materiál představující 

dětskou pornografii nebo pornografické představení ve smyslu čl. 2 písm. c) a e) směrnice 

2011/93/EU, navazováním kontaktu s dětmi se rozumí navazování kontaktu s dětmi k 

sexuálním účelům, jak je uvedeno v článku 6 směrnice 2011/93/EU a pohlavním zneužíváním 

dětí online se rozumí šíření materiálů pohlavního zneužívání dětí online a navazování kontaktu 

s dětmi.30 

 

                                                 
25 Tento text je psán v září roku 2022. Aktuální stav legislativního procesu je možno sledovat na: 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0155(COD)&l=en  
26 Legislative train schedule. European Parliament, 20. 8. 2022. Dostupné na: 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-combating-

child-sexual-abuse-online (cit. 18. 9. 2022). 
27 Může jít například o provozovatele sociálních sítí či veřejných online úložišť nebo poskytovatele 

interpersonálních komunikačních služeb (například provozovatelé komunikačních aplikací či emailů). Návrh 

nařízení se vztahuje na všechny poskytovatele, kteří tyto služby nabízejí na území EU, bez ohledu na místo jejich 

hlavní provozovny (čl. 1 odst. 2 návrhu nařízení). 
28 Controversial Proposal on Combating Child Sexual Abuse Online. In: EUCRIM, č. 2, 2022, s. 91-92. Dostupné 

na: https://eucrim.eu/media/issue/pdf/eucrim_issue_2022-02.pdf (cit. 10. 9. 2022). 
29 Viz čl. 43 odst. 3 písm. b) návrhu nařízení; čl. 43 odst. 4 písm. d) návrhu nařízení; čl. 43 odst. 6 písm. a), b) 

návrhu nařízení; čl. 48 odst. 1, 2, 3 návrhu nařízení; čl. 50 odst. 1, 2 návrhu nařízení. 
30 Čl. 2 písm. i), l), o), p) návrhu nařízení.  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0155(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-combating-child-sexual-abuse-online
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-combating-child-sexual-abuse-online
https://eucrim.eu/media/issue/pdf/eucrim_issue_2022-02.pdf
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2.1. Povinnosti pro poskytovatele služeb 

Poskytovatelé služeb budou muset zavést hodnocení rizik, zda jejich služby mohou být nebo 

jsou zneužívány k šíření obsahu, který spadá pod výše uvedenou definici pohlavního zneužívání 

dětí či k navazování kontaktů s dětmi za účelem jejich zneužití (tzv. grooming).31  

Členské státy budou povinny určit vnitrostátní orgán (tzv. koordinační orgán), který bude 

příslušný k přezkumu takových hodnocení. Pokud tento orgán dojde k závěru, že existuje 

významné riziko, že určitá služba může být využívána k pohlavnímu zneužívání dětí, může 

požádat příslušný vnitrostátní soudní či správní orgán o vydání tzv. detekčního příkazu. Na jeho 

základě bude konkrétní poskytovatel služeb povinen zavést a využívat zmíněné technologie pro 

odhalování šíření materiálu pohlavního zneužívání dětí či navazování nedovolených kontaktů 

s dětmi.32  

Pokud poskytovatel služeb zjistí jakékoli informace o možném pohlavním zneužívání dětí, 

neprodleně tuto skutečnost oznámí Středisku.33 Středisko toto oznámení přezkoumá a v případě 

potřeby věc postoupí příslušným vnitrostátním orgánům.  

Pověřený vnitrostátní orgán bude dále moci požádat příslušný soudní nebo správní orgán 

o vydání tzv. příkazu k odstranění. Tento příkaz musí poskytovatel služeb splnit do 24 hodin 

od jeho obdržení.34 Příkaz k odstranění má být předmětem soudního přezkumu v příslušném 

členském státě, který příkaz vydal.35 

2.2. Návrhy de lege ferenda 

Byť je zřejmé, co Evropskou komisi k návrhu legislativy vedlo, je na pováženou, zda v tomto 

případě nezachází až příliš daleko. Návrh je již nyní předmětem značné kritiky, a to zejména 

kvůli porušování základního práva na respektování soukromého života a soukromé komunikace 

a základního práva na ochranu osobních údajů.36 37 38 

S těmito obavami nelze než souhlasit. Z textace recitálu 26 návrhu nařízení vyplývá, že 

poskytovatelé služeb budou muset příkazy vykonat bez ohledu na to, jakou službu svým 

uživatelům poskytují, a to včetně technologie šifrování mezi koncovými body (end-to-end 

                                                 
31 Čl. 3 odst. 1, 2 návrhu nařízení. 
32 Čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 1 návrhu nařízení.  
33 Čl. 12 odst. 1 návrhu nařízení. 
34 Čl. 14 odst. 1 návrhu nařízení. 
35 Čl. 15 odst. 1 návrhu nařízení. 
36 Čl. 7, 8 Listiny. 
37 Viz například Controversial Proposal on Combating Child Sexual Abuse Online. In: EUCRIM, č. 2, 2022, s. 91-

92. Dostupné na: https://eucrim.eu/media/issue/pdf/eucrim_issue_2022-02.pdf (cit. 10. 9. 2022) nebo European 

Data Protection Board: Joint Opinion 4/2022 on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of 

the Council laying down rules to prevent and combat child sexual abuse, 28. 7. 2022. Dostupné na: 

https://edps.europa.eu/system/files/2022-07/22-07-28_edpb-edps-joint-opinion-csam_en.pdf (cit. 12. 9. 2022). 
38 Dále k tématu viz například PINGEN, Anna. New Controversies around Proposal to Combat Child Sexual 

Abuse Online. EUCRIM. 2. 9. 2022. Dostupné na: https://eucrim.eu/news/new-controversies-around-proposal-to-

combat-child-sexual-abuse-online/ nebo ABELSON Hal, BENALOH Josh, ANDERSON Ross (eds.). Bugs in our 

Pockets: The Risks of Client-Side Scanning. 15. 10. 2021. Dostupné na: 

https://www.cs.columbia.edu/~smb/papers/bugs21.pdf nebo European Data Protection Board. EDPS Guidelines 

on assessing the proportionality of measures that limit the fundamental rights to privacy and to the protection of 

personal data. 19. prosince 2019. Dostupné na: https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19-12-

19_edps_proportionality_guidelines2_en.pdf  nebo ROSENZWEIG, Paul. The Law and Policy of Client-Side 

Scanning. Lawfare. 20. 8. 2020. Dostupné na: https://www.lawfareblog.com/law-and-policy-client-side-scanning. 

https://eucrim.eu/media/issue/pdf/eucrim_issue_2022-02.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2022-07/22-07-28_edpb-edps-joint-opinion-csam_en.pdf
https://eucrim.eu/news/new-controversies-around-proposal-to-combat-child-sexual-abuse-online/
https://eucrim.eu/news/new-controversies-around-proposal-to-combat-child-sexual-abuse-online/
https://www.cs.columbia.edu/~smb/papers/bugs21.pdf
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19-12-19_edps_proportionality_guidelines2_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/19-12-19_edps_proportionality_guidelines2_en.pdf
https://www.lawfareblog.com/law-and-policy-client-side-scanning
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encryption).39 Poskytovatelé služeb tedy budou muset pro účely vyhledávání, nahlašování a 

odstraňování materiálu pohlavního zneužívání dětí sledovat rovněž komunikaci chráněnou 

koncovým šifrováním, což by výrazně oslabilo technologii šifrování a její smysl. V kontextu 

návrhů de lege ferenda je proto na místě v nařízení v průběhu legislativního procesu jasně 

stanovit, že povinnost detekovat konkrétní obsah ze strany poskytovatelů služeb se netýká 

služeb komunikace chráněné koncovým šifrováním. V opačném případě by se jednalo o 

výrazné nabourání práva na soukromí a soukromou komunikaci, jak jsou stanovena v Listině. 

Dalším kontroverzním bodem návrhu jsou technologie, které mají být využity pro detekci 

příslušného obsahu. Byť návrh na několika místech uvádí, že tyto technologie mají být 

schváleny Střediskem, mají odpovídat nejnovějším poznatkům oboru a má být minimalizována 

jejich chybovost, je zřejmé, že tyto detekční technologie se vyznačují právě vysokou 

chybovostí. Současné technologie neumějí dost dobře rozpoznat kontext šíření daného obsahu. 

I v tomto ohledu je tudíž důraz na povinné vyhledávání ze strany poskytovatelů krok špatným 

směrem, který má potenciál přinést více škody než užitku.40 V tomto ohledu je třeba i nadále 

klást důraz na to, že využívání těchto technologií má být dobrovolné a nikoli povinné. 

Důležité je také uvést, že návrh nařízení – narozdíl od dočasného nařízení – neobsahuje 

ustanovení, že se předpis nevztahuje na detekci zvukové komunikace. I toto je třeba v průběhu 

legislativního procesu napravit. V opačném případě by se povinnost detekovat konkrétní obsah 

vztahovala také na hovory uskutečňované přes internet. 

V neposlední řadě je třeba upozornit na rovinu základních práv a svobod. Pokud jde o unijní 

úroveň, návrh nařízení je v rozporu s čl. 7 Listiny základních práv EU, který stanoví, že „každý 

má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace“. 

Zároveň je třeba zmínit i rozpor s čl. 8 Listiny základních práv EU. Ten v odstaci prvém uvádí, 

že „každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají“. 41 

V kontextu výše uvedeného však nemůžeme opomenout ani vnitrostátní ústavní rovinu. 

Návrh nařízení je totiž v rozporu s čl. 7 (nedotknutelnost osoby a jejího soukromí), čl. 10 (každý 

má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života) a čl. 

13 (tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením) 

Listiny základních práv a svobod.42 Základní práva i svobody samozřejmě lze za jistých 

okolností omezit. Podmínky stanoví jak čl. 52 odst. 1 Listiny, tak čl. 4 Listiny základních práv 

a svobod. Upozornit je ale třeba na test proporcionality Ústavního soudu ČR, který se aplikuje 

při kolizi základních práv a svobod, podle kterého musí posuzované zákonné omezení splňovat 

vedle jiného i kritérium vhodnosti, potřebnosti a přiměřenosti. Povinnost plošného vyhledávání 

                                                 
39 European Data Protection Board: Joint Opinion 4/2022 on the Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down rules to prevent and combat child sexual abuse, 28. 7. 2022. Dostupné 

na: https://edps.europa.eu/system/files/2022-07/22-07-28_edpb-edps-joint-opinion-csam_en.pdf (cit. 12. 9. 2022), 

s.6. 
40 Viz případy, na které nedávno upozornil deník The New York Times (HILL, Kashmir. A Dad Took Photos of 

His Naked Toddler for the Doctor. Google Flagged Him as a Criminal. The New York Times, 21. 8. 2022. 

Dostupné na: https://www.nytimes.com/2022/08/21/technology/google-surveillance-toddler-photo.html, cit. 15. 

9. 2022). 
41 Listina základních práv a svobod. 
42 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

 

https://edps.europa.eu/system/files/2022-07/22-07-28_edpb-edps-joint-opinion-csam_en.pdf
https://www.nytimes.com/2022/08/21/technology/google-surveillance-toddler-photo.html
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obsahu v soukromé internetové komunikaci by dle názoru autora testem proporcionality 

neprošla. 

V tomto ohledu je třeba připomenout nadřazenost unijního práva nad právem národním, a to 

včetně práva ústavního.43 Soudní dvůr Evropské unie samozřejmě může dojít k závěru, že 

uvedené nařízení není v rozporu s primárním právem EU. Na druhou stranu je důležité mít na 

paměti některá rozhodnutí národních ústavních soudů. Jako příklad můžeme uvést rozhodnutí 

Solange I a Solange II Spolkového ústavního soudu.44 Ten v těchto případech dovodil možnou 

přezkoumatelnost unijních předpisů z hlediska jejich souladu s německým ústavním právem, a 

to v případě, kdy by se standard dodržování základních práv na unijní úrovni odchýlil od 

standardů dodržování základních práv v Německu. Zároveň je třeba připomenout judikaturu 

Ústavního soudu České republiky. Ten se ve svém rozhodnutí ohledně tzv. slovenských 

důchodů rozhodl nerespektovat rozhodnutí Soudního dvora EU, čímž dal jasně najevo, že 

v určitých případech je ochotný stavět svou autoritu nad autoritu Soudního dvora EU.45 

Z toho důvodu je možné uvažovat o situaci, kdy ústavní soud některé z členských zemí – 

včetně Ústavního soudu ČR – dospěje k závěru, že předmětné nařízení je v rozporu s ústavním 

pořádkem daného členského státu a odmítne nařízení ve své zemi aplikovat. Takový postup by 

byl jistě bezprecedentní a jeho dopady na budoucí unijní integraci by byly nezanedbatelné. 

 

Závěr 

Sexuální zneužívání dětí patří k těm nejzávažnějším formám kriminality. Evropská komise 

zastává vůči této trestné činnosti dlouhodobě rázný postoj, což je správné. Poslední návrh 

z dílny Komise však budí značné rozpaky. Legislativa, která leží na pomezí unijního, trestního 

a správního práva, má doplnit směrnici a zároveň poskytovatelům internetových služeb stanovit 

řadu nových povinností. Mezi ně má patřit i povinnost vyhledávání materiálu pohlavního 

zneužívání dětí či navazování nedovolených kontaktů s dětmi v soukromých konverzacích 

internetových uživatelů. V tomto ohledu jde již o výrazný a neproporcionální zásah do 

základních práv Evropanů, především pak práva na soukromý život, soukromou komunikaci a 

ochranu osobních údajů.  

Případné přijetí návrhu by s velkou pravděpodobností přineslo mnohem více škody než 

užitku. Nevyhnuli bychom se ani složitým právním sporům nejen před obecnými soudy, ale 

rovněž před soudy ústavními a jistě i před Soudním dvorem EU. Pravděpodobnost, že nařízení 

při posuzování ústavnosti neobstojí, je poměrně velká. Legislativní proces je teprve na začátku, 

už nyní je ale zřejmé, že by bylo záhodno buďto nařízení vůbec nepřijímat, nebo textaci návrhu 

podstatně změnit.46 

                                                 
43 Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 15. července 1964. Flaminio Costa proti E.N.E.L. 
44 Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 22. října 1986, BVerfGE 73, 339 2 BvR 197/83 Solange II-

decision, viz https://law.utexas.edu/transnational/foreign-law-translations/german/case.php?id=572 nebo 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780198743620.001.0001/law-9780198743620-chapter-20  
45 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 14. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 5/12. 
46 Tento text byl zpracován v rámci projektu studentského vědeckého výzkumu „Vývoj finančněprávní a 

trestněprávní regulace pod vlivem normotvorby Evropské unie“ realizovaného v letech 2020-2022 na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy, SVV 260 493/2020“. 

https://law.utexas.edu/transnational/foreign-law-translations/german/case.php?id=572
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law/9780198743620.001.0001/law-9780198743620-chapter-20
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EURÓPSKA PROKURATÚRA A NIEKTORÉ APLIKAČNÉ 

POZNATKY Z PRAXE PROKURÁTORA1 

THE EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE AND 

SOME APPLICATION KNOWLEDGE FROM THE 

PROSECUTOR'S PRACTICE 

Ján Šanta 

 

Abstrakt 

V predkladanom príspevku jeho autor analyzuje niektoré aspekty pôsobnosti Európskej prokuratúry 

z pohľadu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, teda úradu, ktorého podstatná časť 

agendy mala prejsť po 1.6. 2021, kedy Európska prokuratúra de facto začala svoju činnosť, práve na 

túto prokuratúru, k čomu však podľa pôvodných predpokladov nedošlo. Autor preto skúma príčiny tohto 

stavu a popisuje s tým súvisiace a ďalšie aplikačné problémy. Zaoberá sa tiež niektorými 

kvantitatívnymi aspektmi činnosti Európskej prokuratúry. 

Abstract 

In the given article, the author analyzes some aspects of European Public Prosecutor's Office working 

from the perspective of the Office of Special Prosecutor of GP SR, meaning the office, the substantial 

amount of work of which should have been transferred after 1.6.2021, when the European Public 

Prosecutor's Office began its work, but it didnt, contrary to the earlier estimates. The author therefore 

analyzes reasons of this situation and describes application problems related to the issue. He also 

focuses on some of the quantitave aspects of European Public Prosecutor's Office's activities. 

 

Úvod 

Cieľ zriadiť Európsku prokuratúru vzišiel v roku 1994 z Úradu pre finančnú kontrolu 

Európskej komisie, ktorý vyhodnotil existujúcu úroveň ochrany finančných záujmov 

vtedajšieho Európskeho spoločenstva ako nedostatočnú a požiadal renomovaných 

univerzitných profesorov, aby navrhli modernejšie riešenie. Štúdiu financoval UCLAF – 

Koordinačná jednotka boja proti podvodom pri Európskej komisii, ktorá sa neskôr zmenila na 

Úrad Európskej komisie na boj proti podvodom (Office europeén de lutte anti-fraude – OLAF). 

Po dvoch rokoch práce skupiny expertov bol vypracovaný podrobný návrh harmonizácie 

trestného práva a častí trestného konania, a to spoločne s návrhom na vytvorenie Európskej 

prokuratúry. Projekt dostal názov Corpus Juris a po ďalších diskusiách, vyhodnotení 

pripomienok členských štátov a po prepracovaní bol publikovaný pod názvom Corpus Juris 

2000.2 Na predmetné projekty nadväzovala celá rada ďalších dokumentov vrátane tzv. 

                                                 
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 
2 ONDREJOVÁ, A. Európsky prokurátor. Komentár k nariadeniu Rady Európskej únie. Bratislava: Wolters 

Kluwer s. r. o., 2017, s. 15 
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Zeleného dokumentu o zriadení Európskeho verejného prokurátora a zmlúv, ktoré vyústili až 

do prijatia ďalej analyzovaného nariadenia a kreovania Európskej prokuratúry.     

Podľa Nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená 

spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej aj „nariadenie“), Európska 

prokuratúra (ďalej aj „EPPO“) je zodpovedná za vyšetrovanie, trestné stíhanie páchateľov 

a spolupáchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie (ďalej aj 

„Únia“), ktoré sú ustanovené v smernici (EÚ) 2017/1371 a určené v tomto nariadení, a za 

podanie obžaloby na nich. V tejto súvislosti Európska prokuratúra vedie vyšetrovania, 

vykonáva úkony trestného stíhania a vystupuje vo funkcii prokurátora na príslušných súdoch 

členských štátov až do konečného rozhodnutia vo veci. 

Európska prokuratúra je pri každej svojej činnosti viazaná zásadami právneho štátu 

a proporcionality, vedie svoje vyšetrovania nestranne a vyhľadáva všetky náležité dôkazy 

v prospech a neprospech obvineného. Príslušné vnútroštátne orgány aktívne pomáhajú 

a poskytujú podporu pri vyšetrovaniach a trestných stíhaniach Európskej prokuratúry. Každý 

jej úkon, postup alebo konanie sa riadi zásadou lojálnej spolupráce. 

Európska prokuratúra je nezávislá. Hlavný európsky prokurátor, zástupcovia hlavného 

európskeho prokurátora, európski prokurátori, európski delegovaní prokurátori, 

administratívny riaditeľ, ako aj zamestnanci Európskej prokuratúry pri plnení svojich 

povinností konajú v záujme Únie ako celku, a nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej 

osoby, ktorá nie je z Európskej prokuratúry, ani od členského štátu Európskej únie alebo 

inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Únie. Členské štáty Európskej únie, inštitúcie, orgány, 

úrady alebo agentúry Únie rešpektujú nezávislosť Európskej prokuratúry a neusilujú sa 

ovplyvňovať ju pri výkone jej úloh. 

Európska prokuratúra zodpovedá za svoju všeobecnú činnosť Európskemu parlamentu, 

Rade a Komisii. 

Takáto východisková právna úprava vychádza zo zistení Európskej únie, že bojovať proti 

trestným činom poškodzujúcim jej finančné záujmy možno v súlade so zásadou subsidiarity, 

z dôvodov jej rozsahu a účinkov, lepšie na úrovni Únie. V súčasnej situácii, keď je stíhanie 

trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, výlučne v rukách orgánov členských 

štátov Európskej únie, sa tento cieľ nie vždy, podľa Únie,  plní dostatočne. Keďže ciele 

citovaného nariadenia, a to posilnenie boja proti trestným činom, ktoré poškodzujú finančné 

záujmy Únie, prostredníctvom zriadenia Európskej prokuratúry, nie je možné uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov Európskej únie vzhľadom na roztrieštenosť 

vnútroštátnych prokuratúr v oblasti trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, 

ale vzhľadom na skutočnosť, že Európska prokuratúra má mať právomoc na trestné stíhanie 

týchto trestných činov, ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia 

v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou 

proporcionality neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov a zabezpečuje, 

aby sa ním čo najmenej zasahovalo do právnych poriadkov a inštitucionálnych štruktúr 

členských štátov. 

Podľa odhadov Európskeho účtovného dvora je až 10% fondov Európskej únie používaných 

v rozpore s právnymi predpismi a podľa Komisie je 1 až 4% príspevkov z týchto fondov 

získavaných podvodným spôsobom po zavedení jednotnej meny. Rozpočet Európskej únie tak 
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predstavuje významnú čiastku a ako každý riadny hospodár sa Európska únia snaží svoje 

finančné prostriedky chrániť. Problematika ochrany finančných záujmov dlhodobo zostávala 

v pozadí, keďže hlavná pozornosť bola upriamená na hospodárske a ekonomické problémy 

členských štátov a na ich riešenia. Až s prijímaním nových členských štátov, a tým pádom 

s výrazným nárastom finančných prostriedkov, s ktorými Európska únia disponuje, prichádzajú 

úvahy o ich nedostatočnej ochrane a o potrebách zavádzania nových inštitútov pre ich ochranu. 

Ani jednotlivé členské štáty nezaujali pôvodne aktívny postoj k tejto problematike, keďže 

nevideli dôvod k úprave právnych noriem obsahujúcich trestný prvok k ochrane finančných 

záujmov pôvodných Európskych spoločenstiev, pretože sa nejednalo o „ich  financie“3 

V tomto kontexte je potrebné uviesť, že predmetná ochrana finančných záujmov Európskej 

únie sa najaktuálnejšie vzťahuje na viazané rozpočtové prostriedky Európskej únie na rok 2022, ktoré 

sú vo výške 167,7 miliardy EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 170 miliárd EUR. Tento 

rozpočet na rok 2022 bude doplnený finančnými prostriedkami z nástroja NextGenerationEU vo 

výške 143,5 miliardy EUR, ktorého účelom je pomôcť pri podpore oživenia európskeho 

hospodárstva, teda spolu vo výške viac ako 313 miliardy EUR. 

Rada po súhlase Európskeho parlamentu prijala tiež nariadenie, ktorým sa stanovuje 

viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021 – 2027. Ten stanovuje dlhodobý rozpočet EÚ vo 

výške 1074,3 miliardy EUR vrátane začlenenia Európskeho rozvojového fondu. Spolu s 

nástrojom obnovy NextGenerationEU, na ktorý sa vyčlenilo 750 miliárd EUR, sa tak EÚ 

umožní počas nasledujúcich rokov poskytovať financovanie vo výške bezprecedentných 1,8 

bilióna EUR aj v snahe podporiť obnovu po pandémii COVID-19 a dlhodobé priority EÚ 

týkajúce sa rozličných oblastí politiky. Budúci dlhodobý rozpočet pokryje sedem oblastí 

výdavkov. V nasledujúcom sedemročnom období sa ním poskytne rámec na financovanie 

takmer štyridsať výdavkových programov EÚ. V budúcom viacročnom finančnom rámci bude 

financovanie EÚ nastavené na nové a posilnené priority v oblastiach politiky EÚ vrátane 

zelenej a digitálnej transformácie.4 

Z kvantitatívneho hľadiska je potrebné úvodom konštatovať, že podľa výročnej správy 

EPPO k jej činnosti v Slovenskej republike za rok 2021 bol počet aktívnych vyšetrovaní  

ustálený číslom 45 s predpokladanou výškou spôsobenej škody 80,4 mil. eur, pričom 

predpokladaná škoda vo veciach vyšetrovaných pre podvody na báze DPH predstavovala 53,6 

mil. eur. 

Počet oznámení o trestnej činnosti doručených EPPO predstavoval spolu číslo 91, z toho od 

národných orgánov 77, z inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ  11 a od tretích osôb 3. 

Počet prebiehajúcich vyšetrovaní predstavoval  spolu stav 45 vecí, počet vecí, v ktorých bolo 

vyšetrovanie začaté zo strany EPPO 34 a počet vecí, v ktorých  došlo k odňatiu zo strany EPPO  

11. 

                                                 
3 ČENTÉŠ, J., ŠANTA, J. Európska prokuratúra  a aktuálne právne dôsledky v SR plynúce z jej existencie. In: 

MARKOVÁ, V. ed., 2018. Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi: Zborník príspevkov z 6. roč. 

interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Akadémia Policajného 

zboru v Bratislave, s. 184. ISBN 978-80-8054-764-6. 
4 ŠANTA, J. Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v Trestnom zákone Slovenskej 

republiky a v Trestním zákoníku Českej republiky. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. Trestní právo, č. 1, r. 2022, 

s.12  
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Počet vecí, v ktorých EPPO rozhodla o vykonávaní právomoci bol 44, počet vecí, v ktorých 

EPPO rozhodla o nevykonávaní právomoci 38 a počet vecí, v ktorých EPPO postúpila vec 

národným orgánom 1. 

 Stav vecí, v ktorých bol uplatnený zjednodušený postup trestného stíhania činil počet 2  a 

počet právoplatne skončených vecí v konaní pred súdom (odsúdením) bol 1. 

Typológia takto vyšetrovaných trestných činov bola nasledujúca - trestné činy nesúvisiace s 

verejným obstarávaním 30, trestné činy súvisiace s verejným obstarávaním 8, trestné činy 

nesúvisiace s podvodmi na báze DPH 5, trestné činy súvisiace s DPH  2, trestné činy  týkajúce 

sa  účasti na zločineckej organizácii v zmysle rámcového rozhodnutia 2008/841/SVV 3, trestné 

činy sprenevery  3, neoddeliteľne spojené trestné činy 21 a cezhraničné vyšetrovanie 1. 

Celkovo EPPO za prvý rok svojej činnosti prijala 4006 trestných oznámení, z toho 1921 

pochádzalo od vnútroštátnych orgánov, 1841 od súkromného sektora, 231 od inštitúcií, 

orgánov, organizácií a agentúr EÚ a 13 bolo zaregistrovaných "ex officio" delegovanými 

európskymi prokurátormi. EPPO začala viac ako 900 vyšetrovaní, v súvislosti s ktorými boli 

zmrazené podozrivé financie v celkovej výške 259 miliónov eur. 

Aplikačné problémy súvisiace s doterajším fungovaním Európskej 

prokuratúry. 

Špecifiká právnej úpravy Európskej prokuratúry v práve Slovenskej republiky 

Európska prokuratúra bola zriadená v úvode uvádzaným Nariadením Rady (EÚ) č. 

2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia 

Európskej prokuratúry. Keďže sa na jej vzniku nepodarilo dosiahnuť jednomyseľnú dohodu 

všetkých členských štátov EÚ, Európska prokuratúra bola zriadená formou posilnenej 

spolupráce, ktorej sa zúčastňuje 22 členských štátov EÚ vrátane Slovenskej republiky.  

Európska prokuratúra začala fakticky fungovať a plniť tak svoje úlohy v deň, ktorý určila 

Európska komisia, na návrh hlavného európskeho prokurátora, a to 1. júna 2021. Svoju 

právomoc uplatňuje na trestné činy, patriace do jej pôsobnosti, spáchané po dni účinnosti tohto 

nariadenia, teda po 20. novembri 2017. To znamená, že môže rozhodnúť, že začne 

vyšetrovanie alebo uplatní právo odňať vec  vo vzťahu ku všetkým trestným činom patriacim 

do jej pôsobnosti spáchaným po 20. novembri 2017, o ktorých nebude do tej doby právoplatne 

rozhodnuté.    

Európska prokuratúra je nezávislým orgánom Únie, pri jej vzniku, ale aj po dosiahnutí plnej 

funkčnosti však spolupracuje s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré jej aktívne 

napomáhajú pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti. V Slovenskej republike ide 

predovšetkým o policajtov Prezídia PZ národnej kriminálnej agentúry a vyšetrovateľov 

finančnej správy. Obžaloby podáva na vnútroštátnych súdoch, v podmienkach Slovenskej 

republiky najmä na Špecializovaný trestný súd, avšak v prípade ďalej uvádzaných najmä tzv. 

colných deliktov aj na príslušné okresné súdy. Pri vyšetrovaní a trestnom konaní sa prednostne 

riadi citovaným nariadením, ale pokiaľ niektorý právny aspekt nie je upravený nariadením, 

uplatni vnútroštátne právo.  

Z vnútroštátneho práva procesne aplikovateľným je najmä Trestný poriadok. Ten špecificky 

pojem Európska prokuratúra zakotvuje len v štyroch svojich ustanoveniach.  
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Nimi sú § 10 ods. 1 Trestného poriadku upravujúci výklad niektorých pojmov, podľa ktorého 

orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt. 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. 

Podľa § 22a Trestného poriadku spory o právomoc medzi Európskou prokuratúrou a 

prokuratúrou rozhoduje najvyšší súd. 

V zmysle § 55 ods. 7 Trestného poriadku upravujúceho spôsoby vykonávania úkonov 

trestného konania a odstránenie prieťahov v súdnom konaní, za škodu, ktorá bola spôsobená 

nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom zodpovedá štát podľa 

osobitného zákona; to neplatí, ak bola škoda spôsobená nezákonným rozhodnutím alebo 

nesprávnym úradným postupom Európskej prokuratúry. 

Nakoniec podľa § 196 ods. 1 Trestného poriadku zakotvujúceho postup pred začatím 

trestného stíhania, trestné oznámenie sa podáva prokurátorovi alebo policajtovi. Prokurátor a 

policajt o podanom trestnom oznámení bez meškania upovedomia Úrad špeciálnej prokuratúry, 

ak sa týka pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, a Európsku prokuratúru, ak sa týka 

pôsobnosti Európskej prokuratúry. O prijatí trestného oznámenia podaného poškodeným vydá 

prokurátor alebo policajt písomné potvrdenie, ktoré musí obsahovať čas a miesto podania, 

označenie orgánu, ktorý trestné oznámenie prijal, a základné skutočnosti trestného oznámenia. 

Ak bolo trestné oznámenie podané poškodeným ústne, prokurátor alebo policajt poskytne na 

žiadosť poškodeného odpis zápisnice o oznámení. 

Ako ukázala viac ako ročná aplikačná prax, doposiaľ najzávažnejší aplikačný problém 

týkajúci sa týchto ustanovení vznikol pri aplikácii citovaného a ďalej  analyzovaného § 22a 

Trestného poriadku upravujúceho spory o právomoc medzi Európskou prokuratúrou 

a prokuratúrou, ktoré  rozhoduje najvyšší súd, sčasti aj u citovaného § 196 ods. 1 Trestného 

poriadku a zreteľa hodnými sú aj ďalšie ustanovenia Trestného poriadku, ktoré špecificky 

neupravujú postupy a činnosť Európskej prokuratúry, avšak sú ňou aplikované odlišne 

v porovnaní postupmi slovenských orgánov činných v trestnom konaní.  

Podľa čl. 22 citovaného nariadenia upravujúceho vecnú príslušnosť Európskej prokuratúry, 

do jej právomoci patria trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie ustanovené v smernici 

(EÚ) 2017/1371, ako je vykonaná vo vnútroštátnom práve, bez ohľadu na to, či by sa tá istá 

trestná činnosť mohla podľa vnútroštátneho práva klasifikovať ako iný druh trestného činu, 

v prípade daňových trestných činov, len ak sa úmyselné konanie alebo opomenutie týka územia 

dvoch alebo viacerých členských štátov a spôsobujú celkovú škodu najmenej 10 000 000 EUR 

(ods.1). Do právomoci Európskej prokuratúry patria tiež trestné činy týkajúce sa účasti na 

zločineckej organizácii v zmysle rámcového rozhodnutia 2008/841/SVV, ako je vykonané vo 

vnútroštátnom práve, ak trestnú činnosť páchanú zločineckou organizáciou predstavujú 

ktorékoľvek z trestných činov uvedené v odseku 1 a tiež každý trestný čin neoddeliteľne 

spojený s trestnou činnosťou, ktorá patrí do pôsobnosti odseku 1 tohto článku.  

Aplikácia tohto článku v praxi znamená, že EPPO vedie trestné stíhanie, resp. európski 

delegovaní prokurátori vykonávajú asistenciu pre iných európskych  prokurátorov  najmä vo 

veciach, v ktorých sa vedie trestné stíhanie  pre trestné činy poškodzovania finančných záujmov 
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Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona, subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného 

zákona, ale aj pre trestný čin  machinácií pre verejnom obstarávaní a verejnej  dražbe  podľa § 

266 Trestného zákona, neodvedenia dane a poistného podľa § 277 Trestného zákona a pre iné 

daňové trestné činy, porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254 

Trestného zákona, porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie 

tovaru podľa § 279 Trestného zákona a založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 

skupiny podľa § 296 Trestného zákona. 

V tejto súvislosti sa praktické problémy vyskytujú najmä v trestných veciach, v ktorých je 

vedené trestné stíhanie, resp. existuje podozrenie zo spáchania trestného činu  poškodzovania 

finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona spáchaného v jednočinnom 

súbehu s trestným činom  subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona. S poukazom 

na trestné sadzby, ktoré Trestný zákon stanovuje pri uvedených trestných činoch a ktoré sú 

prísnejšie pri trestnom čine subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona v porovnaní 

s trestným činom poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného 

zákona,  prichádza do úvahy aplikácia  ustanovenia čl. 25 ods. 3 písm. a) citovaného nariadenia, 

v zmysle ktorého sa EPPO má zdržať výkonu svojej právomoci. V dôsledku tohto ustanovenia 

EPPO vo viacerých veciach rozhodla, že neexistujú dôvody na začatie vyšetrovania v súlade 

s čl. 26 alebo na uplatnenie jej práva odňať vec v súlade s čl. 27 nariadenia. Taktiež EPPO vo 

viacerých veciach  rozhodla podľa  čl. 34 nariadenia o postúpení veci Úradu špeciálnej 

prokuratúry GP SR s poukazom na vyššie uvádzaný čl. 25 ods. 3 písm. a) nariadenia. Dialo (a 

deje) sa tak aj za situácie, že išlo o trestné veci, u ktorých bola škoda spôsobená Európskej únii 

vo výške až niekoľko stotisíc eur a štátnemu rozpočtu len niekoľko desaťtisíc eur. Tento 

aplikačný problém, ktorý možno označiť v praxi za najaktuálnejší a pretrváva doposiaľ,  je  

riešiteľný, ak odhliadneme v súčasnosti od nemennosti citovaného nariadenia 2017/1939, alebo 

znížením trestných sadzieb trestu odňatia slobody u trestného činu subvenčného podvodu podľa 

§ 225 Trestného zákona, alebo zvýšením trestných sadzieb tohto trestu u trestného činu 

poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona tak, ako u ostatných 

podvodov, t. j až na 10 – 15 rokov trestu odňatia slobody, tak, ako je tento návrh (teda týkajúci 

sa zvyšovania uvedených trestných sadzieb) formulovaný v aktuálne pripravovanej novele 

Trestného zákona.  

Aplikačné problémy prax zaznamenala aj v súvislosti s aplikáciou  § 196 ods. 1 Trestného 

poriadku, konkrétne v časti týkajúcej sa tohto ustanovenia, podľa ktorého policajt o podanom 

trestnom oznámení bez meškania upovedomí Európsku prokuratúru, ak sa týka jej pôsobnosti. 

Predmetné ustanovenie  je však v rozpore s čl. 24 a ďalšími nariadenia, podľa ktorých sú 

príslušné orgány povinné EPPO bez odkladu oznámiť akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti s 

ktorou môže EPPO uplatniť svoje právomoci. Takéto oznámenie policajtom však, na rozdiel 

od upovedomenia ÚŠP, znamená, že policajt bezodkladne odstúpi trestné oznámenie EPPO na 

rozhodnutie o tom, či začne vyšetrovanie a sám nevykonáva do rozhodnutia žiadne ďalšie 

úkony. Uvedená nejednoznačnosť by mohla byť odstránená buď vypustením časti vety 

ustanovenia § 196 ods. 1 Trestného poriadku týkajúcej sa EPPO, kedy by sa postupovalo 

v zmysle nariadenia alebo  zmenením pojmu upovedomenia vo vzťahu k EPPO na pojem 

odstúpenie trestného oznámenia Európskej prokuratúre vo veciach týkajúcich sa jej pôsobnosti. 
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Na potrebu predkladania trestných  oznámení týkajúcich sa pôsobnosti EPPO boli preto 

policajti upozornení, aby tak dôsledne postupovali podľa čl. 24 a ďalších citovaného nariadenia.  

K tomuto a ďalším ustanoveniam upravujúcim postup pred začatím trestného stíhania (§196 

- §198 Trestného poriadku) je potrebné dodať, že takýto procesný postup citované nariadenie 

nepozná a do úvahy prichádzajúcim je prioritne začatie „vyšetrovania“ do 20 dní podľa čl. 26 

citovaného nariadenia a § 199 Trestného poriadku, alebo podľa čl. 26 ods. 7 tohto nariadenia, 

po overení Európska prokuratúra rozhodne, že neexistujú dôvody na začatie vyšetrovania 

v súlade s čl. 26 alebo na uplatnenie jej práva odňať vec v súlade s čl. 27 a tieto dôvody sa 

zaznamenajú do systému správy prípadov. Zároveň Európska prokuratúra informuje orgán, 

ktorý oznámil trestnú činnosť v súlade s ods. 1 alebo 2 tohto článku, ako aj obete trestného činu, 

a ak to ustanovuje vnútroštátne právo, iné osoby, ktoré oznámili trestnú činnosť. 

Podstatné odlišnosti badať aj v rozhodovacej činnosti prokurátorov SR a prokurátorov 

Európskej prokuratúry, rozhodujúcich o merite veci na konci vyšetrovania.  

Z viacerých do úvahy prichádzajúcich ustanovení citovaného nariadenia poukazujem na 

čl. 35 upravujúci skončenie vyšetrovania, podľa ktorého, 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 článkov 34, 39 alebo 40 tohto nariadenia. Dozorujúci európsky 

prokurátor postúpi tieto dokumenty príslušnej stálej komore, a ak to považuje za potrebné, 

pripojí vlastné stanovisko. Ak stála komora podľa čl. 10 ods. 3 prijme rozhodnutie, ktoré 

navrhol európsky delegovaný prokurátor, tento postupuje zodpovedajúcim spôsobom. Ak stála 

komora na základe predložených správ zvažuje, že neprijme rozhodnutie, ktoré navrhol 

európsky delegovaný prokurátor, v prípade potreby uskutoční pred prijatím konečného 

rozhodnutia alebo vydania ďalších pokynov európskemu delegovanému prokurátorovi vlastné 

preskúmanie spisu. 

Z viacerých uvádzaných alternatív pozornosť zameriavam na čl. 39 nariadenia o odmietnutí 

veci, v zmysle ktorého stála komora sa môže na základe správy, ktorú podľa čl. 35 ods. 1 podal 

konajúci európsky delegovaný prokurátor, rozhodnúť odmietnuť vec vo vzťahu k určitej osobe, 

ak podľa práva členského štátu európskeho delegovaného prokurátora konajúceho vo veci 

nemožno pokračovať v konaní z niektorého z týchto dôvodov:  

a. úmrtie podozrivej alebo obvinenej osoby alebo likvidácia podozrivej alebo obvinenej právnickej osoby; 

b. nepríčetnosť podozrivej alebo obvinenej osoby; 

c. udelenie amnestie podozrivej alebo obvinenej osobe; 

d. imunita priznaná podozrivej alebo obvinenej osobe, pokiaľ jej nebola pozbavená; 

e. uplynutie vnútroštátnej premlčacej lehoty na trestné stíhanie; 

f. v súvislosti s rovnakými skutkami bolo prijaté konečné rozhodnutie vo veci týkajúcej s sa podozrivej 

alebo obvinenej osoby; 

g. nedostatok relevantných dôkazov. 

 

Je evidentné, že v danom prípade ide o dôvody odmietnutia veci podľa čl. 35 citovaného 

nariadenia zodpovedajúce niektorým dôvodom zastavenia trestného stíhania podľa § 215 ods. 

1 Trestného poriadku a pojmová zhoda s odmietnutím veci podľa § 197 ods. 1 písm. d 

Trestného poriadku nekorešponduje s obsahovým vymedzením týchto ustanovení. Podstatným 
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v týchto súvislostiach je však tá praktická stránka veci tohto rozhodovania, že ako to vyplýva 

z analyzovaného článku, návrh rozhodnutia spracováva európsky delegovaný prokurátor a na 

schválenie ho predkladá stálej komore. Pozoruhodný je ďalší postup stálej komory, ktorá 

v prípade akceptácie takéhoto návrhu vo všeobecnosti vydáva rozhodnutia o odmietnutí veci 

s odvolaním sa na články 35 a 39 ods. 1 písm. g citovaného nariadenia. Ide pritom len o veľmi 

stručné jednostranové rozhodnutia v zásade odkazujúce na uvedené články nariadenia, bez 

ďalších formálnych náležitosti a už vôbec neobsahujúce analýzu dôkazov, právne, či iné úvahy, 

alebo iné prísne a obsiahle náležitosti tak, ako ich pozná § 176 Trestného poriadku. Príkladom 

takéhoto stručného rozhodnutia je rozhodnutie Stálej komory Európskej prokuratúry o 

odmietnutí veci sp. zn. I.000187/2021 z 22.9.2022. 

V konečnom dôsledku podľa čl. 39 ods. 4 citovaného nariadenia, ak sa vec odmietla, 

Európska prokuratúra takéto odmietnutie úradne oznámi príslušným vnútroštátnym orgánom 

a informuje príslušné inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, ako aj, ak je to vhodné podľa 

vnútroštátneho práva, podozrivé alebo obvinené osoby a obete trestných činov. Odmietnuté 

veci sa tiež môžu postúpiť úradu OLAF alebo príslušným vnútroštátnym správnym alebo 

justičným orgánom na účely vymáhania alebo iných následných administratívnych krokov. 

Európski delegovaní prokurátori SR zatiaľ nezaznamenali prípad eventuálne podaného 

opravného prostriedku v takýchto prípadoch, s ktorým však toto nariadenie ani nepočíta, preto 

tohto času nie je zrejmé, ako budú v takomto prípade postupovať. Ide totiž o spomínanú 

situáciu, kedy, ako to bolo uvedené, návrh na rozhodnutie podal európsky delegovaný 

prokurátor, ten schválila a neformálne rozhodla stála komora ako jediný orgán Európskej 

prokuratúry s rozhodovacou právomocou, keďže ako je to zrejmé z citovaných a ďalších 

článkov nariadenia, kolégium a hlavný európsky prokurátor takéto priame rozhodovacie 

právomoci nemajú. 

Za zreteľa hodnú a mimoriadne aktuálnu je potrebné považovať aplikáciu § 363 ods. 1 a nasl. 

Trestného poriadku upravujúceho zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, 

podľa ktorého generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, 

ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon. 

V súčasnosti toto zrejme najdiskutovanejšie ustanovenie trestného práva v prípade 

rozhodovania Európskou prokuratúrou nemožno uplatniť (čo je nepochybne inšpiratívne pre 

jeho ne/aplikáciu v prípade rozhodovania slovenskými orgánmi činnými v trestnom konaní). 

Predmetná nemožnosť aplikácie tohto ustanovenia vyplýva z článkov 8 až 13 nariadenia 

2017/1939. Už v čl. 8 ods. 1 až 4 je totiž zakotvené, že  Európska prokuratúra je nedeliteľný 

orgán Únie, ktorý koná ako jediný úrad s decentralizovanou štruktúrou a je organizovaná na 

ústrednej a decentralizovanej úrovni. Ústredie pozostáva z kolégia, stálych komôr, hlavného 

európskeho prokurátora, zástupcov hlavného európskeho prokurátora, európskych 

prokurátorov a administratívneho riaditeľa. Decentralizovanú úroveň tvoria európski 

delegovaní prokurátori, ktorí sa nachádzajú v členských štátoch. 

Podľa čl. 9 citovaného nariadenia upravujúceho Kolégium Európskej prokuratúry, toto, 

okrem iného, prijíma rozhodnutia o strategických záležitostiach a všeobecných otázkach, ktoré 

vyplývajú z konkrétnych vecí, predovšetkým s cieľom zabezpečiť súdržnosť, efektívnosť 

a konzistentnosť postupov Európskej prokuratúry v oblasti trestného stíhania v rámci členských 
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štátov, ako aj rozhodnutia o ďalších záležitostiach určených v tomto nariadení. Kolégium 

neprijíma operatívne rozhodnutia v konkrétnych veciach. 

Podľa čl. 10 tohto nariadenia Stále komory sledujú a usmerňujú vyšetrovanie a stíhanie, 

ktoré vedú európski delegovaní prokurátori. Zabezpečujú tiež koordináciu vyšetrovaní 

a trestných stíhaní v cezhraničných veciach a vykonávanie rozhodnutí, ktoré prijalo kolégium. 

Stále komory prijímajú za podmienok a v súlade s postupmi, ktoré sú stanovené v tomto 

nariadení, a v príslušných prípadoch po preskúmaní návrhu rozhodnutia, ktoré predložil 

konajúci európsky delegovaný prokurátor,  rozhodnutia o podaní obžaloby, o odmietnutí veci 

a mnohé ďalšie, končiac rozhodnutiami o schválení rozhodnutia európskeho rozhodnutia. 

Podľa čl. 11 tohto nariadenia, okrem iného, hlavný európsky prokurátor organizuje prácu 

Európskej prokuratúry, riadi jej činnosti a prijíma rozhodnutia v súlade s týmto nariadením 

a vnútorným rokovacím poriadkom Európskej prokuratúry. 

Nakoniec čl. 12 nariadenia uvádza, že európski prokurátori v mene stálej komory a v súlade 

s jej pokynmi, vykonávajú dozor nad trestným stíhaním alebo vyšetrovaním, za ktoré sú 

zodpovední európski delegovaní prokurátori konajúci vo veci v ich členskom štáte pôvodu. 

Európski prokurátori predkladajú súhrnné správy o veciach, v ktorých vykonávajú dozor, 

a v relevantných prípadoch aj návrhy na rozhodnutia, ktoré má komora prijať, a to na základe 

návrhov rozhodnutí vypracovaných európskymi delegovanými prokurátormi. 

Nakoniec podstatným je tiež § 12a zákona č. 153/2001 Z. z. v platnom znení o prokuratúre 

upravujúce riadiacu a kontrolnú právomoc generálneho prokurátora, podľa ktorého 

ustanovenia § 10 až § 12 sa nevzťahujú na veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry 

(teda na EPPO sa nevzťahuje riadiaca a kontrolná činnosť generálneho prokurátora tak, ako sa 

táto činnosť vzťahuje na ostatných prokurátorov na všetkých stupňoch prokuratúry - § 10 ods. 

1 tohto zákona), čím tento zákon takto expressis verbis vylučuje, okrem iného, aj pôsobnosť 

generálneho prokurátora SR voči Európskej prokuratúre pri aplikácii citovaného § 363 a nasl. 

Trestného poriadku.  

S poukazom na uvádzané články citovaného nariadenia, ktoré obdobnú právomoc nezverujú 

žiadnemu z uvádzaných orgánov Európskej prokuratúry, teda ani európskym  prokurátorom, 

hlavnému prokurátorovi a ani stálym komorám, či kolégiu, je dôvodné konštatovať, že 

v rozhodovacej činnosti Európskej prokuratúry sa žiaden mimoriadny opravný prostriedok 

obdobný ako § 363 a nasl. Trestného poriadku neuplatní.  

Toto konštatovanie vedie de lege ferenda k právnemu záveru, že predmetné ustanovenie § 

363 a nasl. Trestného poriadku je zrelé na jeho skorú novelizáciu v tom slova zmysle, že by 

mohlo byť aplikovateľné len v prípade meritórnych rozhodnutí v prípravnom konaní vydaných 

po skončení vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania, teda počnúc postúpením veci 

a končiac zmierom, nie však v prípade uznesenia o vznesení obvinenia alebo v prípade iným 

uznesení vydávaných v prípravnom konaní, ktoré však nemajú charakter meritórnych 

rozhodnutí.  

Spory o právomoc 

Z dennej aplikačnej praxe, ako aj z doposiaľ analyzovaného textu je zrejmé, že úplne 

najzávažnejším a najaktuálnejším problémom sú spory o právomoc medzi Európskou 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/153/20210101#paragraf-10
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prokuratúrou a Úradom špeciálnej prokuratúry GP SR, ktorých agenda sa v prípade najmä 

trestných činov poškodzovania finančných záujmov podľa § 261 Trestného zákona s dolnou 

hranicou škody fakultatívne najmenej 10.000 eur a obligatórne najmenej 100 000 eur 

nepochybne prelína. 

Tieto spory o právomoc medzi Európskou prokuratúrou a prokuratúrou rozhoduje podľa § 

22a Trestného poriadku  najvyšší súd. 

V konkrétnej trestnej veci v takomto spore o právomoc najvyšší súd pod sp. zn. 1Ndt/2/2022 

z 9.3.2022 rozhodol, že vec patrí do pôsobnosti čl. 25 ods. 3 písm. a) nariadenia, a teda že 

európsky delegovaný prokurátor sa správne zdržal výkonu svojej právomoci a správne rozhodol 

o neodňatí veci, preto právomoc vyšetrovať vec danú vec má vnútroštátny prokurátor 

(konkrétne prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej 

republiky).   

Stalo sa tak za situácie, že európsky delegovaný prokurátor rozhodol, že sa zdrží výkonu 

svojej právomoci s poukazom na čl. 25 ods. 3 písm. a) Nariadenia Rady (EU) 2017/1939 z 12. 

októbra 2012 v konsolidovanom znení  a neuplatní právo odňať túto vec v zmysle čl. 27 

nariadenia. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR (ďalej aj „vnútroštátny 

prokurátor“) preto predložil Najvyššiemu súdu SR túto vec na rozhodnutie sporu o právomoc 

podľa § 22a Trestného poriadku argumentujúc v podstate tým, že obvinený je stíhaný za 

spáchanie prípravy zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 13 ods. 

1, § 261 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona a prípravy zločinu subvenčného podvodu 

podľa § 13 ods. 1, § 225 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona a v zmysle Nariadenia č. 2017/1939. 

Ďalej vnútroštátny prokurátor uvádzal, že Únia a aj členské štáty Európskej únie majú 

povinnosť chrániť finančné záujmy Únie pred trestnými činmi, ktoré jej každý rok spôsobujú 

značné finančné ujmy. Vecná príslušnosť Európskej prokuratúry je v súlade s týmto nariadením 

obmedzená na trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie. Úlohou Európskej prokuratúry 

by preto malo byť vyšetrovať, stíhať a podať obžalobu na páchateľov trestných činov, ktoré 

poškodzujú finančné záujmy Únie podľa Smernice Európskeho parlament a Rady (EÚ) 

2017/1371 a na páchateľov trestných činov, ktoré sú s nimi neoddeliteľne spojené.  

Efektívne vyšetrovanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zásada ne 

bis in idem si môžu v niektorých prípadoch vyžadovať rozšírenie vyšetrovania na ďalšie trestné 

činy podľa vnútroštátneho práva, ktoré sú neoddeliteľne spojené s trestným činom 

poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Pojem „neoddeliteľne spojené trestné činy“ by sa mal 

vykladať v kontexte relevantnej judikatúry, ktorá v záujme uplatňovania zásady ne bis in idem 

zachováva ako relevantné kritérium identickosti skutkových okolností (alebo okolností, ktoré 

sú v podstate rovnaké), chápané v zmysle existencie súboru konkrétnych okolností, ktoré sú 

spolu navzájom neoddeliteľne spojené v čase a priestore. Európska prokuratúra by mala mať 

právo vykonávať právomoc vtedy, keď sú trestné činy neoddeliteľne spojené a trestný čin 

poškodzujúci finančné záujmy Únie prevláda z hľadiska závažnosti dotknutého trestného činu 

zohľadnenej v najvyššej sadzbe trestnej sankcie, ktorú zaň možno uložiť. Európska prokuratúra 

by však tiež mala mať právo vykonávať právomoc v prípade neoddeliteľne spojených trestných 

činov, keď trestný čin poškodzujúci finančné záujmy Únie neprevláda z hľadiska sadzby 

sankcie, ale s ním neoddeliteľne spojený trestný čin sa považuje svojou povahou za vedľajší, 

pretože má zásadný význam jedine vo vzťahu k trestnému činu poškodzujúcemu finančný 
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záujem Únie, najmä ak bolo hlavným cieľom spáchania takého trestného činu vytvoriť 

podmienky na spáchanie trestného činu poškodzujúceho finančné záujmy Únie, ako napr. 

trestný čin zameraný výlučne na zabezpečenie hmotných alebo právnych prostriedkov na 

spáchanie trestného činu poškodzujúceho finančné záujmy Únie alebo na zaistenie prospechu 

z neho alebo veci získanej jeho spáchaním. Podľa vnútroštátneho prokurátora možno preto 

vyvodiť záver o vnútornej rozpornosti rozhodnutia európskeho delegovaného prokurátora, 

ktorým si Európska prokuratúra neuplatnila svoje právo odňať predmetnú vec dôvodiac, že 

podľa čl. 25 ods. 3 písm. a) nariadenia sa Európska prokuratúra zdrží výkonu svojej právomoci, 

ak maximálna výška trestu určeného pre „neodlúčiteľne spojený” trestný čin je aj rovnaká ako 

maximálna výška trestu určená pre trestný čin v pôsobnosti EPPO, a oddelenie vyšetrovania 

týchto trestných činov by narušilo efektívny postup.  

K tomu je ďalej potrebné uviesť, že prísnejší zo stíhaných trestných činov je zločin 

poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 ods. 1, ods. 4, písm. a) 

Trestného zákona účinného do 31. júla 2019 (rozpätie sadzby trestu odňatia slobody je 7 až 12 

rokov) v porovnaní so zločinom subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 5 Trestného 

zákona účinného do 31. júla 2019 (rozpätie sadzby trestu odňatia slobody je 5 až 12 rokov). V 

tejto súvislosti je ďalej potrebné skonštatovať, že z hľadiska hroziacich dopadov na Európsky 

fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet Slovenskej republiky (ktoré sú aktuálnymi v danej 

veci) je taktiež závažnejším zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 

261 ods. 1, ods. 4, písm. a) Trestného zákona účinného do 31. júla 2019. Zločin poškodzovania 

finančných záujmov Európskej únie v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1, § 261 ods. 1, ods. 4, 

písm. a) Trestného zákona účinného do 31 .júla 2019 bol spáchaný v jednočinnom súbehu so 

zločinom subvenčného podvodu podľa § 13 ods. 1, § 225 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona, oba 

trestné činy sú neoddeliteľne spojené v čase a v priestore, pritom prísnejším je zločin 

poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 ods. 1, ods. 4, písm. a) 

Trestného zákona účinného do 31. júla 2019. Zločin subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, 

ods. 5 Trestného zákona síce možno považovať svojou povahou za vedľajší, ale mal zásadný 

význam pre spáchanie zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 

ods. 1, ods. 4, písm. a) Trestného zákona účinného do 31. júla 2019.  

S poukazom na uvedené situácie a právnu úpravu vznikajú potom v praktickej činnosti 

Európskej prokuratúry paradoxné situácie, že väčšina trestných vecí, ktoré by mali patriť do jej 

právomoci (najmä poukazom na pomer financovania projektov, ktoré sú predmetom trestného 

stíhania), nie je v konečnom dôsledku dozorovaná (vyšetrovaná) touto inštitúciou (hoci bola na 

tento účel zriadená), ale táto podstatná množina trestných vecí ostáva i naďalej v pôsobnosti 

Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR, a to práve s poukazom na maximálne formálne striktný 

výklad čl. 25 ods. 3 písm. a) Nariadenia č. 2017/1939. Do pôsobnosti EPPO sa potom takto 

dostávajú len samotné trestné činy poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 

Trestného zákona, ak nie sú páchané v jednočinnom súbehu s uvádzaným trestným činom 

subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona, čo je však len malá časť takýchto 

prípadov evidovaných v zásade len u tzv. agrodotácii.  

Európski delegovaní prokurátori k tomuto aplikačnému problému zaujímajú ten právny 

názor, že aktuálne znenie nariadenia výslovne ukladá Európskej prokuratúre povinnosť zdržať 

sa výkonu svojej právomoci, pokiaľ horná hranica trestnej sadzby stanovená vo vnútroštátnom 
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práve za trestný čin patriaci do pôsobnosti čl. 22 ods. 1 je rovnaká alebo nižšia ako horná hranica 

trestnej sadzby za neoddeliteľne spojený trestný čin podľa čl. 22 ods. 3. Kritériom pre 

posúdenie, či sa Európska prokuratúra zdrží výkonu svojej právomoci, teda nie je kritérium 

prísnosti trestných činov na základe porovnania stanovených trestných sadzieb, ale výhradne 

posúdenie toho, pre ktorý trestný čin Trestný zákon stanovuje vyššiu hornú hranicu trestnej 

sadzby. Pokiaľ by Trestný zákon určoval napr. pre trestný čin poškodzovania finančných 

záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona vyššiu hornú hranicu trestnej sadzby ako pre napr. 

trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona, celkom nepochybne by 

nebolo možné aplikovať uvádzané ustanovenie čl. 25 ods. 3 písm. a) nariadenia. Kritérium 

preponderancie je, podľa tohto právneho názoru,  v čl. 25 ods. 3 písm. a) nariadenia dané 

výlučne maximálnou možnou hornou hranicou trestu, čo je koncept aplikovateľný jednotne vo 

všetkých jurisdikciách a súčasne jednoduchší, a tým aj odlišný od konceptu činu najprísnejšie 

trestného, konštruovaného na podmienky systému trestov podľa slovenskej trestnoprávnej 

úpravy. V prípade jednočinného súbehu uvádzaných trestných činov podľa § 225 a § 261 

Trestného zákona sa nejedná o taký pomer, ktorý by zakladal úvahu o zásadnom význame pre 

páchanie trestného činu tak, ako to predpokladá výnimka z postupu podľa čl. 25 ods. 3 písm. a) 

nariadenia. Takáto platná právna úprava do značnej miery obmedzuje počet prípadov, v ktorých 

Európska prokuratúra môže vykonávať svoju právomoc na území Slovenskej republiky. 

Porovnaním trestných sadzieb najmä pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov EÚ 

podľa § 261 Trestného zákona a trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného 

zákona (ako najčastejšie sa vyskytujúcich neoddeliteľne spojených trestných činov) je možné 

dôjsť k záveru, že tieto trestné sadzby sú nevyrovnané a ochrane štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky v podobe subvenčného podvodu je priznávaná oveľa väčšia ochrana  prostredníctvom 

prísnejších trestných sadzieb a vyšších horných hraníc trestnej sadzby trestu odňatia slobody. 

V dôsledku toho potom Európska prokuratúra nemôže vykonávať právomoc v takom množstve 

trestných vecí, ako by bolo potrebné (a logické).  

Vychádzajúc z týchto odlišných právnych názorov mal Najvyšší súd SR v predmetnej veci 

posúdiť, či takéto trestné veci patria do pôsobnosti čl. 25 ods. 3 písm. a) nariadenia, či sa 

európsky delegovaný prokurátor správne a oprávnene zdržal výkonu svojej právomoci, či 

európsky delegovaný prokurátor správne rozhodol, že neuplatní právo odňať vec a či právomoc 

vyšetrovať v takýchto prípadoch má Európska prokuratúra alebo vnútroštátny prokurátor.  

Po zohľadnení uvedenej argumentácie Najvyšší súd SR konštatoval, že v takomto prípade 

nie je podstatné, že uvádzaný trestný čin podľa § 261 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona 

je prísnejší (spodná hranica trestnej sadzby je vyššia). Podstatné, nie len z formálneho, ale aj 

materiálneho hľadiska, je len to, aké sú horné hranice trestných sadzieb a tie sú rovnaké. Podľa 

čl. 22 ods. 3 nariadenia do právomoci Európskej prokuratúry patrí tiež každý trestný čin 

neoddeliteľne spojený s trestnou činnosťou, ktorá patrí do pôsobnosti ods. 1 tohto článku. 

Právomoc vo veciach takýchto trestných činov sa môže vykonávať len v súlade s čl. 25 ods. 3. 

Podľa čl. 25 ods. 3 nariadenia sa Európska prokuratúra zdrží výkonu svojej právomoci v 

súvislosti s akýmkoľvek trestným činom, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti čl. 22, a po porade 

s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi im v súlade s čl. 34 bez zbytočného odkladu postúpi vec, 

ak: 
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a) horná hranica trestnej sadzby stanovená vo vnútroštátnom práve za trestný čin patriaci do 

pôsobnosti čl. 22 ods. 1 je rovnaká alebo nižšia ako horná hranica trestnej sadzby za 

neoddeliteľne spojený trestný čin podľa čl 22 ods. 3, s výnimkou prípadov, keď mal 

neoddeliteľne spojený trestný čin zásadný význam pre spáchanie trestného činu patriaceho do 

pôsobnosti čl. 22 ods. 1, alebo  

b) možno odôvodnene predpokladať, že škoda spôsobená alebo pravdepodobne spôsobená 

finančným záujmom Únie prostredníctvom trestného činu uvedeného v čl. 22 nepresahuje 

škodu spôsobenú alebo pravdepodobne spôsobenú inej obeti.  

Horná hranica trestnej sadzby pri trestnom čine poškodzovania finančných záujmov 

Európskej únie podľa § 261 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona je 12 rokov - ide o „hlavný 

trestný čin“ patriaci do pôsobnosti čl. 22 ods. 1 nariadenia. Horná hranica trestnej sadzby pri 

trestnom čine subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona je 12 rokov - 

ide o „vedľajší“, ale neoddeliteľne spojený trestný čin v zmysle čl. 22 ods. 3 nariadenia. 

Zároveň možno v tomto prípade, podľa Najvyššieho súdu SR, konštatovať, že trestný čin 

subvenčného podvodu (ako vedľajší trestný čin) nemá a nemal zásadný význam pre spáchanie 

hlavného trestného činu patriaceho do pôsobnosti čl. 22 ods. 1 nariadenia. Ďalej Najvyšší súd 

SR uviedol, že správne  vnútroštátny prokurátor poukázal na to, že obidva trestné činy boli 

spáchané v jednočinnom súbehu a platí, že k spáchaniu vedľajšieho trestného činu by nedošlo, 

ak by prioritne nebol spáchaný hlavný trestný čin, preto, ale aj s ohľadom na porovnanie 

následkov týchto trestných činov, možno uzavrieť, že v podmienkach Slovenskej republiky 

bude spravidla vždy trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona posúdený 

ako vedľajší trestný čin (neoddeliteľne spojený) k hlavnému trestnému činu - poškodzovania 

finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 Trestného zákona a zároveň ako trestný čin 

bez zásadného významu pre spáchanie hlavného trestného činu.  

Z doslovného znenia čl. 25 ods. 3 nariadenia: „Európska prokuratúra sa zdrží výkonu svojej 

právomoci...“, možno vyvodiť, že Európska prokuratúra sa musí automaticky a obligatórne 

zdržať výkonu svojej právomoci vtedy, ak  

- síce má právomoc vyšetrovať vec, pretože vec patrí do jej vecnej príslušnosti (čl. 22 

nariadenia), ale  

- trestná sadzba pri hlavnom trestnom čine nie je vyššia ako pri neoddeliteľne spojenom 

trestnom čine a neoddeliteľne spojený trestný čin (v tomto prípade subvenčný podvod) nemá 

zásadný význam pre spáchanie hlavného trestného činu (v tomto prípade poškodzovania 

finančných záujmov Európskej únie).  

Podľa čl. 22 ods. 1 nariadenia do právomoci Európskej prokuratúry patria trestné činy 

poškodzujúce finančné záujmy Únie ustanovené v smernici (EÚ) 2017/1371, ako je vykonaná 

vo vnútroštátnom práve, bez ohľadu na to, či by sa tá istá činnosť mohla podľa vnútroštátneho 

práva klasifikovať ako iný druh trestného činu. Pokiaľ ide o trestné činy uvedené v čl. 3 ods. 2 

písm. d) smernice (EÚ) 2017/1371 ako je vykonaná vo vnútroštátnom práve, Európska 

prokuratúra má právomoc, len ak sa úmyselné konanie alebo opomenutie vymedzené v 

uvedenom ustanovení týka územia dvoch alebo viacerých členských štátov a spôsobujú celkovú 

škodu najmenej 10 000 000 EUR.  
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Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 ods. 1, ods. 4 

písm. a) Trestného zákona spadá do vecnej príslušnosti Európskej prokuratúry [Hlava II, čl. 3 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017].  

Trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona je v 

predmetnej veci neoddeliteľne spojený s hlavným trestným činom, preto je nesporné, že aj k 

tomuto trestnému činu má Európska prokuratúra vecnú príslušnosť.  

S poukazom na uvedené skutočnosti Najvyšší súd SR uzavrel, že predmetná vec patrí do 

pôsobnosti čl. 25 ods. 3 nariadenia, a preto mala Európska prokuratúra povinnosť zdržať sa 

výkonu svojej právomoci. Zároveň musí platiť, že Európska prokuratúra sa môže zdržať 

výkonu svojej právomoci len vtedy, ak takúto právomoc má. Logickým a zároveň procesným 

dôsledkom zdržania sa výkonu svojej právomoci je (v predmetnej veci) nevyužitie práva odňať 

vec (čl. 27 nariadenia).  

S ohľadom na znenie a obsah čl. 10 ods. 3, ods. 4 písm. b), čl. 22, čl. 24 ods. 1, ods. 2, ods. 

3 a samozrejme čl. 25 ods. 1 až ods. 5, čl.11, čl. 34 ods. 1, ods. 2, ods. 3, ods. 6 a čl. 39 nariadenia 

je nesporné, že vo veci patriacej do vecnej príslušnosti Európskej prokuratúry môže spravidla 

vždy konať vnútroštátny prokurátor.  

Treba si, podľa právneho záveru Najvyššieho súdu SR, tiež  uvedomiť, že vnútroštátny 

prokurátor nielen že môže v predmetnej veci vykonávať svoju právomoc, ale v zmysle zásady 

legality podľa § 2 ods. 5 Trestného poriadku, svoju právomoc vykonávať musí. Právomoc 

vnútroštátneho prokurátora vyšetrovať takúto vec v obdobných prípadoch bude daná spravidla 

vždy.  

Záver 

Sumarizujúc vyššie uvedené skutočnosti je potrebné záverom konštatovať, že na jednej 

strane nezávislá, nestranná a efektívna prokuratúra je jeden zo základných predpokladov 

účinného a zároveň transparentného fungovania justície, ktorá nespochybniteľnou mierou 

prispieva k budovaniu dôvery v príslušné justičné systémy nielen na vnútroštátnej úrovni, ale 

aj na úrovni EÚ. Účinné justičné systémy teda zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri 

dodržiavaní základných práv a slobôd, čo zároveň prispieva k dodržiavaniu a podpore zásad 

právneho štátu ako jedného z hlavných pilierov a základných hodnôt, na ktorých je EÚ 

založená.5 

Na druhej strane zriadenie Európskej prokuratúry nemožno vnímať iba ako ďalší z krokov 

harmonizácie európskeho trestného práva, ale ako zásadnú a bezprecedentnú zmenu 

v európskom trestnom práve, ktorá predstavuje výrazný posun smerom k unifikácii minimálne 

trestného práva procesného, trestných procesov a ich právnych štandardov v jednotlivých 

členských štátoch. Zriadenie ako aj fungovanie Európskej prokuratúry totiž výrazne modifikuje 

doterajšie systémy trestnoprávnej ochrany zákonom chránených záujmov jednotlivcov, ale 

najmä spoločnosti i verejných záujmov, ktoré sa doposiaľ uplatňovali v jednotlivých členských 

štátoch. Zriadením Európskej prokuratúry sa vytvoril nový orgán ochrany a vynútiteľnosti 

práva so samostatným miestom v systéme orgánov verejnej moci, či už na európskej úrovni 

                                                 
5 STRÉMY, T., POPÉLYOVÁ, K., OZORÁKOVÁ, L. Prokuratúra v podmienkach Európskej únie. Bratislava: 

C.H. Beck, 2021, s. 71 
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alebo vnútroštátnej úrovni, ktorý bude na oboch úrovniach realizovať právom upravené vzťahy 

s inými orgánmi verejnej moci, najmä na účely zefektívnenia boja proti závažnej ekonomickej 

kriminalite, ktorá poškodzuje finančné záujmy Európskej únie.6 

Ako však ukázali niektoré z analyzovaných aplikačných problémov, v činnosti Európskej 

prokuratúry sa v priebehu prvého roka jej pôsobnosti vyskytli určité skutočnosti, ktoré 

vzhľadom na špecifiká národných právnych úprav vyžadujú určité zmeny. 

Určitým špecifikom slovenskej právnej úpravy je, že na rozdiel od väčšiny iných národných 

právnych úprav, obsahuje samostatné skutkové podstaty trestných činov poškodzovania 

finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až § 263 Trestného zákona.7 Podľa dostupných 

informácii, ktorými disponuje autor tohto príspevku, obdobné samostatné skutkové podstaty 

trestných činov možno nájsť len v právnej úprave Českej republiky (§ 260 TZ ČR), Slovinska 

a Rakúska. Právne úpravy ostatných členských štátov EÚ finančné záujmy Európskej únie 

chránia všeobecnou právnou úpravou zakotvujúcou trestné činy podvodu, subvenčného 

podvodu, sprenevery a pod.8  

Ďalším špecifikom súvisiacej procesnej právnej úpravy je § 14 písm. m a n Trestného 

poriadku, podľa ktorého pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu a analogicky aj Úradu 

špeciálnej prokuratúry GP SR sa vzťahuje na trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskej únie (dokonca bez ohľadu na výšku škody) a na trestné činy súvisiace s týmito 

trestnými činmi, ak sú splnené podmienky na spoločné konanie. Ani po účinnosti 

analyzovaného nariadenia a smernice sa priamo takéto znenie Trestného poriadku nezmenilo, 

čo v konečnom dôsledku vedie k popisovaným častým nejednotnostiam v ponímaní právomocí 

u Európskej prokuratúry a Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR ústiacim až do sporu 

o právomoc medzi týmito prokuratúrami podľa § 22a Trestného poriadku so záverom 

o právomoci konať v popisovaných prípadoch, teda jednočinného súbehu trestných činov 

poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona a subvenčného podvodu 

podľa § 225 Trestného zákona Úradom špeciálnej prokuratúry GP SR, čo vedie k tomu, že 

prevažná časť predmetnej agendy naďalej zostáva v pôsobnosti tejto vnútroštátnej prokuratúry, 

čím sa v podmienkach SR účel uvádzaného nariadenia a smernice nenapĺňa celkom dôsledne. 

Legislatívnym riešením je z vyššie analyzovaných dôvodov sprísnenie trestnej sadzby trestu 

odňatia slobody u trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 

Trestného zákona tak, ako s touto alternatívou v súčasnosti počíta aktuálny legislatívny návrh 

(zvýšením trestných sadzieb trestu odňatia slobody na 10 až 15 rokov rovnako, ako u trestného 

činu subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona). 

 

 

                                                 
6 KLÁTIK, J., DESET, M., KLIMEK, L. Európska prokuratúra a perspektívy jej činnosti pri ochrane finančných 

záujmov EÚ. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2019, s. 14  
7 ŠANTA, J., ZEMAN, Š. Ochrana finančných záujmov Európskej únie v Trestnom zákone Slovenskej republiky 

a porovnanie so zákonmi niektorých iných štátov EÚ. Bratislava: Justičná revue, č. 10, r. 2018, s. 1098 
8 ZEMAN, Š., ŠANTA, J. Ochrana finančných záujmov Európskej únie v trestných zákonoch členských štátov 

EÚ. Bratislava: Justičná revue, č. 6-7, r. 2019, s. 677  
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LEGITIMITA EURÓPSKEJ PROKURATÚRY1 

LEGITIMACY OF THE EUROPEAN PUBLIC 

PROSECUTORS OFFICE 

Martina Jánošíková 

 

Abstrakt 

Európska únia sa hlási k demokratickým zásadám a je teda nevyhnutné, aby jej inštitúcie, orgány, úrady 

a agentúry boli legitímne. Preto je pri akomkoľvek orgáne a o to viac pri orgáne, ktorý môže mocensky 

a reštriktívne zasahovať do práv jednotlivcov, dôležitá otázka jeho legitimity. Účelom tohto príspevku 

bolo skúmať, prečo je dôležité venovať sa otázke legitimity Európskej prokuratúry, z pohľadu koho je 

potrebné ju skúmať a čo ovplyvňuje jej existenciu a jej dostatočnosť. Autorka v predkladom príspevku 

rozoberá účasť jednotlivcov na diskusii o potrebe vzniku Euróspkej prokuratúry a na jej kreovaní.  

Abstract 

The European Union adheres to democratic principles and it is therefore essential that its institutions, 

bodies, offices and agencies are legitimate. Therefore, for any body of the Union, and even more so for 

a body that can intervene restrictively on the rights of individuals, the question of its legitimacy is 

important. The purpose of this paper was to examine why it is important to address the legitimacy of the 

European Public Prosecutor's Office, from the point of view of whom it needs to be examined and what 

influences its existence and its sufficiency. The author focused on the participation of individuals in the 

discussion about the need for the creation of the European Public Prosecutor's Office and its creation. 

 

Úvod 

Oblasť trestného práva je jednou z oblastí, do ktorých členské štáty Európskej únie (ďalej aj 

„Únie“) len veľmi pomaly a nie vždy veľmi ochotne púšťajú Európsku úniu a jej inštitúcie 

a orgány. Dôvodom je skutočnosť, že trestné právo a trestná politika sa tradične spája so 

suverenitou štátu, podobne ako je tomu v prípade zahraničnej politiky. Posun od medzivládnej 

spolupráce k supranacionálnej forme spolupráce v týchto dvoch oblastiach je oveľa pomalší 

ako v oblasti ekonomiky a hospodárstva členských štátov. Preto sme v rámci Európskeho 

spoločenstva a neskôr Európskej únie najprv boli svedkami spoločného výkonu právomocí 

členských štátov v rámci druhého a tretieho piliera Európskej únie vytvorených Maastrichtskou 

zmluvou podpísanou v roku 19912 a následne veľmi pomalého, postupného prechodu k prenosu 

právomocí na Európsku úniu. Vytvorenie Európskej prokuratúry je jedným z míľnikov tohto 

procesu. 

Európska prokuratúra síce patrí medzi najmladšie orgány Európskej únie, ale snahy o jej 

vytvorenie v súvislosti s ochranou finančných záujmov Únie prostredníctvom trestného práva 

                                                 

1 Tento príspevok vznikol ako čiastkový výstup projektu APVV-18-0421 „Európska prokuratúra v súradniciach 

ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva“. 
2 Zmluva o Európskej únii, Ú. v. ES C 191, 29.7.1992.  
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môžeme nájsť už v období pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Jej vytvorenie navrhovala skupina 

expertov z oblasti trestného práva z jednotlivých členských štátov pracujúca pod vedením  

Mireille Delmas-Marty, ktorá vznikla ako reakcia na žiadosť Európskeho parlamentu 

a Komisie. Výsledky svojej činnosti zverejnila táto expertná skupina v roku 1997 a sú známe 

pod označením Corpus juris. Súčasťou prezentovaných návrhov bolo aj zriadenie Európskej 

prokuratúry.3 Podľa niektorých autorov siahajú korene tohto orgánu ešte ďalej a súvisia 

s rozhodnutím Súdneho dvora vo veci C-68/884, v ktorom bolo konštatované, že členský štát 

má povinnosť chrániť finančné záujmy Spoločenstiev rovnakým spôsobom, ako to robí pri 

ochrane svojich obdobných záujmov.5 

Európska prokuratúra je v článku 3 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, 

ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej len 

„nariadenie 2017/1939“), výslovne vyhlásená za orgán Európskej únie. V zmysle článku 4 

uvedeného nariadenia je jej úlohou viesť vyšetrovania, vykonávať úkony trestného stíhania 

a vystupovať vo funkcii prokurátora na príslušných súdoch členských štátov až do konečného 

rozhodnutia vo veci. Vidíme tu jedinečné prepojenie orgánu Únie s trestným právom členských 

štátov a s ich súdmi. Orgán Únie získava oprávnenie konať v oblasti trestného práva členského 

štátu, ktoré je považované za prejav moci štátu a indikátor jeho suverenity.6 Ďalším špecifikom 

tohto orgánu je jeho vnútorná štruktúra, ktorá má centralizovanú a aj decentralizovanú dimenziu 

v jednotlivých členských štátoch zúčastňujúcich sa tejto posilnenej spolupráce. Preto 

Chevallier-Govers prirovnáva Európsku prokuratúru k indickému Bohovi Šiva, keďže má len 

jednu dušu a jedno telo, ale mnoho rúk, ktoré predstavujú decentralizovanú úroveň Európskej 

prokuratúry v jednotlivých členských štátoch.7  

Pri akomkoľvek orgáne a o to viac pri orgáne, ktorý môže mocensky a reštriktívne zasahovať 

do práv jednotlivcov, je dôležitá otázka jeho legitimity. Účelom tohto príspevku je skúmať, 

prečo je dôležité venovať sa otázke legitimity Európskej prokuratúry, z pohľadu koho je 

potrebné ju skúmať a čo ovplyvňuje jej existenciu a jej dostatočnosť.  

Pojem legitimita a jeho význam pre Európsku úniu 

Na úvod je však potrebné pre potreby tohto príspevku objasniť obsah pojmu legitimita. Ide 

o ten typ pojmu, ktorý používame s predpokladom, že všetci poznajú jeho obsah. Ale realita je 

úplne iná. Podľa Vojtěcha Bellinga má tento pojem aureolu tajomna a súčasne je tak ľahko 

                                                 
3 Bližšie k tomuto vývoju pozri napr. oznámenie Komisie – Doplňujúci príspevok Komisie pre medzivládnu 

konferenciu o inštitucionálnej reforme. Ochrana komunitárnych finančných záujmov trestným právom: Európska 

prokuratúra. COM/2000/0608 final.  
4 Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 1989 vo veci C-68/88, Komisia/Grécko – ECLI:EU:C:1989:339. 
5 Bližšie pozri WADE, M. L.: The European Public Prosecutor: Controversy Expressed in Structural Form. In: 

RAFARACI, T. – BELFIORE, R.: EU Criminal Justice: Fundamental Rights, Transnational Proceedings and the 

European Pub lic Prosecutor´s Office. Switzerland: Springer, 2019. ISBN 978-3-319-97318-0. s. 167. 
6 KETTUNEN, M.: Legitimizing European Criminal Law. Justification and Restrictions. Switzerland: Springer, 

2020. ISBN 978-3-030-16173-6. s. 47 – 66 a ÖBERG, J.: The European Public Prosecutor: Quintessential 

supranational criminal law? Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2021, 28(2), 164–181. 

https://doi.org/10.1177/1023263X211005980ÖBERG.   
7 CHEVALLIER-GOVERS, C.: La reconnaissance d´un pouvoir de contrainte au Parquet européen, premier 

pouvoir opérationnel européen? In CHEVALLIER-GOVERS, C. – WEYEMBERGH, G. – WEYEMBERGH, A.: 

La création du Parquet européen: Simple évolution ou révolution au sein de l´espace judiciaire européen? Belgium: 

Bruylant, 2021, s. 76. ISBN 978-2-8027-6840-1. 

https://doi.org/10.1177/1023263X211005980ÖBERG
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zneužívaný ako máloktorý iný.8 Je to pojem, ktorého jednoznačná definícia pravdepodobne ani 

neexistuje. Jeho obsah závisí od toho, či sa na neho pozeráme z filozofického, politologického, 

sociologického alebo právneho pohľadu. 

Nebudem sa snažiť o identifikovanie a porovnávanie rôznych definícií pojmu legitimita. To 

už uskutočnili viacerí autori. Napr. už spomínaný Vojtech Belling, alebo Martin Hapla 

poukazujúci na deskriptívny, normatívny a postmoderný prístup k legitimite9 alebo tiež Mattei 

Dogan venujúci sa legitimite vo vzťahu k dôvere k inštitúciám,10 prípadne aj Max Haller 

rozoberajúci legitimitu účasti (le gouvernement par le peuple – vláda ľudí) a legitimitu výsledku 

(le gouvernement pour le peuple – vláda pre ľudí).11 Z aktuálnejších príspevkov je možné 

odkázať na Ruth Amossy porovnávajúcu pojmy legitimita a autorita.12  

 Vychádzajúc z uvedených zdrojov je pre potreby tohto príspevku dôležité, že legitimita je 

vlastnosť. Vlastnosť, ktorá súvisí s oprávnenosťou, s ospravedlnením, s vhodnosťou či už 

štátnej moci, režimu, práva, alebo inštitúcie. Je to vlastnosť, ktorá je dôležitá v demokratických 

spoločenstvách. Existuje vzájomný vzťah podmienenosti medzi legitimitou a demokraciou, 

keďže legitímne inštitúcie a legitímny výkon moci je predpokladom označenia daného 

spoločenstva za demokratické. To je aj dôvod, prečo je táto kategória dôležitá pre Európsku 

úniu, ktorá sa hlási k tomu, že je demokratickým usporiadaním.13 Len v preambule Zmluvy 

o Európskej únii sa demokracia spomína trikrát. Štáty v preambule potvrdili, že pri kreovaní 

Európskej únie čerpali z demokracie ako jednej z univerzálnych hodnôt Európy, vyjadrili 

oddanosť princípom demokracie a vyslovili želanie posilňovať demokraciu. Ak teda nemá byť 

demokracia v Únii len deklarovaná a nemá jej byť vyčítaný deficit legitimity a demokracie,14 

ale má ísť reálne o demokratické zoskupenie, musia byť jej inštitúcie, orgány a úrady legitímne.  

Je však tiež dôležité objasniť, z pohľadu koho by mala byť Únia a jej inštitúcie, úrady 

a agentúry legitímne. Legitimita sa totiž tradične spája so štátom a s výkonom štátnej moci, kde 

sa posudzuje z pohľadu pôvodného nositeľa moci. Pôvodný nositeľ moci verí, že moc je 

vykonávaná oprávnene, spravodlivo a vhodným spôsobom. Ako uvádza Pavel Holländer, 

pôvodným nositeľom moci je od konca 18. storočia a začiatku 19. storočia ľud, ktorý na tomto 

mieste vystriedal kráľa, ktorého moc pochádzala od Boha.15  

                                                 
8 BELLING, V.: Legitimita moci v postmoderní době: Proč potřebuje Evropská unie členské státy? Brno: 

Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. ISBN 978-80-210-5081-5. s. 7. 
9 HAPLA, M.: Pojem legitimity a krize lidských práv. In Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova 

univerzita, 2013, XXI, č. 3, s. 397-405. ISSN 1210-9126. 
10 DOGAN, M.: Legitimita režimů a důvěra v instituce: od klasické typologie k novým skutečnostem. In 

Politologická revue. Praha : Česká společnost pro politické vědy. 1998, č. 2, s. 111 – 127. ISSN 1211-0353. 
11 HALLER, M.: Quelle légitimité pour l'Union européenne?  In Revue internationale des sciences sociales, 2010/2 

(n° 196), p. 55-68. URL : https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2010-2-page-55.htm 
12 AMOSSY, R.: Construire la légitimité et l’autorité politiques en discours. In Argumentation et Analyse du 

Discours [En ligne], 28 | 2022. URL : http://journals.openedition.org/aad/5984  
13 K otázke potreby legitimity z pohľadu Únie bližšie pozri  BOUTAYEB, Ch.: De la notion de légitimité en droit 

de l’Union européenne : Éloge d’une exigence. In : La constitution, l’Europe et le droit : Mélanges en l’honneur 

de Jean-Claude Masclet [en ligne]. Paris : Éditions de la Sorbonne, 2013. URL : 

http://books.openedition.org/psorbonne/93490  
14 K otázke deficitu legitimity a demokracie Únie pozri napr. LETOURNER-FABRY, E.: Le déficit de légitimité 

des institutions européennes: un procès en cours d'instruction. In Parlement[s], Revue d'histoire politique, vol. 1, 

no. 1, 2004, pp. 65-77. URL : https://www.cairn.info/revue-parlements1-2004-1-page-65.htm 
15 HOLLÄNDER, P.: Dvojaká povaha práva ako dôsledok konceptu legitimity moci. In Poňatie a charakter práva. 

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : SAP, 2014. s. 13. ISBN 978-80-89607-

19-8. 

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2010-2-page-55.htm
http://journals.openedition.org/aad/5984
http://books.openedition.org/psorbonne/93490
https://www.cairn.info/revue-parlements1-2004-1-page-65.htm
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Čiže ide o vieru jednotlivca v legitímny výkon moci štátom, teda že tento spôsob jej výkonu 

je najvhodnejší a najsprávnejší. V prípade Únie však štáty svoju právomoc preniesli na Úniu. 

Bude sa teda legitimita Únie a jej inštitúcií, úradov a agentúr posudzovať z pohľadu štátov, 

ktoré Úniu vytvorili, alebo z pohľadu jednotlivcov? Alebo inak, sú pôvodným nositeľom moci 

v Únii štáty, ktoré ju vytvorili a preniesli na ňu niektoré zo svojich právomocí, alebo jednotlivci, 

ktorí sú pôvodnými nositeľmi moci a prostredníctvom volieb ju odovzdávajú štátu? Uvedená 

otázka sa týka v podstate toho istého problému, ktorý je vyjadrený v otázke, či je Únia už 

formou štátneho zoskupenia, alebo je ešte stále medzinárodnou organizáciou?  

Odpoveď na naznačené otázky nie je jednoduchá, keďže Únia je v štádiu neustáleho vývoja. 

Napriek tomu však za aktuálneho stavu už je možné konštatovať, že Únia má dva konštitutívne 

prvky. Prvým sú štáty, ktoré medzinárodnými zmluvami vytvorili jednotlivé európske 

spoločenstvá, ktorých nástupcom je Európska únia, a druhým sú jednotlivci, ktorých význam 

v Únii postupne narastá. Čím viac sa Únia vo svojom vývoji blíži k forme štátneho zoskupenia, 

tým väčší význam jednotlivci nadobúdajú. Dôkazom je inštitút občianstva Únie, zavedenie 

priamych volieb do Európskeho parlamentu, možnosť európskej občianskej iniciatívy, ale aj 

povinnosť spolupráce inštitúcií Únie v niektorých situáciách s vnútroštátnymi parlamentmi, 

ktoré sú zložené z priamo volených zástupcov ľudu v jednotlivých členských štátoch.  

Domnievam sa, že v súčasnom štádiu vývoja Únie je už bez väčších pochybností možné 

venovať sa otázke legitimity Únie a jej inštitúcií, orgánov a úradov z pohľadu jednotlivca.16 

Platí to teda aj pre Európsku prokuratúru vytvorenú ako orgán Únie. Jej legitimita, to znamená 

oprávnenosť a vhodnosť jej existencie a činnosti, bude posudzovaná s ohľadom na 

jednotlivcov.  

Faktorov ovplyvňujúcich legitimitu Európskej prokuratúry je viacero. Určite ju bude 

ovplyvňovať spôsob výkonu zverených právomocí, alebo spôsob výberu hlavného európskeho 

prokurátora a európskych prokurátorov.17 V tomto príspevku sa však zameriam len faktory 

súvisiace s účasťou jednotlivca a to na ich zapojenie do diskusie o potrebe existencie takéhoto 

orgánu a ich možnosti ovplyvniť spôsob jeho kreovania.  

Vplyv jednotlivcov na posúdenie potreby vzniku Európskej prokuratúry 

ako faktor ovplyvňujúci jej legitimitu 

Ako už bolo v úvode uvedené, prvýkrát sa myšlienka o vytvorení nezávislej Európskej 

prokuratúry objavila v dokumente Corpus juris, ktorý bol v roku 1997 výsledkom práce 

expertnej skupiny ustanovenej za účelom skúmania možností ochrany finančných záujmov 

Únie prostriedkami trestného práva.18 Išlo teda o expertné stanovisko, ktoré neodzrkadľovalo 

vôľu členských štátov a už vôbec nie vôľu ľudu v členských štátoch.  

16 K podobnému záveru dospieva napr. aj BAR CENDÓN, A.: La légitimité de l’Union européenne après le 

Conseil européen d’Amsterdam = The Legitimacy of the European Union after the Amsterdam European Council. 

In EIPASCOPE, 1997 (2). pp. 1-4. URI : http://aei.pitt.edu/id/eprint/852. Jeho záver je však samozrejme 

ovplyvnený vtedajšou existenciou pilierov Únie s rozdielnym charakterom. 
17 Tento faktor legitimity je zdôraznený aj v bode 40 odôvodnenia nariadenia 2017/1939. 
18 Bližšie pozri oznámenie Komisie – Doplňujúci príspevok Komisie pre medzivládnu konferenciu o 

inštitucionálnej reforme. Ochrana komunitárnych finančných záujmov trestným právom: Európska prokuratúra. 

COM/2000/0608 final. 

http://aei.pitt.edu/id/eprint/852
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Už v roku 2000 Komisia v rámci procesov smerujúcich k inštitucionálnej reforme Únie 

potrebnej hlavne vzhľadom na predpokladané masívne rozšírenie členskej základne Únie 

navrhovala členským štátom nasledovať návrhy obsiahnuté v Corpus juris v súvislosti 

s Európskou prokuratúrou. Tento návrh však nebol vypočutý pri Zmluve z Nice19 podpísanej 

v roku 2001, ale až pri koncipovaní Zmluvy o ústave pre Európu20, ktorej článok III-274 

znamenal dohodu štátov na tom, že oprávnia inštitúcie Únie zriadiť nezávislú Európsku 

prokuratúru, ktorá bude vyšetrovať, trestne stíhať a podávať obžaloby v súvislosti s trestnými 

činmi ohrozujúcimi finančné záujmy Únie.  

Pri Zmluve o ústave pre Európu bola teda vôľa štátov zrejmá, ale to isté nie je možné 

povedať o vôli ľudu, ktorá sa mohla prejaviť buď priamo pri ratifikačných referendách alebo 

nepriamo pri hlasovaní vnútroštátnych parlamentov v rámci ratifikačných procesov. A ľud sa 

skutočne aj prejavil, pretože hlavne v dôsledku neúspešných ratifikačných referend vo 

Francúzsku a v Holandsku v roku 2005 nebol ratifikačný proces tejto zmluvy ukončený. Avšak 

dnes už nie je možné presne určiť, či jedným z dôvodov neúspechu bol aj nesúhlas ľudu 

v členských štátoch s poverením inštitúcií Únie zriadiť Európsku prokuratúru.  

Možnosť zriadenia Európskej prokuratúry sa tak do platného textu primárneho práva dostáva 

až Lisabonskou zmluvou,21 teda po dvadsiatich rokoch od predstavenia Corpus juris. Aktuálny 

článok 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v podstatných častiach kopíruje text článku III-

274 Zmluvy o ústave pre Európu a dopĺňa ho o možnosť zriadenia Európskej prokuratúry 

prostredníctvom posilnenej spolupráce. Účasť jednotlivcov na tvorbe tejto právnej úpravy, teda 

zmluvy uzavretej medzi členskými štátmi, bola podobná ako v prípade Zmluvy o ústave pre 

Európu. Jednotlivci sa k nej mohli vyjadriť buď priamo prostredníctvom ratifikačných referend, 

alebo nepriamo prostredníctvom svojich volených zástupcov vo vnútroštátnych parlamentoch. 

Záviselo to od toho, aký spôsob ratifikácie požaduje vnútroštátna úprava daného členského 

štátu. Napríklad v prípade Slovenskej republiky pozostával ratifikačný proces Lisabonskej 

zmluvy z vyjadrenia súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s touto zmluvou v zmysle 

článku 7 ods. 4 Ústavy SR a následnej ratifikácie prezidentom. Občania SR sa teda k možnosti 

zriadenia Európskej prokuratúry inštitúciami Únie mali možnosť vyjadriť len nepriamo, 

prostredníctvom svojich volených zástupcov v Národnej rade SR. Sú však členské štáty 

(napríklad Írsko), ktoré v súvislosti so zmluvami týkajúcimi sa Únie vyžadujú ratifikačné 

referendum umožňujúce jednotlivcom priamo sa vyjadriť k navrhovaným zmenám právnej 

úpravy.  

Z uvedeného teda vyplýva, že jednotlivci mali možnosť vyjadriť sa k aktuálnemu článku 86 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý oprávňuje inštitúcie Únie vytvoriť Európsku 

prokuratúru. Intenzita ich zapojenia však závisí od vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa 

ratifikácie medzinárodných zmlúv. Tá však bola rovnako vytvorená volenými zástupcami 

jednotlivcov, čiže aj táto vnútroštátna právna úprava ratifikačného procesu je v konečnom 

                                                 
19 Zmluva z Nice modifikujúca Zmluvu o Európskej únii, zmluvy zakladajúce Európske spoločenstvá a niektoré 

akty k ním pripojené, podpísaná v Nice 26, februára 2001. Ú. v. ES C 80, 10. 3. 2001. 
20 Zmluva o ústave pre Európu, Ú. v. EÚ C 310, 16.12.2004.  
21 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho 

spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007. Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007. 
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dôsledku prejavom vôle jednotlivcov. Z tohto pohľadu by teda bolo možné označiť Európsku 

prokuratúru za legitímnu. 

Účasť jednotlivcov na kreovaní Európskej prokuratúry ako faktor 

ovplyvňujúci jej legitimitu 

Európska prokuratúra bola zriadená nariadením 2017/1939, ktorého právnym základom je 

článok 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Vzhľadom na rozhodovacie procesy v Únii to 

znamená, že priamy vplyv jednotlivcov je možné úplne vylúčiť. Uvažovať možno len 

o nepriamom vplyve prostredníctvom volených zástupcov vo vnútroštátnych parlamentoch a v 

Európskom parlamente.  

Čo sa týka vnútroštátnych parlamentov a ich vplyvu na prijatie nariadenia 2017/1939, ten 

bol možný vďaka Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojeného 

k Zmluve o Európskej únii, ktorý v článku 4 predpokladá, že návrhy legislatívnych aktov budú 

okrem inštitúcií Únie predložené aj vnútroštátnym parlamentom členských štátov. Vnútroštátne 

parlamenty majú následne možnosť doručiť inštitúciám Únie odôvodnené stanovisko, ktorého 

podstatou je uvedenie dôvodov nimi tvrdeného rozporu predloženého návrhu legislatívneho 

aktu so zásadou subsidiarity.22 Neznamená to, že vnútroštátne parlamenty sú schopné úplne 

zastaviť legislatívny proces na úrovni Únie, ale podľa čl. 7 Protokolu č. 2  musí navrhovateľ  

právneho aktu zohľadniť odôvodnené stanoviská vnútroštátnych parlamentov a pri určitom 

počte odôvodnených stanovísk musí navrhovateľ právneho aktu tento návrh opätovne posúdiť, 

pričom sa môže rozhodnúť, že návrh ponechá, zmení, doplní alebo stiahne.  

V prípade nariadenia 2017/1939 bola jeho navrhovateľom Komisia. Návrh prijala ešte 17. 

júla 2013 a v súlade s Protokolom č. 2 ho oznámila aj vnútroštátnym parlamentom. 

Odôvodnené stanovisko zaslalo 14 komôr vnútroštátnych parlamentov, ktoré v súčte 

predstavovali 19 hlasov z 56 maximálne možných.23 Tým bola splnená podmienka 

minimálneho počtu odôvodnených stanovísk predpokladaná v článku 7 ods. 2 Protokolu č. 224 

a Komisia tak musela návrh opätovne posúdiť.25 

                                                 
22 Zásada subsidiarity je upravená v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii – „Podľa zásady subsidiarity koná 

Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto 

činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, 

ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.“ 
23 Rozdelenie hlasov medzi jednotlivé vnútroštátne parlamenty súvisí s možnosťou dvojkomorových parlamentov. 

Preto sú každému štátu priradené dva hlasy, ktoré môžu samostatne použiť komory vnútroštátneho parlamentu. 

Ak je vnútroštátny parlament jednokomorový (ako napríklad Národná rada SR), jeho odôvodnené stanovisko 

predstavuje dva hlasy. To je aj vysvetlenie nesúladu medzi počtom odôvodnených stanovísk a počtom hlasov. 

Odôvodnené stanoviská poslali francúzsky senát (1 hlas), český senát (1 hlas), rumunská komora poslancov (1 

hlas, dve komory holandského parlamentu (2 hlasy), dve komory írskeho parlamentu (2 hlasy), dve komory 

parlamentu Spojeného kráľovstva (2 hlasy), maltský parlament (2 hlasy), maďarský parlament (2 hlasy), švédsky 

parlament  (2 hlasy), slovinský parlament (2 hlasy) a cyperský parlament (2 hlasy). 
24 Keďže išlo o návrh z týkajúci sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, bola potrebná minimálne jedna 

štvrtina z 56 hlasov, teda 14. 
25 K postojom vnútroštátnych parlamentov k procesu zriaďovania Európskej prokuratúry pozri napr. BLANC, D.:  

Le controle parlamentaire du Parquet européen: entre subsidiarité et redevabilité. In: CHEVALLIER-GOVERS, 

C. – WEYEMBERGH, G. – WEYEMBERGH, A.: La création du Parquet européen: Simple évolution ou 

révolution au sein de l´espace judiciaire européen? Belgium: Bruylant, 2021, s. 295 - 314. ISBN 978-2-8027-

6840-1. 
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V rámci opätovného posúdenia Komisia upozornila na to, že viaceré pripomienky 

vnútroštátnych parlamentov sa budú riešiť až v nasledujúcich procesoch, keďže sa netýkali 

princípu subsidiarity (napr. pripomienka českého Senátu, že nariadenie môže porušovať 

ochranu základných práv zaručených v českej ústave a v Charte základných práv Európskej 

únie alebo pripomienka House of Lords a House of Commons Spojeného kráľovstva, že 

nariadenie by znevýhodnilo členské štáty v tom, že stratia schopnosť určovať prioritu činností 

trestného stíhania v rámci vlastných systémov trestného súdnictva). V súvislosti s princípom 

subsidiarity Komisia ani po opätovnom posúdení návrhu nenašla rozpor s princípom 

subsidiarity a zotrvala na svojom návrhu.26 

Čo sa týka nepriameho vplyvu jednotlivcov na proces prijímania nariadenia 2017/1939 

prostredníctvom nimi priamo volených zástupcov v Európskom parlamente, priamo článok 86 

Zmluvy o Európskej únii predpokladá pre prijatie takého nariadenia mimoriadny legislatívny 

postup vyžadujúci získanie súhlasu Európskeho parlamentu. Európsky parlament najprv 

uznesením v roku 2015 vyzval Radu, aby ho nezabúdala informovať a pravidelne s ním 

konzultovala ďalší postup pri rokovaní o návrhu Komisie, keďže jeho zapojenie môže prispieť 

k demokratickej legitimite procesu prijímania nariadenia. Súčasne v tomto uznesení 

identifikoval podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutným predpokladom udelenia jeho 

súhlasu.27 Samotný súhlas bol nakoniec udelený legislatívnym uznesením 5. októbra 2017.28   

Záver 

 Už dĺžka procesu kreovania Európskej prokuratúry naznačovala, že tento najmladší orgán 

Európskej únie sa bude stretávať pri svojej činnosti s množstvom problémov. A to aj s ohľadom 

na jeho osobitú štruktúru a tiež s ohľadom na postupné prenášanie prvkov supranacionality do 

oblasti trestného práva. O to dôležitejšia je otázka legitimity Európskej prokuratúry, teda jej 

vnímania ako najvhodnejšieho riešenia pre ochranu finančných záujmov Únie a ochoty 

dobrovoľne akceptovať jej činnosť a dôsledky tejto činnosti.       

Európska únia ako nástupca Spoločenstiev sa hlási k demokratickým zásadám a je teda 

nevyhnutné, aby jej inštitúcie, orgány, úrady a agentúry boli legitímne. Na legitimitu vo 

všeobecnosti pôsobí viacero faktorov. V tomto príspevku bola rozoberaná účasť jednotlivcov 

na diskusii o potrebe vzniku takéhoto orgánu a na jeho kreovaní. Aj keď Európske spoločenstvá 

boli zakladané ako medzinárodné organizácie, v ktorých sa s účasťou jednotlivcov na 

rozhodovacích procesoch takmer nepočítalo, postupným vývojom sa premenili na subjekty, 

ktorých konštitutívnym prvkom už nie sú len členské štáty, ale aj jednotlivci.  

Rozhodovacie procesy v Únii sú ovplyvnené zásadou zastupiteľskej demokracie, v zmysle 

ktorej sú občania na úrovni Únie zastúpení v Európskom parlamente.29 Jednotlivci sa tak na 

rozhodovacích procesoch Únie zúčastňujú prostredníctvom zástupcov, ktorých si priamo volia. 

                                                 
26 Bližšie pozri Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a národným parlamentom o preskúmaní 

návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry so zreteľom na zásadu subsidiarity v súlade s 

Protokolom č. 2 - COM/2013/0851 final. 
27 Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry 

(COM(2013)0534 – 2013/0255(APP)) - Ú. v. EÚ C 346, 21.9.2016, s. 27 – 31. 
28 Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. októbra 2017 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva 

posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP)). 
29 Článok 10 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii. 
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Rovnako sa však môžu zapojiť aj prostredníctvo zástupcov zvolených vo vnútroštátnych 

voľbách do vnútroštátnych parlamentov a to v súlade s Protokolom č. 2  o uplatňovaní zásad 

subsidiarity a proporcionality. Ak ide o zmenu primárneho práva, účasť jednotlivcov je možná 

aj priamo, ak členský štát predpokladá ratifikačné referendum. Ak tomu tak nie je, tak účasť 

jednotlivca je znovu nepriama prostredníctvom volených zástupcov vo vnútroštátnom 

parlamente. 

V príspevku bolo popísané, že uvedenými spôsobmi sa jednotlivci zapájali aj pri 

rozhodovaní o potrebe založenia Európskej prokuratúry a následne pri jej kreovaní. Z tohto 

pohľadu by teda nemali vznikať pochybnosti o legitimite Európskej prokuratúry. Ako sme však 

už uviedli, účasť jednotlivcov v prvotných etapách existencie Európskej prokuratúry je len 

jedným z kritérií ovplyvňujúcich jej legitimitu. Európska prokuratúra síce mohla vzniknúť plne 

legitímne, ak avšak výkon jej právomoci nebude legitímny, potom sa samotná oprávnenosť jej 

existencie stane iluzórna. 
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PRÁVO NA PRÍSTUP K OBHAJCOVI PRI 

CEZHRANIČNÝCH VYŠETROVANIACH VEDENÝCH 

EURÓPSKOU PROKURATÚROU1 

THE RIGHT OF ACCESS TO A LAWYER IN CROSS 

BORDER INVESTIGATION UNDER THE EUROPEAN 

PROSECUTOR'S OFFICE 

Veronika Tóthová 

 

 
Abstrakt 

Autor sa v článku venuje euróspkej prokuratúre, ako novovzniknutému inštitútu. Vymenúva jednotlivé 

základné právomoci európskej prokuratúry a vymedzuje jej príslušnosť v rámci nariadenia. Poukazuje 

na fakty, ako prijatie nariadenia o európskej prokuratúre ovplyvnilo postavenie jednotlivých osôob 

obvinených a podozrivých pri cezhraničných vyšetrovaniach. Autor v článku poukazuje na tri úrovne 

práv osôb obvinneých a podorzrivých, konkrétne sa venuje právu na prístup k obhajcovi. Podrobne 

rozoberá právnu úpravu v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o 

práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na 

informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s 

konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody. 

Abstract 

In the article, the author deals with the European prosecutor's office, as a newly established institute. It 

names individual basic European prosecutor's offices and defines its jurisdiction within the framework 

of the regulation. It points to facts such as the adoption of the European Public Prosecutor's Office 

regulation on the status of individuals and suspects in cross-border investigations. In the article, the 

author points out the three levels of rights of suspect and accused persons, in particular he focuses on 

the right of access to lawuer. It discusses in detail the legal arrangement in accordance with directive 

2013/48/EU of the european parliament and of the council of 22 October 2013 on the right of access to 

a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant proceedings, and on the right to have 

a third party informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and with 

consular authorities while deprived of liberty. 

 

Úvod 

Európska prokuratúra je novým orgánom Európskej únie s právnou subjektivitou, ktorá 

vznikla v roku 2017. Jedná sa o unikátny orgán Európskej únie, ktorého hlavnou úlohou 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 

                                                 
1 *1Predložený 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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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“). Je možné stotožniť sa s názorom, že tento 

projekt je významným prejavom unifikácie európskeho trestného práva a odklonom od 

tradičnej justičnej spolupráce medzi štátmi smerom k zjednocovaniu a riadenému vyšetrovaniu 

trestných činov proti finančným záujmom Európskej únie na celom jej území.2 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 Komisie3 na 1. jún 2021. Vyšetrovania 

a trestné stíhania v mene Európskej prokuratúry sa riadia nariadením o EP, avšak v prípadoch, 

ak nariadenie o EP konkrétnu záležitosť neupravuje, bude sa na ňu uplatňovať príslušné 

vnútroštátne právo (článok 5 ods. 3 nariadenia o EP). Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie 

o EP upravuje mnohé otázky fungovania a vykonávania činnosti Európskej prokuratúry len 

rámcovo, tak sa pri plnení svojich úloh bude Európska prokuratúra častokrát opierať 

o ustanovenia uplatniteľného vnútroštátneho práva niektorého z 22 zúčastnených členských 

štátov, ktorých normy trestného práva sú výrazne odlišné. Európska prokuratúra bola zriadená 

nariadením, ktoré je záväzné ako také, ako celok, a je priamo uplatniteľné vo všetkých 

zúčastnených členských štátoch4. S cieľom zabezpečiť efektívnu aplikáciu nariadenia v praxi, 

najmä pri vedení vyšetrovaní a trestných stíhaní vedených Európskou prokuratúrou 

v jednotlivých zúčastnených členských štátoch, bolo nevyhnutné v týchto členských štátoch 

prijať rôzne legislatívne opatrenia5. Prijaté opatrenia mali za cieľ pripraviť členský štát a jeho 

národné orgány na pôsobenie Európskej prokuratúry, predovšetkým upraviť postavenie 

a pôsobnosť európskych prokurátorov a európskych delegovaných prokurátorov a určiť 

uplatniteľné vnútroštátne právo, ktoré sa bude aplikovať v členskom štáte na vyšetrovania 

a trestné stíhania vedené Európskou prokuratúrou6. Práve trojročná „prípravná“ lehota 

stanovená čl. 120 ods. 2 nariadenia o EP, mala zúčastneným členským štátom poskytnúť 

dostatok časového priestoru na prijatie potrebných implementačných opatrení. To či je 

Európska prokuratúra efektívna je veľmi subjektívnou otázkou, ak sa pozrieme na jej doterajšie 

výsledky, môžeme skonštatovať, že počas prvých 6 mesiacov úradovania, EPPO bolo prijatých 

2832 trestných oznámení a začalo sa 576 vyšetrovaní, v ktorých škoda vzniknutá pre rozpočet 

EÚ bola odhadnutá na 5,4 miliardy EUR. V porovnaní s výročnou správou úradu OLAF z roku 

2020, kde za 12 mesiacov práce sa začalo 290 nových vyšetrovaní a odporučilo sa vymáhanie 

                                                 
2 JELINEK, J.: The future of the european public prosecutor´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. 
3 Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/856 z 25. mája 2021, ktorým sa určuje dátum, kedy Európska prokuratúra 

prevezme svoje úlohy. 
4 Článok 288 ZFEÚ. 
5 KERT, R. (2020). Specific Aspects of the Implemantation of the EPPO Regulation in Austria. In: Ligeti, K., 

Antunes, M. J., Giuffrida, F. (eds.): The European Public Prosecutor ́s Office at Launch: Adapting National 

Systems, Transforming EU Criminal Law.Milano: Wolters Kluwer Italia, pp. 137 -148. ISBN 978-88-13-37468-6. 
6 HERRNFELDH, H-H. (2020). Implementation of the EPPO Regulation: A Perspective from Germany. In: Ligeti, 

K., Antunes, M. J., Giuffrida, F. (eds.): The European Public Prosecutor ́s Office at Launch: Adapting National 

Systems, Transforming EU Criminal Law.Milano: Wolters Kluwer Italia, pp. 149 -162. ISBN 978-88-13-37468-6. 
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293,4 miliónov € do rozpočtu EÚ. Z tohto pohľadu je zjavné, že práca EPPO za o polovicu 

kratšie obdobie dokáže zachrániť neporovnateľne viac financií z rozpočtu EÚ a prešetriť oveľa 

väčšie množstvo trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie. Samozrejme 

stále ostávajú nastolené otázky pri fungovaní EPPO, ktoré sú predmetom mnohých odborných 

diskusií. Jednou takouto otázkou je práve dodržiavanie práv osôb podozrivých a obvinených 

pri trestných stíhaniach vedených európskou prokuratúrou. Úlohou tohto článku je práve 

poukázať na problematiku dodržiavania práv osôb obvinených a odsúdených najmä pri 

cezhraničných vyšetrovaniach pod vedením EPPO. 

1. Právny rámec ochrany základných práv osôb obvinených 

a odsúdených pri cezhraničných vyšetrovaniach 

V intenciách Nariadenia a v kontexte ochrany práv podozrivých a obvinených možno 

konštatovať, že Nariadenie sa venuje portfóliu práv a oprávnení osôb podozrivých a obvinených 

len veľmi oklieštene. V intenciách Nariadenia sa právna úprava práv podozrivých/obvinených 

ukotvila v rozmedziach článku 41. Čl. 41 nariadenia o EP stanovuje a identifikuje tri úrovne 

ochrany práv podozrivých a obvinených osôb. Prvá úroveň ochrany vyjadruje, že Európska 

prokuratúra pri vykonávaní svojich činností v plnej miere dodržiava práva podozrivých a 

obvinených osôb zakotvené v Charte vrátane práva na spravodlivé súdne konanie a práva na 

obhajobu. Druhá úroveň ochrany práv, ktorá sa poskytuje na úrovni Únie znamená, že každá 

podozrivá alebo obvinená osoba má v trestnom konaní Európskej prokuratúry aspoň procesné 

práva ustanovené v práve Únie. Posledná, tretia úroveň ochrany, zabezpečuje podozrivým a 

obvineným osobám, ako aj iným osobám dotknutým konaniami Európskej prokuratúry všetky 

procesné práva, ktoré sú im k dispozícií podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva. Konkrétne 

čl. 41 ods. 1 deklaruje, že „Európska prokuratúra pri vykonávaní svojich činností v plnej miere 

dodržiava práva podozrivých a obvinených osôb zakotvené v charte vrátane práva na 

spravodlivé súdne konanie a práva na obhajobu.“7 Odsek 1 spomínaného článku kreuje 

viazanosť EPPO Chartou, čím dochádza k povinnosti EPPO rešpektovať a dodržiavať práva 

osôb obvinených a podozrivých garantovaných Chartou. Do portfólia oprávnení ktoré musia 

byť rešpektované a pri ktorých sa vytvára pozitívno – právna povinnosť Európskej prokuratúry 

a jej personálneho substrátu rešpektovať a vytvoriť priestor na ich uplatnenie zo strany 

oprávnených osôb. Charta obsahuje pomerne rozsiahly zoznam základných práv a slobôd, ktoré 

nie sú obsiahnuté len v jej VI hlave. Cieľom úpravy základných práv podozrivých a obvinených 

osôb v Charte je aj rozšírenie a zjednotenie celkovej úrovne spravodlivosti v Európskej únii.8 

Samotné právo na spravodlivé súdne konanie (čl. 47 Charty) a právo na obhajobu (čl. 48 ods. 

1 Charty) sú fundamentálne práva priznávané osobám podozrivým a obvineným v zmysle 

Charty základných práv Európskej únie, ale taktiež Dohovorom o ochrane ľudských práv a 

základných slobôd (ďalej len „Dohovor“)9 Vzhľadom k tomu, že Európska prokuratúra je 

orgánom Európskej Únie, jej činnosť vo všetkých smeroch a na všetkých úrovniach je viazaná 

Chartou. Vyplýva to z článku 51 ods. 1. Charty, podľa ktorého „Ustanovenia tejto charty sú 

                                                 
7 Bližšie pozri čl. 41 ods. 1 Nariadenia. 
8 MILITELLO, V.: Transnational Organized Crime and European Union: Aspects and Problems. In Ruggeri, S. 

(ed.): Human Rights in European Criminal Law: New Development in European Legislation and Case Law after 

the Lisbon Treaty. Springer, 2015. s. 211. 
9 Čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd  
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pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež 

pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie. V dôsledku toho rešpektujú práva, 

dodržiavajú zásady a podporujú ich uplatňovanie v súlade so svojimi príslušnými právomocami 

a pri zachovaní obmedzení právomocí Únie, ktoré boli na ňu prenesené zmluvami.“ Podľa 

článku 52 ods. 3 Charty v rozsahu, v akom charta obsahuje práva, ktoré zodpovedajú právam 

zaručeným v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zmysel a 

rozsah týchto práv je rovnaký ako zmysel a rozsah práv ustanovených v uvedenom dohovore. 

V článku 53 Charta deklaruje, že žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že 

obmedzuje alebo poškodzuje ľudské práva a základné slobody uznané okrem iného 

v samotnom Dohovore. V samotnej Charte identifikujeme niekoľko článkov súvisiacich 

s ochranou základných práv osoby podozrivej, resp. obvinenej, ako napríklad Právo na účinný 

prostriedok nápravy a na spravodlivý proces (článok 47), Prezumpcia neviny a právo na 

obhajobu (článok 48), Právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten 

istý trestný čin (článok 50). Uvedené práva možno vnímať ako základný pilier trestného práva, 

rešpektovaný vo všetkých štátoch Európskej Únie.10 Striktné dodržiavanie práv osôb 

podozrivých a obvinených, uvedených v Charte, pri vyšetrovaniach vedených Európskou 

prokuratúrou, umocňuje aj ustanovenie Nariadenia, konkrétne čl. 5 ods. 1, podľa ktorého, 

„Európska prokuratúra zabezpečí, aby sa pri jej činnostiach rešpektovali práva zakotvené v 

charte.“ Nariadenie o EP v čl. 41 ods. 2 definuje ďalšiu úroveň ochrany práv podozrivých a 

obvinených osôb, a to minimálne procesné práva ustanovené v práve Únie. V zmysle čl. 41 ods. 

2 nariadenia o EP: „Každá podozrivá alebo obvinená osoba má v trestnom konaní Európskej 

prokuratúry aspoň procesné práva ustanovené v práve Únie vrátane smerníc týkajúcich sa práv 

podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní, ako sú vykonané vo vnútroštátnom práve.“ 

Z pohľadu práva Únie sú procesné práva podozrivých a obvinených osôb upravené v 

primárnom práve a v prameňoch sekundárneho práva, predovšetkým v smerniciach, ktoré sú 

prijímané v oblasti trestného práva procesného, s cieľom čiastočne harmonizovať 

procesnoprávnu úpravu v členských štátoch.11 V odseku 2 článku 41 sa demonštratívnym 

výpočtom spomína rozsah práv obvinených a podozrivých osôb, ktorými sú: právo na tlmočenie 

a preklad, právo na informácie a prístup k spisovým materiálom právo na prístup k obhajcovi a 

právo na komunikáciu s tretími osobami, alternatívne právo na informovanie tretích osôb v 

prípade pozbavenia osobnej slobody právo odoprieť výpoveď a právo na prezumpciu neviny  

právo na právnu pomoc Odsek 2 taktiež zmieňuje dôležitú skutočnosť spočívajúcu v garancii 

práv priznaných na podklade práva Únie , ide o smernice a iné právne akty priznávajúce práva 

zameriavajúce sa na práva podozrivých/obvinených. Článok 41 ods. 3 nám vytvára tretí rozmer 

práv vzhľadom k podozrivým obvineným a dotknutým osobám. Podkladom týchto práv v tomto 

treťom variante je vnútroštátny právny poriadok toho ktorého členského štátu, pričom sa 

expressis verbis spomínajú možnosti: predložiť dôkazy požiadať o ustanovenie znalca 

alternatívne skúmanie znalcom, výsluch svedkov, alternatívne možnosť žiadať od Európskej 

                                                 
10 ABAD, N., D.:. The Legal Framework for the Protection of Fundamental Rights of the Suspect or Accused 

in Transnational Proceedings Under the EPPO In: The European Public Prosecutor's Office: The Challenges 

Ahead. Springer Nature Switzerland AG, 2018. ISBN 978-3-319-93915-5 
11 TZORTZI, V.: The European Public Prosecutor´s Office (EPPO) as the Keystone of the EU Criminal Justice 

System: Working Paper. Essays in European Law issue 2. Athens – Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 2018. s. 

58. 
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prokuratúry dosiahnutia prijatia takýchto opatrení v prospech obvineného. Z vyššie uvedeného 

rozboru rozsahu práv podozrivých a obvinených osôb v kontexte článku 41 Nariadenia vyplýva 

záver o trojrozmernosti priznaných práv osôb podozrivých a obvinených. Prvý rozmer je daný 

v odseku 1 a podkladom garantovaných práv a slobôd je Charta, ktorou je EPPO viazaná , 

pričom sa tým kreuje povinnosť EPPO vytvoriť priestor na realizáciu portfólia daných práv 

garantovaných Chartou. Druhý a tretí rozmer ochrany práv osôb podozrivých a obvinených 

kreovaný odsekom 2 a 3 článok 41 Nariadenia vyvoláva mnohé pochybnosti o tom, či bude 

rozsah procesných práv týchto osôb v jednotlivých členských štátoch pri vyšetrovaní a stíhaní 

trestných činov identický od členského štátu k členskému štátu. 12 Obavy nachádzajú svoje 

odôvodnenie v tom, že vyšetrovanie a trestné stíhanie budú vykonávať európski delegovaní 

prokurátori v zúčastnených členských štátoch, a prioritne si vypomôžu vnútroštátnymi 

právnymi predpismi, ktorých rozsah garantovaných práv a slobôd bude odlišný v jednotlivých 

členských štátoch. Nejednotnosť portfólia garantovaných práv a slobôd nachádza svoju príčinu 

aj v absencii jednotnosti právnej úpravy na úrovni Únie. 

2. SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/48/EÚ z 

22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v 

konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po 

pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s 

konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody. 

Článok 41 ods. 2 Nariadenia vymenúva niekoľko druhov smerníc, ktoré sa bezprostredne 

týkajú dodržiavania práv podozrivých a obvinených osôb. Jednou z týchto smerníc je práve 

smernica 2013/48/EÚ práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o 

európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody 

a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej 

slobody. Pri implementácii smernice do vnútroštátneho práva, členské štáty 

implementujú právo Únie (ďalej tiež ako „smernica“). Touto smernicou sa ustanovujú 

minimálne pravidlá týkajúce sa práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní a osôb, 

na ktoré sa vzťahuje konanie podľa rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV (ďalej len „konanie 

o európskom zatykači“), na prístup k obhajcovi a na informovanie tretej osoby o pozbavení 

osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení 

osobnej slobody.13 Smernica, ako typický právny akt, je záväzná pre každý členský štát, 

ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa vyžaduje jej 

transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku.14 Reálny rozsah procesných práv 

podozrivých a obvinených osôb, ktoré sú upravené v smernici, je preto do značnej miery závislý 

od spôsobu transpozície smernice do vnútroštátneho práva. Spravodlivé súdne konanie zahŕňa 

aj požiadavku, aby podozrivé alebo obvinené osoby mali prístup k celému radu práv 

                                                 
12 BECKOVÁ, D.,: Európska prokuratúra a práva obvinených a podozrivých osôb v trestnom konaní. IN: STUDIA 

IURIDICA Cassoviensia,[online] 9/2021, s.30. [par.19.9.2022]. Dostupné na: ˂ 

02_Beckova_Europska_prokuratúra.pdf (upjs.sk)˃,. ISSN 1339- 3995. 
13 WAHL, T.: The European Public Prosecutor´s Office and the Fragmentation of Defence Rights. In Ligeti, K. – 

Antunes, M. J. – Giuffrida, F.(eds.): The European Public Prosecutor´s Office at Launch: Adapting National 

Systems, Transforming EU Criminal Law. Milano: Wolters Kluwer Italia, 2020. s. 101. 
14 Čl. 1 Smernice 2013/48/EÚ. 
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bezprostredne spojených s poskytovaním právnych služieb. V tomto zmysle smernica upravuje 

právo na prístup k obhajcovi v takom čase a takým spôsobom, ktorý im umožní osobám 

obvineným a podozrivým reálne a účinne vykonávať ich právo na obhajobu15, dôvernosť 

komunikácie podozrivých alebo obvinených osôb s ich obhajcom pri výkone práva na prístup 

k obhajcovi16, právo na informovanie tretej osoby o pozbavení slobody osôb obvinených 

a podozrivých, bez zbytočného odkladu, ak si to želajú17, právo podozrivých/obvinených osôb 

komunikovať bez zbytočného odkladu aspoň s jednou treťou osobou, ako je príbuzný, ktorého 

určia18, právo osôb obvinených a podozrivých na komunikáciu s konzulárnymi úradmi pri 

pozbavení osobnej slobody19. Pojem „obhajca“ v tejto smernici znamená akúkoľvek osobu, 

ktorá je v súlade s vnútroštátnym právom, napríklad na základe akreditácie oprávneným 

orgánom, spôsobilá a oprávnená poskytovať právne poradenstvo a právnu pomoc podozrivým 

alebo obvineným osobám.20 Je zjavné, že smernica garantuje právo na prístup k obhajcovi, 

ktoré musí byť zaručené bez zbytočného odkladu. Samozrejme aj smernica obsahuje určité 

výnimky z tohto pravidla. Ako už bolo vyššie spomenuté ustanovenia smerníc sú vo 

všeobecnosti menej konkrétne a obsahujú všeobecnejšie vymedzenia, teda obsahujú len akési 

minimálne štandardy a je na každom členskom štáte, aby si tie svoje maximálne štandardy 

upraví podľa svojich pravidiel. Preto úloha prokuratúry pri stíhaní trestných činov, ktoré patria 

do jej právomoci nebude mať ľahké postavenie pri dodržiavaní práv osôb podozrivých 

a obvinených. Zrejme najťažšiu úlohu možno vzhliadať pri cezhraničných vyšetrovaniach 

vedených EPPO, nakoľko na vyšetrovaniach sa budú podieľať viacerí európsky delegovaní 

prokurátori aplikujúci rôzne vnútroštátne právne poriadky. Ochrana práv osôb podozrivých 

a obvinených sa bezprostredne dotýka práva na prístup k obhajcovi a ide ruka v ruke 

s obstarávaním dôkazov a ich prípustnosti na súde. V prípade ak sa vyšetrovanie vedie iba 

v jednom členskom štáte, EPPO zhromažďuje dôkazy uplatňuje všetky ustanovenia Nariadenia. 

V takom prípade právo osôb obvinených a podozrivých na prístup k obhajcovi by malo byť 

zabezpečené na všetkých troch úrovniach garantovaných práv zmysle čl. 41 Nariadenia. 

Európsky delegovaný prokurátor tak bude postupovať pri zabezpečovaní práv osôb obvinených 

a podozrivých, konkrétne práva na prístup k obhajcovi pri obstarávaní dôkazov akceptujúc 

Chartu, smernicu a samozrejme pravidlá vnútroštátneho práva. Celkom iná situácia však 

nastáva v prípade cezhraničných vyšetrovaní, kde pri obstarávaní dôkazov budú participovať 

viacerí európski delegovaní prokurátori a teda zabezpečenie práva na prístup k obhajcovi pri 

obstarávaní dôkazov nemusí byť rovnaké. Je preto otázne, či samotná smernica, na ktorú 

nariadenie odkazuje je dostatočným právnym základom zabezpečujúcim právo na prístup 

k obhajcovi pri obstarávaní dôkazov pri cezhraničných vyšetrovaniach.  

                                                 
15 Čl. 3. Smernice 2013/48/EÚ. 
16 Čl. 4 Smernice 2013/48/EÚ. 
17 Čl. 5 Smernice 2013/48/EÚ. 
18 Čl. 6 Smernice 2013/48/EÚ. 
19 Čl. 7 Smernice 2013/48/EÚ. 
20 Čl. 15 preambuly Smernice 2013/48/EÚ. 
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3. Právo na prístup k obhajcovi pri obstarávaní dôkazov pri 

cezhraničných vyšetrovaniach vedených EPPO 

Vyššie sme uviedli, že smernica je dosť podrobná a naozaj poskytuje širokú škálu prístupu 

k celému radu práv bezprostredne spojených s poskytovaním právnych služieb samotným 

obhajcom v trestnom konaní. Pri tom je nutné konštatovať, že smernica priamo neupravuje 

právo na prístup k obhajcovi pri obstarávaní dôkazov, v prípade ak majú byť obstarané v inom 

členkom štáte, než v ktorom sa vedie vyšetrovanie. Smernica v čl. 3 ods. 3 písm. c) stanovuje, 

že právo na prístup k obhajcovi zahŕňa právo osôb podozrivých a obvinených pri úkonoch na 

obstaranie dôkazov, ak sú tieto úkony ustanovené vo vnútroštátnom práve a ak sa pri nich 

vyžaduje alebo je povolená prítomnosť podozrivej alebo obvinenej osoby, konkrétne vyžaduje 

zabezpečenie obhajcu pri identifikácii, konfrontácii, rekonštrukcii miesta činu.21 Podľa tohto 

ustanovenia platí, že v prípade , ak v štáte v ktorom sa vedie vyšetrovanie aj v štáte v ktorom 

sa má toto opatrenie vykonať, je v oboch vnútroštátnych úpravách upravené právo účasti 

obhajcu na týchto úkonoch, možno konštatovať, že v prípade cezhraničných vyšetrovaní 

vedených EPPO, je európsky delegovaný prokurátor viazaný touto smernicou v zmysle 

nariadenia a právo na prístup k obhajcovi musí byť zabezpečené. 

Pokiaľ však ide o akékoľvek iné vyšetrovacie opatrenie súvisiace s obstarávaním dôkazov, 

Smernica neposkytuje žiaden právny základ pri cezhraničných vyšetrovaniach, záväzných pre 

EPPO, ale jednoducho odkazuje na vnútroštátne právne úpravy každého členského štátu. 

Z uvedeného potom vyplýva, že úroveň ochrany práv osôb podozrivých a obvinených, 

týkajúcich sa ich práva na prístup k obhajcovi, pri cezhraničných vyšetrovaniach vedených 

EPPO nebude rovnaká. Uvedené môže viesť k porušenia práva na obhajobu, ako základného 

opráva garantovaného práve Chartou. To isté platí aj o práve na bezplatnú možnosť prístupu 

k obhajcovi pri cezhraničných vyšetrovaniach. Samotná smernica neupravuje možnosť 

poskytovanie bezplatnej právnej pomoci pri zhromažďovaní dôkazov pri cezhraničných 

vyšetrovaniach v inom členkom štáte ako je štát, v ktorom sa vedie samotné trestné konania. 

Teda opäť je toto právo zabezpečované len prostredníctvom vnútroštátnych právnych úprav, 

ktorých úprava nebude jednotná. Stručne povedané, smernica neposkytuje žiadnu osobitnú 

ochranu práva na prístup k obhajcovi osobám podozrivým a obvineným pri cezhraničných 

vyšetrovaniach vedených EPPO. Smernica ani v jednom článku neustanovuje postup európskej 

prokuratúry pri cezhraničných vyšetrovaniach, ako majú postupovať európsky delegovaný 

prokurátori v prípade získavania dôkazov a ich zhromažďovania a vzájomného si 

odovzdávania takýchto dôkazov, tak aby boli zabezpečené všetky práva osôb obvinených 

a podozrivých a zároveň zabezpečené právo na prístup k obhajcovi. Riešením by sa mohlo zdať 

ustanovenie článku 37 nariadenia „Dôkazy, ktoré prokurátori Európskej prokuratúry alebo 

obvinený predložia súdu, sa nesmú odmietnuť pripustiť výlučne z dôvodu, že boli získané v inom 

členskom štáte alebo v súlade s právom iného členského štátu.“22 Otázkou tu však stále ostáva 

posudzovanie prípustnosti takého dôkazu, v prípade ak nebolo zabezpečené právo na prístup 

k obhajcovi, v prípade obstarávania dôkazov, pri cezhraničných vyšetrovaniach vedených 

EPPO, z dôvodu rozdielnosti vnútroštátnych úprav, obsahujúcich toto právo. Je zrejmé, že 

ochrana základných práv, akým právo na prístup k obhajcovi bezpochyby je, by mala byť 

                                                 
21 ČL. 3 ods. 3 písm. c) Smernice 2013/48/EÚ. 
22 Čl. 37 Nariadenia. 
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zabezpečená EPPO pri cezhraničných vyšetrovaniach, avšak smernica je v tomto kontexte 

nedostatočná. Je potrebné uviesť, že cieľom smernice je zaručiť minimálne štandardy práva na 

prístup k obhajcovi vo všetkých členských štátoch, a jej cieľom nie je upravovať tieto práva pri 

cezhraničných vyšetrovaniach vedených EPPO. Ako sme však už v úvode uviedli, trestné 

konanie vedené EPPO je však potrebné vnímať aj z pozície osôb podozrivých a obvinených 

a zabezpečiť v tomto procese rovné postavenie medzi obhajobou a obžalobou. Nariadenie a ani 

smernica ani v jednom článku neustanovujú 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 (najmä právo na prístup 

k obhajcovi) 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. Je teda zrejmé, že smernica nepočíta so zabezpečením práva na obhajcu pri cezhraničných 

vyšetrovaniach, kde podozrivá alebo obvinená osoba vystupuje pred jurisdikciami rôznych 

štátov. Treba zdôrazniť, že samotná existencia smernice je viac než žiadúca, nakoľko nastavuje 

aspoň pravidlá dodržiavania práv na obhajobu na vnútroštátnej úrovni a posúva ju vpred. Je 

zrejmé, že európsky delegovaný prokurátor, ktorý vedie vyšetrovanie a asistujúci delegovaný 

prokurátor, ktorému je nariadené vykonanie opatrenia, a ktorý vykonáva a zhromažďuje 

dôkazy budú pri vedení vyšetrovania úzko spolupracovať a to za predpokladu dôkladného 

dodržiavania intencií nariadenia a smernice, tak aby boli čo najviac dodržiavané práva osôb 

obvinených a podozrivých. Iná situácia nastane, ak pri cezhraničných vyšetrovaniach vedených 

EPPO, ak sa dôkazy budú vykonávať a získavať v štáte, ktorý nie lenže nie zúčastneným 

štátom, ale nie je ani členským štátom únie. V takom prípade je potrebné doplniť ochranu práv 

osôb podozrivých a obvinených prostredníctvom medzinárodných dokumentov upravujúcich 

poskytovanie cezhraničnej justičnej spolupráce, tak aby boli dodržané štandardy ochrany práv 

osôb obvinených a odsúdených. 

Záver 

Ako vyplýva z čiastkových záverov uvedených v článku, je zrejmé že ochrana práv osôb 

obvinených a podozrivých je rozdelená na niekoľko úrovní. Uvedené je spôsobené 

skutočnosťou, že neexistuje unifikovaná forma úpravy práv podozrivých a obvinených osôb v 

trestnom konaní Európskej prokuratúry. Je zrejmé, že prijatie akejkoľvek unifikovanej podoby 

ochrany práv osôb podozrivých a obvinených by sa zasiahlo do suverenity jednotlivých 

členských štátov a najmä by sa zasiahlo do veľmi citlivej oblasti, akým samotné trestné právo 

bezpochyby je. V článku bolo podrobne poukázané na skutočnosť, že ani samotná smernica, na 

ktorú priamo nariadenie odkazuje priamo nepočíta s dostatočným zabezpečením práva na 

obhajcu pri cezhraničných vyšetrovaniach. Netreba stále zabúdať na fakt, že harmonizácia 

trestného práva prebieha aj prostredníctvom transpozície smerníc do vnútroštátnych právnych 

úprav, čím určuje aspoň minimálne štandardy zabezpečovania práv osobám obvineným 

a podozrivým. Je nutné konštatovať, že unifikácia práv osôb podozrivých a obvinených v rámci 

únie zrejme nebude úplne možná, a tak aj smernice v tomto kontexte treba považovať za 

pozitívum. Je zrejmé, že táto úroveň ochrany práv vyvoláva mnohé pochybnosti, najmä o tom, 

či osobám obvineným, resp. podozrivým bude pri cezhraničných vyšetrovaniach priznávané 
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rovnaké penzum práv, teda hlavne práva na prístup k obhajcovi. Spoliehať sa na prijatie 

jednotnej právnej úpravy práv osôb obvinených, resp. podozrivých v trestných konaniach 

vedených EPPO je nežiadúce, z dôvodov už vyššie uvedených. Je potrebné demonštrovať, že 

pri vyšetrovaniach EPPO je dodržiavanie práv osôb obvinených a podozrivých, najmä práva na 

prístup k obhajcovi fundamentálnym základom a je potrebné hľadať riešenie, ktoré by viedlo 

k dôveru v to, že EPPO tieto práva plne dodržiava. Do budúcna by bolo vhodné sledovať a 

spracovať problematiku z pohľadu dodržiavania práv osôb obvinených a odsúdených pri 

cezhraničných vyšetrovaniach vedených EPPO, porovnať jednotlivé právne úpravy, či skutočne 

dochádza k aplikácii rôznych úprav a akým spôsobom to zasahuje do práva na obhajobu 
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SPOLUPRÁCA SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE A 

SLOVENSKÝCH SÚDOV V OBLASTI TRESTNÉHO PRÁVA 

PROSTREDNÍCTVOM PREJUDICIÁLNEJ OTÁZKY 

V KONTEXTE VZNIKU A FUNGOVANIA EURÓPSKEJ 

PROKURATÚRY1 

 

COOPERATION BETWEEN THE COURT OF JUSTICE OF 

THE EU AND SLOVAK COURTS WITHIN THE FIELD OF 

CRIMINAL LAW VIA PRELIMINARY QUESTION – 

SEVERAL REMARKS IN RELATION TO THE 

FUNCTIONING OF THE EUROPEAN PUBLIC 

PROSECUTOR'S OFFICE 

Valéria Ružičková 

 

 

Abstrakt 

Konanie o prejudiciálnej otázke upravené v článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je nástrojom 

spolupráce medzi Súdnym dvorom Európskej únie a vnútroštátnymi súdmi, prostredníctvom ktorého 

Súdny dvor Európskej únie týmto súdom poskytuje výklad práva Európskej únie potrebný na vyriešenie 

sporu, ktorý prejednávajú. Slovenské súdy možnosť položiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru 

Európskej únie využívajú čoraz viac a výnimkou nie je ani oblasť trestného práva. Článok sa zaoberá 

prejudiciálnymi otázkami položenými Súdnemu dvoru Európskej únie slovenskými súdmi, analyzuje, do 

akej miery je tento nástroj spolupráce využívaný zo strany slovenských súdov efektívne a v závere 

ponúka niekoľko úvah o prejudiciálnom konaní vo vzťahu k vzniku a fungovaniu Európskej prokuratúry. 

Abstract 

Preliminary reference procedure laid down in the Article 267 of the Treaty on the Functioning of the 

European Union is an instrument for cooperation between the Court of Justice of the European Union 

and national courts by means of which the Court of Justice of the European Union provides national 

courts with the criteria for the interpretation of European Union law which they need in order to decide 

the disputes before them. Slovak courts have been increasingly making use of the possibility to refer 

a preliminary question to the Court of Justice of the European Union in the last few years and the same 

applies to the field of criminal law. The paper deals with preliminary questions referred to the Court of 

Justice of the European Union by Slovak courts, analyses to which extent is this instrument of 

cooperation used by Slovak courts effectively and it offers several remarks regarding preliminary 

reference procedure in relation to the establishment and functioning of the European Public 

Prosecutor's Office. 

 

                                                 
1 Tento príspevok vznikol ako výstup projektu APVV-18-0421 „Európska prokuratúra v súradniciach ústavného 

poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva“.  
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Úvod 

Európska únia by dnes, so všetkými svojimi vzostupmi aj pádmi, len sotva bola 

spoločenstvom, akým je, bez spolupráce jej členov. A hoci sú za členov Únie označované jej 

jednotlivé členské štáty, tieto sú tvorené širokým inštitucionálnym i personálnym aparátom. Pre 

riadne fungovanie akéhokoľvek spoločenstva je súčasne mimoriadne dôležitý kvalitný súbor 

pravidiel takéhoto fungovania, ako aj ich účinné uplatňovanie. V Európskej únii má v tejto 

súvislosti nezastupiteľnú úlohu Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“), ktorý 

okrem iného v zmysle čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) 

rozhoduje o otázkach, ktoré sa týkajú výkladu zmlúv a platnosti a výkladu aktov inštitúcií, 

orgánov alebo úradov alebo agentúr Únie, a to prostredníctvom prejudiciálneho konania, resp. 

konania o prejudiciálnej otázke, ktoré prispieva k jednotnej a účinnej aplikácii práva Európskej 

únie. Súdny dvor však prejudiciálne konanie nemôže začať ex offo – významnú úlohu v rámci 

tohto inštitútu tak má nielen Súdny dvor, ale aj všeobecné súdy a ich sudcovia.  

Spolupráca Súdneho dvora a vnútroštátnych súdov bude nesmierne dôležitá aj v súvislosti 

so vznikom a fungovaním Európskej prokuratúry.2 Tá bola zriadená nariadením 2017/1939, 

ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry3 (ďalej len 

„nariadenie o Európskej prokuratúre“) a svoju činnosť začala 1. júna 2021. Medzi jej právomoci 

patrí vyšetrovanie, trestné stíhanie páchateľov a spolupáchateľov trestných činov 

poškodzujúcich finančné záujmy Únie a podanie obžaloby na nich.4 Pri vzniku Európskej 

prokuratúry vyvstalo v odbornej literatúre množstvo otázok súvisiacich s textom nariadenia 

o Európskej prokuratúre či s praktickými dôsledkami uplatňovania pravidiel v ňom 

obsiahnutých a je to práve Súdny dvor, ktorý tieto otázky bude môcť zodpovedať. Ako však už 

bolo spomínané, aby mal na to príležitosť, dôležitý bude aj prístup vnútroštátnych súdov – 

vrátane slovenských – k podávaniu návrhov na začatie prejudiciálneho konania. 

1. Súdna spolupráca v rámci Európskej únie všeobecne 

V zmysle článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) sa podľa zásady 

lojálnej spolupráce Únia a členské štáty vzájomne rešpektujú a vzájomne si pomáhajú pri 

vykonávaní úloh, ktoré im vyplývajú z primárneho práva Európskej únie. Členské štáty tak 

majú prijať všetky opatrenia, aby zabezpečili plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo 

z aktov inštitúcií Únie a súčasne pomáhajú Únii pri plnení jej úloh a neprijmú žiadne opatrenie, 

ktoré by mohlo ohroziť dosiahnutie cieľov Únie. Malo by byť teda v záujme členských štátov, 

aby právo Európskej únie uplatňovali efektívne a správne a k takémuto uplatňovaniu výrazne 

napomáha práve súdna spolupráca. 

                                                 
2 K vzniku a fungovaniu Európskej prokuratúry bližšie pozri napr. BECKOVÁ, D.: The European Public 

Prosecutor's Office: New Actor In EU Criminal Law. In: Bratislava Law Review, roč. 4, č. 2, 2020, s. 163-172, 

ISSN 2644-6359, https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.2.207, CSONKA, P., JUSZCAK, A., SASON, E.: The 

Establishment of the European Public Prosecutor’s Office. The Road from Vision to Reality. In: Eucrim, č. 3, 2017, 

s. 125 –135,  https://doi.org/10.30709/eucrim-2017-012, KUHL, L.: The European Public Prosecutor’s Office – 

More Effective, Equivalent, and Independent Criminal Prosecution against Fraud? In: Eucrim, č. 3,  2017, s. 135-

143, https://doi.org/10.30709/eucrim-2017-013 . 
3 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely 

zriadenia Európskej prokuratúry, OJ L 283, 31.10.2017, p. 1–71. 
4 Pozri čl. 4 nariadenia o Európskej prokuratúre. 

https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.2.207
https://doi.org/10.30709/eucrim-2017-012
https://doi.org/10.30709/eucrim-2017-013
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Súdna spolupráca, respektíve spolupráca súdov, môže mať niekoľko podôb. Odhliadnuc od 

spolupráce, ktorá neprebieha formou aktov vydávaných súdmi, ale prostredníctvom ich 

personálneho obsadenia – predovšetkým formou konferencií, seminárov, workshopov 

a obdobných fór pre výmenu názorov a skúseností či nadviazanie akademickej spolupráce, - sa 

s pojmom súdna, respektíve justičná spolupráca v európskom priestore stretávame 

predovšetkým v súvislosti s uznávaním rozsudkov, vzájomnou právnou pomocou a rozličnými 

nástrojmi uľahčujúcimi voľný pohyb súdnych rozhodnutí a komunikáciu súdnych orgánov. 

Takáto spolupráca môže prebiehať v civilných i trestných veciach a orgány, ktoré túto 

spoluprácu zabezpečujú na európskej úrovni, sú Európska prokuratúra, Eurojust a Európska 

justičná sieť. 

Tento príspevok sa však venuje inej forme spolupráce súdov, a to spolupráci 

prostredníctvom prejudiciálnych otázok položených vnútroštátnymi – v tomto prípade 

slovenskými – súdmi Súdnemu dvoru Európskej únie. Aj takáto forma spolupráce je prejavom 

napĺňania zásady lojality a plní nezastupiteľnú úlohu pri správnej a jednotnej aplikácii práva 

Európskej únie. Možno taktiež konštatovať, že pomocou inštitútu prejudiciálnych otázok sú 

vypĺňané tzv. šedé zóny, na ktoré zákonodarca explicitne nemyslel, a Súdny dvor vo svojej 

odpovedi na prejudiciálnu otázku vnútroštátneho súdu objasní, akým spôsobom sa má právo 

Únie v predmetnom prípade aplikovať.5 Hoci je však v rámci tejto spolupráce úloha Súdneho 

dvora už na prvý pohľad nezastupiteľná, nemožno zabúdať ani na dôležitú úlohu samotných 

vnútroštátnych súdov a sudcov. Ak totiž vnútroštátny sudca správne nevyhodnotí, či sa má 

alebo nemá obrátiť na Súdny dvor, tento nebude mať príležitosť zodpovedať prejudiciálnu 

otázku. Pri napĺňaní účelu inštitútu prejudiciálnej otázky tak má rozhodujúcu úlohu aj znalosť 

vnútroštátneho sudcu práva Európskej únie vrátane judikatúry Súdneho dvora, vďaka čomu 

bude môcť správne vyhodnotiť, či v konkrétnom prípade nie sú naplnené podmienky doktríny 

acte clair resp. acte eclairé.6 Netreba totiž zabúdať na skutočnosť, že aj prílišná iniciatíva 

a obracanie sa na Súdny dvor s prejudiciálnymi otázkami v prípadoch, kedy to nie je vhodné, 

môže mariť účel inštitútu prejudiciálnej otázky, a to zbytočným zahlcovaním Súdneho dvora, 

ktorého rozhodovanie v iných veciach tak môže trvať dlhšie.  

 

 

 

                                                 
5 Na tomto mieste je potrebné skonštatovať, že Súdny dvor právo EÚ netvorí, iba ho nachádza. Nemožno však 

vylúčiť, že judikatúra Súdneho dvora bude neskôr pretavená aj do právneho predpisu. 
6 Podľa článku 267 ZFEÚ, ak sa otázka týkajúca sa výkladu zmlúv, resp. platnosti a výkladu aktov inštitúcií, 

orgánov alebo úradov alebo agentúr Únie položí pred vnútroštátnym súdnym orgánom, proti ktorého rozhodnutiu 

nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, je tento súdny orgán povinný obrátiť sa na Súdny 

dvor Európskej únie. V zmysle doktríny acte clair tak takýto orgán nemusí urobiť v prípade, že jediné správne 

použitie práva Európskej únie je tak samozrejmé, že neexistuje priestor pre akékoľvek pochybnosti. Podľa doktríny 

acte eclairé tento orgán nemusí položiť prejudiciálnu otázku v prípade, že sa Súdny dvor takouto otázkou už 

zaoberal, a to aj vtedy, ak prejudiciálne otázky nie sú úplne identické. Bližšie ku kritériám doktríny acte clair a acte 

eclairé pozri rozsudok Súdneho dvora zo 6. októbra 1982, CILFIT, 283/81, EU:C:1982:335, b. 13 a nasl. 
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2. Slovenské súdy a prejudiciálne otázky  

a.  O obracaní sa s prejudiciálnymi otázkami na Súdny dvor všeobecne 

Slovenské súdy sa na Súdny dvor s prejudiciálnymi otázkami začali od vstupu Slovenskej 

republiky do Európskej únie obracať len postupne.7 Po prvej prejudiciálnej otázke položenej 

Súdnemu dvoru Najvyšším súdom SR8 rozhodnutím z 24. mája 2007, teda len niečo vyše troch 

rokov od vstupu Slovenskej republiky do EÚ, boli Súdnemu dvoru v nasledujúcich rokoch 

predkladané prejudiciálne otázky síce v pomerne pravidelných intervaloch, napriek tomu však 

sporadicky.9 Doc. Jánošíková v tejto súvislosti hovorí o obavách z neznámeho a nevyskúšaného 

a poukazuje na skutočnosť, že rozhodovacia činnosť súdov reaguje na nové skutočnosti spojené 

s právom EÚ s určitým časovým odstupom.10 

V ostatných rokoch sa však počet prejudiciálnych otázok položených Súdnemu dvoru 

slovenskými súdmi postupne zvyšuje11, pričom k súdom, ktoré sa obrátili na Súdny dvor, sa 

v roku 2019 pridal aj Ústavný súd Slovenskej republiky.12 Táto skutočnosť je z hľadiska 

vzájomného dialógu vnútroštátnych súdov a Súdneho dvora nepochybne pozitívnym javom, 

a to predovšetkým vzhľadom na narastajúci počet ústavných súdov členských štátov Únie, ktoré 

vo svojich rozhodnutiach explicitne odmietli rešpektovať rozhodnutie Súdneho dvora.13 

Doposiaľ bolo zo strany slovenských súdov Súdnemu dvoru doručených 67 návrhov na 

začatie prejudiciálneho konania,14 pričom o dvoch z nich zatiaľ Súdny dvor nerozhodol.15 

O ostatných 64 návrhoch Súdny dvor v 37 prípadoch rozhodol rozsudkom a v 28 prípadoch 

uznesením.16 Ako pozitívnu možno vnímať skutočnosť, že od roku 2019 sa počet prípadov, 

                                                 
7 K dôkladnej analýze praxe slovenských súdov v súvislosti s obracaním sa s prejudiciálnymi otázkami na Súdny 

dvor do roku 2019 pozri JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Kladenie prejudiciálnych otázok súdmi Slovenskej republiky. In: 

MIHÁLIKOVÁ, V. (ed.): 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy, Košice: Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2019, s. 108-127, ISBN 978-80-8152-797-5. Dostupné online: 15-

rokov-v-eu-web.pdf (upjs.sk) . 
8 Uznesenie Súdneho dvora z 21. mája 2008, Mihal, C-456/07, EU:C:2008:293. 
9 Z prvých prejudiciálnych otázok možno spomenúť napr. z roku 2009 – pozri rozsudok Súdneho dvora z 8. marca 

2011, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-240/09, EU:C:2011:125, z roku 2010 – pozri rozsudok Súdneho dvora 

z 15. januára 2013, Križan, C-416/10, EU:C:2013:8 a uznesenie Súdneho dvora zo 16. novembra 2010, 

Pohotovosť, C-76/10, EU:C:2010:685 a z roku 2011 rozsudok Súdneho dvora z 24. októbra 2013, Haasová, C-

22/12, EU:C:2013:692.  
10 Pozri JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Kladenie prejudiciálnych otázok súdmi Slovenskej republiky, op. cit., s. 124. 
11 Ibid. 
12 Rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2020, Prezident Slovenskej republiky, C-378/19, EU:C:2020:462.  
13 Pozri nález Ústavného súdu Českej republiky z 31. januára 2012, Pl. ÚS 5/12, CZ:US:2012:Pl.US.5.12.1 

a rozsudok nemeckého ústavného súdu z 5. mája 2020, 2 BvR 859/15, DE:BVerfG:2020:rs20200505.2bvr085915. 
14 Údaj k 09.09.2022. 
15 Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove 28. septembra 2021 s označením 

C-598/21, SP, CI v. Všeobecná úverová banka a.s. a návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný 

súd Prešov 26. apríla 2022 s označením C-283/22, DZ, EO, YV, YE a MP v. Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky. Ani jeden z uvedených návrhov sa však netýka oblasti trestného práva. 
16 Vo 8 prípadoch tak rozhodol podľa čl. 53 osa. 2 Rokovacieho poriadku, teda preto, že zjavne nemá právomoc 

rozhodnúť vo veci alebo je prejudiciálna otázka neprípustná; v 7 prípadoch rozhodol podľa čl. 99 Rokovacieho 

poriadku, teda z dôvodu, že prejudiciálna otázka bola zhodná s otázkou, o ktorej už rozhodol, že odpoveď na takúto 

otázku možno jednoznačne vyvodiť z judikatúry alebo že odpoveď na položenú prejudiciálnu otázku nevyvoláva 

žiadne dôvodné pochybnosti (v 2 z týchto prípadov išlo iba o časť rozhodnutia – zvyšné časti týchto dvoch 

rozhodnutí spadali do predošlej kategórie podľa čl. 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku); k výmazu veci z registra 

Súdneho dvora došlo v 13 prípadoch; v 2 prípadoch došlo k zastaveniu prejudiciálneho konania z dôvodu, že sa 

vec stala bezpredmetnou (ide o rozhodnutie podľa čl. 149 Rokovacieho poriadku).  

https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/15-rokov-v-eu-web.pdf
https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/15-rokov-v-eu-web.pdf
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v ktorých predseda Súdneho dvora, resp. predseda konkrétnej komory nariadil výmaz veci 

z registra Súdneho dvora, zvýšil len o jeden prípad – uznesenie o výmaze sa týka trinástich 

návrhov na začatie prejudiciálneho konania zo strany slovenských súdov.  

Rovnako tak možno pozitívne vnímať aj zvýšenie počtu súdov, ktoré sa na Súdny dvor 

obrátili – kým v roku 2019 ich bolo 13, v súčasnosti už návrh na začatie prejudiciálneho konania 

Súdnemu dvoru predložilo 17 súdov.17 Z nich najvyšší počet návrhov – 23 – predložil Súdnemu 

dvoru Najvyšší súd SR, s počtom 17 návrhov nasleduje Krajský súd Prešov, 8 návrhov predložil 

Okresný súd Prešov, 3 Okresný súd Dunajská Streda a po dva návrhy predložili Krajský súd 

Trnava, Špecializovaný trestný súd a Okresný súd Bratislava II. Ostatné súdy predložili 

Súdnemu dvoru po jednom návrhu.  

b. Slovenské súdy a prejudiciálne otázky z oblasti trestného práva 

Zo 67 návrhov na začatie prejudiciálneho konania sa najviac, a to 24, týkalo ochrany 

spotrebiteľa.18 Trestného konania sa týkalo 10 návrhov a vyšší počet návrhov na začatie 

prejudiciálneho konania sa týkal aj oblasti daní a životného prostredia.19 

V oblasti trestného práva možno pozorovať tendenciu častejšieho obracania sa na Súdny 

dvor.20 S návrhmi na začatie prejudiciálneho konania z oblasti trestného práva sa na Súdny dvor 

obrátilo 7 súdov,21 pričom najviac takýchto návrhov predložil Súdnemu dvoru Najvyšší súd SR, 

a to 3. Vo všeobecnosti však zásadnejšie rozdiely v počte návrhov na začatie prejudiciálneho 

konania zo strany jednotlivých súdov nevidno.22  

O prejudiciálnych otázkach slovenských súdov rozhodol Súdny dvor rozsudkom len v troch 

veciach. Prvou bola vec C-289/15 Grundza,23 týkajúca sa výkladu rámcového rozhodnutia 

Rady 2008/909/SVV o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných 

veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie 

osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii.24 Krajský súd v Prešove sa Súdneho 

dvora pýtal, či sa má uvedené rámcové rozhodnutie vykladať v tom zmysle, že podmienka 

obojstrannej trestnosti je splnená iba vtedy, ak skutok, pre ktorý bolo vydané rozhodnutie, ktoré 

sa má uznať, je pri jeho konkrétnom posúdení (in concreto) trestným činom aj podľa práva 

vykonávajúceho štátu, bez ohľadu na jeho znaky alebo spôsob opisu, alebo pre splnenie tejto 

                                                 
17 Ide o Ústavný súd, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Krajský súd Prešov, Okresný súd Prešov, Okresný súd 

Bratislava I, Okresný súd Bratislava II, Okresný súd Bratislava III, Okresný súd Bratislava V, Krajský súd 

Bratislava, Krajský súd Trnava, Okresný súd Dunajská Streda, Okresný súd Bardejov, Okresný súd Svidník, 

Špecializovaný trestný súd, Okresný súd Košice I, Krajský súd Košice, Okresný súd Poprad.  
18 S najvyšším počtom návrhov na začatie prejudiciálneho konania v oblasti ochrany spotrebiteľa sa na Súdny dvor 

obrátil Krajský súd Prešov. V deviatich prípadoch však došlo k výmazu veci z registra Súdneho dvora. 
19 Oblasti daní sa týkalo 8 návrhov na začatie prejudiciálneho konania, oblasti životného prostredia 4.  
20 K prejudiciálnym otázkam z oblasti trestného práva a k možnosti súdov obracať sa s takýmito návrhmi na Súdny 

dvor pozri JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Kladenie prejudiciálnych otázok súdmi Slovenskej republiky, op. cit., s. 117. 
21 Ide o Najvyšší súd Slovenskej republiky, Krajský súd Prešov, Okresný súd Prešov, Okresný súd Dunajská Streda, 

Krajský súd Trnava, Špecializovaný trestný súd a Okresný súd Bratislava II. 
22 Najvyšší súd Slovenskej republiky podal 3 návrhy na začatie prejudiciálneho konania, Špecializovaný trestný 

súd 2 a ostatné súdy po jednom návrhu.  
23 Rozsudok Súdneho dvora z 11. januára 2017, Grundza, C-289/15, EU:C:2017:4.  
24 Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z  27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania 

na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie 

osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii, OJ L 327, 5.12.2008, p. 27–46, ďalej tiež len ako „rámcové 

rozhodnutie 2008/909/SVV“. 
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podmienky postačí, že takýto skutok je vo všeobecnosti (in abstracto) trestný aj podľa práva 

vykonávajúceho štátu. Súdny dvor prejudiciálnu otázku prešovského súdu preformuloval aj 

vzhľadom na skutočnosť, že v rámcovom rozhodnutí sa pojmy in concreto a in abstracto 

nespomínajú – nie je preto rozhodujúce, aby preskúmanie vychádzalo z posúdenia podmienky 

obojstrannej trestnosti in concreto alebo in abstracto.25  

Súdny dvor v tejto súvislosti uviedol, že vykonávajúci štát môže v prípade trestných činov 

nenachádzajúcich sa na zozname trestných činov, pri ktorých sa obojstranná trestnosť 

neskúma,26 podmieniť uznanie rozsudku a výkon trestu tým, že skutky, pre ktoré bol vydaný 

rozsudok, sú trestným činom aj podľa jeho právneho poriadku, bez ohľadu na znaky tohto 

trestného činu alebo jeho opis. Toto ustanovenie tak umožňuje vykonávajúcemu štátu 

podmieniť uznanie rozsudku a výkon trestu tým, že bude splnené kritérium obojstrannej 

trestnosti.27 Aj s ohľadom na kontext a ciele uvedených ustanovení Súdny dvor konštatoval, že 

tieto treba vykladať tak, že podmienku obojstrannej trestnosti treba v predmetnej situácii 

považovať za splnenú, pokiaľ základné skutkové okolnosti trestného činu, ako sú uvedené v 

rozsudku vyhlásenom príslušným orgánom štátu pôvodu, by samy osebe za predpokladu, že 

nastali na území vykonávajúceho štátu, boli takisto trestné na území tohto štátu.28 

V konaní vo veci C-603/19, TG a UF29 rozhodoval Súdny dvor o návrhu Špecializovaného 

trestného súdu týkajúceho sa ochrany finančných záujmov Európskej únie. Súdny dvor dve zo 

štyroch prejudiciálnych otázok Špecializovaného trestného súdu označil za neprípustné 

z dôvodu, že ich zodpovedanie nie je nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci prejednávanej pred 

vnútroštátnym súdom. Súdny dvor však odpovedal na otázku, či sa smernica 2012/29, ktorou 

sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov,30 

uplatňuje aj na právnické osoby a štát v rozsahu, v akom im vnútroštátne právo priznáva 

postavenie „poškodeného“ v rámci trestného konania. Po krátkom, no jednoznačnom 

odôvodnení Súdny dvor konštatoval, že vzhľadom na to, že uvedená smernica definuje ako 

„obeť“ jednak fyzickú osobu, ktorej bola v priamom dôsledku trestného činu spôsobená ujma 

vrátane fyzickej, mentálnej alebo emocionálnej ujmy alebo majetkovej škody, a jednak 

rodinných príslušníkov osoby, ktorá v priamom dôsledku trestného činu zomrela, ktorým bola 

v dôsledku smrti danej osoby spôsobená ujma, takéto znenie zjavne neumožňuje zahrnúť 

právnické osoby ani štát do pôsobnosti tejto smernice.31  

Druhá prejudiciálna otázka Špecializovaného trestného súdu sa týkala judikatúry 

Najvyššieho súdu SR, v zmysle ktorej si štát nemôže v trestnom konaní uplatňovať náhradu 

škody, ktorá mu bola spôsobená podvodným konaním obvinenej osoby, ktorého dôsledkom je 

                                                 
25 Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-289/15, Grundza, op. cit., b. 25 a 26. 
26 Ide o trestné činy uvedené v čl. 7 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2008/909/SVV; ak za niektorý z tam uvedených 

trestných činov možno v štáte pôvodu uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie zahŕňajúce pozbavenie 

osobnej slobody, ktorých horná hranica je najmenej tri roky, tieto trestné činy sú bez preskúmania obojstrannej 

trestnosti skutku dôvodom na uznanie rozsudku a vykonanie uloženého trestu. 
27 Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-289/15, Grundza, op. cit., b. 28. 
28 Ibid., b. 54. 
29 Rozsudok Súdneho dvora z 1. októbra 2020, TG a UF, C-603/19, EU:C:2020:774. 
30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z  25. októbra 2012 , ktorou sa stanovujú minimálne 

normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 

2001/220/SVV, OJ L 315, 14.11.2012, p. 57–73. 
31 Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-603/19, TG a UF, op. cit., b. 44 – 46.  
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sprenevera finančných prostriedkov z rozpočtu Únie, pričom v rámci tohto trestného konania 

nemá k dispozícii nijaké iné konanie, ktoré by mu umožňovalo uplatniť si svoj nárok proti 

obvinenej osobe. Súdny dvor v tejto súvislosti pripomenul, že členské štáty majú slobodu 

výberu, pokiaľ ide o uplatniteľné sankcie, ktoré môžu mať formu správnych sankcií, trestných 

sankcií alebo kombinácie oboch sankcií, pričom spresnil, že v prípadoch závažného podvodu 

môžu byť trestné sankcie nevyhnutné.32 Hoci teda majú povinnosť dosiahnuť presne 

vymedzený výsledok, táto povinnosť nie je viazaná žiadnou podmienkou, pokiaľ ide o 

uplatnenie pravidla stanoveného v článku 325 ods. 1 a 2 ZFEÚ.33  

Podľa Súdneho dvora tak neodporuje zásade efektivity34 taká právna úprava, podľa ktorej 

štátu nie je priznané právo na náhradu škody ako poškodenému v rámci trestného konania, 

pokiaľ v právnom poriadku členského štátu existuje účinný prostriedok nápravy poškodenia 

finančných záujmov Únie. Trestné sankcie síce môžu byť nevyhnutné na to, aby sa členským 

štátom umožnilo účinným a odstrašujúcim spôsobom bojovať proti určitým prípadom 

závažných podvodov, ich cieľom nie je umožniť vrátenie neoprávnených platieb a vyžadujú sa 

predovšetkým na zabezpečenie odstrašujúcej povahy vnútroštátneho práva. Ak má teda štát 

podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva – čo má ale overiť vnútroštátny súd – možnosť začať 

jednak správne konanie, ktoré mu umožňuje dosiahnuť vrátenie neoprávnene vyplatených 

príspevkov od právnickej osoby, ktorej boli poskytnuté, a jednak občianskoprávne konanie 

smerujúce nielen k vyvodeniu občianskoprávnej zodpovednosti právnickej osoby, ktorá je 

príjemcom neoprávnene vyplatených príspevkov, ale aj k získaniu náhrady spôsobenej škody 

od odsúdenej fyzickej osoby následne po odsúdení v trestnom konaní, takejto právnej úprave 

nebráni článok 325 ZFEÚ tak, ako je vykladaný Súdnym dvorom.35  

Napokon treťou a doposiaľ poslednou vecou, v ktorej Súdny dvor rozhodol rozsudkom, bola 

vec C-203/20 AB a i.36 Táto sa týkala uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 570 z 

5. apríla 2017 o zrušení rozhodnutí bývalého predsedu vlády Vladimíra Mečiara o amnestiách 

v súvislosti s trestnými činmi týkajúcimi sa zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny ako aj 

prípravy a vykonania referenda z roku 1997, keď tento súčasne vykonával aj funkciu prezidenta 

republiky a rozhodnutia bývalého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča o milosti 

pre jeho syna Michala Kováča ml.. Samotné konanie pred Okresným súdom Bratislava III sa 

týkalo obvineného Ľuboša Kosíka, bývalého príslušníka Slovenskej informačnej služby, voči 

ktorému bol vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz z dôvodu, že by sa mohol nachádzať v Mali. 

Vnútroštátny súd mal podľa návrhu na začatie prejudiciálneho konania v úmysle vydať proti 

obvinenému aj európsky zatýkací rozkaz v prípade, že by sa obvinený nachádzal aj na území 

                                                 
32 Ibid., b. 49. 
33 V zmysle tohto ustanovenia „Únia a členské štáty zamedzia podvody a iné protiprávne konanie poškodzujúce 

finančné záujmy Únie prostredníctvom opatrení, ktoré sa prijmú v súlade s týmto článkom, čo má pôsobiť 

odradzujúco a tak, aby to poskytlo, v členských štátoch, inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie účinnú 

ochranu. [...] Členské štáty prijmú rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy 

Únie, aké prijímajú na zamedzenie podvodov poškodzujúcich ich vlastné finančné záujmy.“ 
34 Podľa zásady efektivity nesmie byť vnútroštátne procesné pravidlo takej povahy, že prakticky znemožňuje alebo 

nadmerne sťažuje výkon práv priznaných právnym poriadkom Únie. Pozri napr. rozsudok Súdneho dvora z 13. 

decembra 2017, El Hassani, C-403/16, EU:C:2017:960, b. 30. 
35 Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-603/19, TG a UF, op. cit., b. 59 – 61. 
36 Rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2021, AB a i., C-203/20, EU:C:2021:1016. 
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niektorého z členských štátov Európskej únie.37 V súvislosti s vydaním európskeho zatykača 

mal však bratislavský súd pochybnosti o tom, či takémuto vydaniu nebráni zásada ne bis in 

idem, a to z dôvodu, že v slovenskom právnom poriadku malo rozhodnutie o zastavení 

trestného stíhania z dôvodu amnestií rovnaké účinky ako oslobodzujúci rozsudok. Napriek 

niekoľkým pripomienkam slovenskej vlády týkajúcich sa právomoci Súdneho dvora rozhodnúť 

o prejudiciálnej otázke, podľa ktorej sa na vec neuplatňuje žiadne ustanovenie práva Únie 

vrátane Charty, nakoľko sa vnútroštátny súd v skutočnosti snaží dosiahnuť zo strany Súdneho 

dvora posúdenie slovenského vnútroštátneho práva v oblasti amnestií, Súdny dvor na prvú 

prejudiciálnu otázku odpovedal, zdôvodňujúc to skutočnosťou, že prejudiciálna otázka 

vnútroštátneho súdu sa netýka trestných činov súvisiacich s amnestiami, ktoré v práve Únie nie 

sú plne harmonizované, ani amnestií ako takých, ale európskeho zatykača, a z tohto dôvodu je 

na vec uplatniteľná Charta základných práv Európskej únie. 

Následne Súdny dvor konštatoval, že vzhľadom na to, že článok 50 Charty, ktorý zakotvuje 

zásadu ne bis in idem v práve Únie, stanovuje, že 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, pričom pojmy „odsúdenie“ a „oslobodenie“ 

nevyhnutne znamenajú, že došlo k preskúmaniu trestnoprávnej zodpovednosti dotknutej osoby 

a v tejto súvislosti bolo vydané rozhodnutie, tento článok nebráni vydaniu európskeho zatykača 

v situácii, o akú išlo pred vnútroštátnym súdom.38  

Druhou prejudiciálnou otázkou sa Okresný súd Bratislava III pýtal, či je v súlade s právom 

na spravodlivé súdne konanie garantovaným článkom 47 Charty, ako i s právom nebyť stíhaný 

alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin garantovaným článkom 50 

Charty, ako i s článkom 82 ZFEÚ, také ustanovenie vnútroštátneho zákona, ktoré bez 

rozhodnutia vnútroštátneho súdu priamo ruší rozhodnutie vnútroštátneho súdu o zastavení 

trestného stíhania, ktoré má podľa vnútroštátnej úpravy charakter konečného rozhodnutia s 

účinkami oslobodenia spod obvinenia, a na základe ktorého bolo trestné konanie s konečnou 

účinnosťou zastavené dôsledkom amnestie, ktorá bola vydaná v súlade s vnútroštátnym 

zákonom. Tu treba uviesť, že Súdny dvor nemôže vykladať vnútroštátnu právnu úpravu 

a nerozhoduje ani o jej súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyššej právnej sily 

a rovnako tak neposudzuje súlad konkrétnej vnútroštátnej právnej úpravy s právom Únie, a to 

z dôvodu, že podľa článku 267 ZFEÚ má Súdny dvor právomoc vykladať iba primárne právo 

a rozhodovať o platnosti a výkladu aktov inštitúcií, orgánov alebo úradov alebo agentúr Únie. 

Aby teda Súdny dvor vôbec mohol odpovedať na druhú prejudiciálnu otázku, musel ju v snahe 

zachovať spoluprácu medzi ním a vnútroštátnymi súdmi preformulovať. Odpovedal tak na 

otázku, či sa má smernica 2012/1339 vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na postup 

legislatívnej povahy týkajúci sa zrušenia amnestie, ako aj na súdne konanie, ktorého predmetom 

je preskúmanie súladu tohto zrušenia amnestie s vnútroštátnou ústavou, a v prípade kladnej 

                                                 
37 Ibid., b. 17. 
38 Súdny dvor však – ako to u neho býva zvykom – uviedol, že skutočnosť, že jediným následkom uvedeného 

rozhodnutia okresného súdu, ktorým trestné stíhanie zastavil, bolo zastavenie uvedených trestných stíhaní skôr, 

než mohol Okresný súd Bratislava III alebo akýkoľvek iný slovenský súd posúdiť trestnoprávnu zodpovednosť 

obvinených osôb, musí ešte overiť vnútroštátny súd.  
39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z  22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, 

OJ L 142, 1.6.2012, p. 1–10. 



Valéria Ružičková  |  
 

 
  

101 

odpovede, či táto smernica osobitne v spojení s článkami 47 a 50 Charty bráni takýmto 

postupom. Keďže sa však uvedená smernica uplatňuje iba na konania týkajúce sa európskych 

zatykačov a na trestné konania v rozsahu, v akom sa tieto konania týkajú určenia, či podozrivá 

alebo obvinená osoba spáchala trestný čin, konanie, ktorého cieľom nie je určenie 

trestnoprávnej zodpovednosti určitej osoby, nemôže patriť do jej pôsobnosti smernice. Táto 

smernica nemôže uplatňovať na postup legislatívnej povahy týkajúci sa zrušenia amnestie ani 

na súdne konanie o preskúmaní súladu tohto zrušenia amnestie s vnútroštátnou ústavou.40 

Svojou treťou prejudiciálnou otázkou sa vnútroštátny súd opäť pýtal na súlad vnútroštátnej 

právnej úpravy s právom Únie, konkrétne na súlad ustanovenia vnútroštátneho zákona, ktoré 

obmedzuje Ústavný súd Slovenskej republiky pri preskúmavaní uznesenia Národnej rady 

Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti len na posúdenie jeho 

súladu s Ústavou SR, bez ohľadu na záväzné akty prijaté Európskou úniou. Túto otázku musel 

Súdny dvor opäť preformulovať, aj napriek tomu však uviedol, že keďže vnútroštátna právna 

úprava stanovujúca postup legislatívnej povahy týkajúci sa zrušenia amnestie a súdne konanie, 

ktorého predmetom je preskúmanie súladu tohto zrušenia amnestie s ústavou, nevykonáva 

právo Únie, nakoľko takéto postupy a konania nepatria do pôsobnosti tohto práva, nemá 

právomoc odpovedať na túto prejudiciálnu otázku.41  

V ostatných siedmich prípadoch bolo zo strany Súdneho dvora vydané uznesenie. V štyroch 

z týchto prípadov išlo o uznesenie o výmaze veci v dôsledku späťvzatia návrhu vnútroštátneho 

súdu42, v ostatných troch veciach rozhodol Súdny dvor takzvaným odôvodneným uznesením. 

Týmto môže v zmysle čl. 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora rozhodnúť v prípadoch, 

kedy je položená prejudiciálna otázka zhodná s otázkou, o ktorej už Súdny dvor rozhodol, ak 

možno odpoveď na takúto otázku jednoznačne vyvodiť z judikatúry alebo ak odpoveď na 

položenú prejudiciálnu otázku nevyvoláva žiadne dôvodné pochybnosti. Z tohto dôvodu Súdny 

dvor rozhodol vo veci C-709/18.43 Treba však poznamenať, že uvedené dôvody sa vzťahovali 

len na prvú otázku a prvú časť druhej prejudiciálnej otázky Špecializovaného trestného súdu. 

Druhá časť druhej prejudiciálnej otázky ako aj tretia otázka slovenského súdu boli v tomto 

prípade zjavne neprípustné. V takejto situácii môže Súdny dvor rozhodnúť odôvodneným 

uznesením podľa čl. 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku a rovnako tak aj v prípade, keď zjavne 

nemá právomoc rozhodnúť vo veci.  

O zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora išlo aj vo veci C-710/20, taktiež súvisiacej 

s tzv. Mečiarovými amnestiami.44 Tu je však potrebné poukázať na skutočnosť, že otázky 

Okresného súdu Bratislava I boli zhodné s otázkami Okresného súdu Bratislava III. 

Rozhodovanie o tejto veci bolo na Súdnom dvore prerušené až do rozhodnutia v už spomínanej 

veci C-203/20. Súdny dvor sa po rozhodnutí o uvedenej veci obrátil na Okresný súd I s otázkou, 

či vzhľadom na tento rozsudok trvá na svojom návrhu. Vnútroštátny súd aj naďalej na svojom 

návrhu na začatie prejudiciálneho konania trval. Súdny dvor tak na obe prejudiciálne otázky 

                                                 
40 Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-203/20, AB a i., op. cit., b. 62, 63, 69 – 71. 
41 Ibid., b. 73 – 75. 
42 Uznesenie z 12. júna 2019, R.B., C-149/19, EU:C:2019:532 a uznesenie z 1. septembra 2021, Generálna 

prokuratúra Slovenskej republiky, C-78/20, EU:C:2021:738. 
43 Uznesenie Súdneho dvora z 28. mája 2020, UL a VM, C-709/18, EU:C:2020:411. 
44 Uznesenie Súdneho dvora z 8. júla 2022, AM, C-710/20, EU:C:2022:551. 
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odpovedal, že vo veci zjavne nemá právomoc rozhodnúť. Navyše poukázal na to, že na rozdiel 

od vnútroštátneho konania, ktorého sa týkalo konanie vo veci C-203/20, v tomto prípade 

vnútroštátny súd ani nepreukázal úmysel vydať európsky zatykač.45 

Odôvodneným uznesením môže Súdny dvor rozhodnúť aj podľa čl. 149 Rokovacieho 

poriadku, a to v prípade, že zistí, že žaloba – v tomto prípade návrh na začatie prejudiciálneho 

konania – sa stala bezpredmetnou, a preto už neexistuje dôvod rozhodnúť. O uvedenú situáciu 

išlo vo veci C-495/18.46 Táto sa týkala vzájomného uznávania rozsudkov v trestných veciach, 

konkrétne rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, ktorým bol slovenský štátny príslušník 

odsúdený na trest odňatia slobody za daňový trestný čin. Po tom, čo Krajský súd v Trenčíne 

uznal predmetný rozsudok, podal dotknutý slovenský štátny príslušník odvolanie na Najvyšší 

súd SR, ktorý predložil návrh na začatie prejudiciálneho konania. Český súd však následne vzal 

svoj návrh na uznanie rozsudku späť, napriek tomu však Najvyšší súd SR svoj návrh nevzal 

späť. Súdny dvor teda v uvedenom uznesení pripomenul, že jeho úlohou nie je odpovedať na 

všeobecné alebo hypotetické otázky a jedným z predpokladom rozhodnutia vo veci je to, že 

vnútroštátny súd skutočne rieši prebiehajúci spor, v rámci ktorého má vydať rozhodnutie, ktoré 

bude môcť zohľadniť rozsudok z prejudiciálneho konania.47 Keďže sa však vec vo 

vnútroštátnom konaní stala po späťvzatí návrhu na uznanie rozsudku bezpredmetnou, Súdny 

dvor konštatoval, že prejudiciálne konanie o návrhu Najvyššieho súdu SR je potrebné zastaviť. 

Väčšina rozhodnutí Súdneho dvora o prejudiciálnych otázkach slovenských súdov v oblasti 

trestného práva má teda formu uznesenia, v ktorom Súdny dvor na otázky slovenských súdov 

ani neodpovedal. Pri pohľade na zodpovedané otázky Súdnym dvorom možno konštatovať, že 

jeho odpovede sa týkajú predovšetkým (hoci nielen) výkladu sekundárneho práva Európskej 

únie. 

3.  Spolupráca slovenských súdov a Súdneho dvora prostredníctvom 

prejudiciálnej otázky v oblasti trestného práva a možné problémy 

v súvislosti s fungovaním Európskej prokuratúry 

Tendenciu nárastu počtu návrhov na začatie prejudiciálneho konania v oblasti trestného 

práva, ale i všeobecne, je bezpochyby potrebné hodnotiť pozitívne. Poskytnúť možnosť 

Súdnemu dvoru objasniť výklad alebo posúdiť platnosť práva Únie významne prispieva k jeho 

jednotnej aplikácii a zabezpečeniu jeho účinnosti. Nemožno však pri hodnotení kvantitatívneho 

hľadiska návrhov na začatie prejudiciálneho konania prehliadať ich kvalitatívnu stránku. To, že 

Súdny dvor rozhodol rozsudkom len v troch z desiatich návrhov na začatie prejudiciálneho 

konania, môže na prvý pohľad svedčiť o neznalosti práva Únie a judikatúry Súdneho dvora.48 

Niektoré kroky slovenských súdov sa navyše nestrannému pozorovateľovi môžu javiť ako 

ťažko pochopiteľné – príkladom môže byť vec C-710/20 a skutočnosť, že Okresný súd 

                                                 
45 Ibid., b. 30. 
46 Uznesenie Súdneho dvora z 1. októbra 2019, YX, C-495/18, EU:C:2019:808. 
47 Ibid., b. 19 a 20. 
48 Nemusí to však byť nevyhnutne tak. Doc. Jánošíkova ako príklad uvádza situácie, kedy sú zhodné prípadne 

obdobné prejudiciálne otázky Súdnemu dvoru predložené v rovnakom čase, alebo síce vnútroštátny súd vie o 

judikatúre Súdneho dvora, ale potrebuje rozhodnutie Súdneho dvora na potvrdenie odklonu od domácej odchýlnej 

judikatúry. Pozri JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Kladenie prejudiciálnych otázok súdmi Slovenskej republiky, op. cit., s. 

120. 
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Bratislava III aj naďalej trval na svojom návrhu, podobne ako aj Najvyšší súd SR vo veci C-

495/18. Osobitne sú tieto príklady zarážajúce najmä berúc do úvahy skutočnosť, že oba boli 

podané v čase, kedy už slovenské súdy mali k dispozícii dlhšie časové obdobie na oboznámenie 

sa s právom Európskej únie. Nadbytočné návrhy na začatie prejudiciálneho konania, prípadne 

trvanie na ich prejednaní aj po tom, čo naň odpadnú dôvody, spôsobuje nielen zahlcovanie 

Súdneho dvora, ale aj zbytočné prieťahy vo vnútroštátnom konaní. 

V súvislosti so vznikom a fungovaním Európskej prokuratúry je potrebné poznamenať, že 

doterajšie návrhy na začatie prejudiciálneho konania naznačujú, že sa slovenské súdy budú na 

Súdny dvor s prejudiciálnymi otázkami obracať predovšetkým v súvislosti so vzájomným 

uznávaním rozsudkov v trestných veciach a európskym zatykačom.49Treba však uviesť aj to, 

že doterajšia prax slovenských súdov ešte nevyhnutne neznamená, že v súvislosti s fungovaním 

Európskej prokuratúry nevyvstanú mnohé ďalšie otázky, ktoré bude podľa slovenských súdov 

potrebné zodpovedať a naopak, doterajšie oblasti, ktorých sa slovenské návrhy na začatie 

prejudiciálneho konania týkali, musia byť predmetom záujmu slovenských sudcov. Vyššie 

uvedené oblasti sú však všeobecne problematické a vyvstáva v nich značné množstvo otázok 

naprieč všetkými členskými štátmi Únie, preto je veľmi nepravdepodobné, že by sa v súvislosti 

s fungovaním Európskej prokuratúry podobné otázky nevyskytovali. 

Osobitne problémovou otázkou však v slovenských podmienkach môže byť nielen to, či sa 

slovenské súdy na Súdny dvor obrátia v tých situáciách, ktoré si to vyžadujú, ale aj to, či vôbec 

takéto príležitosti budú mať v dostatočnej miere. Nariadenie o Európskej prokuratúre stanovuje, 

že procesné úkony Európskej prokuratúry, ktorých cieľom je zakladať právne účinky voči 

tretím stranám, majú podliehať preskúmaniu príslušnými vnútroštátnymi súdmi v súlade s 

požiadavkami a postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve, pričom to isté platí aj pre 

opomenutia Európskej prokuratúry vykonať procesné úkony, ktorých cieľom je zakladať 

právne účinky voči tretím stranám a ktoré bola z právneho hľadiska povinná prijať. Pokiaľ ide 

o Súdny dvor, ten má podľa nariadenia o Európskej prokuratúre právomoc vydať prejudiciálne 

rozhodnutie o otázkach, ktoré sa týkajú platnosti procesných úkonov Európskej prokuratúry, 

pokiaľ sa takáto otázka platnosti nastolila pred akýmkoľvek súdom členského štátu priamo na 

základe práva Únie, taktiež o otázkach týkajúcich sa výkladu alebo platnosti ustanovení práva 

Únie vrátane nariadenia o Európskej prokuratúre a určitých ustanovení uvedeného nariadenia 

vo vzťahu k akémukoľvek sporu o právomoc medzi Európskou prokuratúrou a príslušnými 

vnútroštátnymi orgánmi.50 Už beztak obmedzené možnosti Súdneho dvora, pokiaľ ide 

o prieskum procesných úkonov Európskej prokuratúry, okliešťuje v slovenských 

podmienkach51 navyše aj preambula predmetného nariadenia.  

Podľa slovenskej legislatívy je totiž proti úkonom prokurátora možné podať sťažnosť jeho 

nadriadenému prokurátorovi – tieto úkony nepodliehajú preskúmaniu vnútroštátnych súdov. 

Výnimkou je situácia, kedy sa osoba dotknutá takýmto úkonom európskeho delegovaného 

prokurátora domnieva, že došlo k porušeniu jej základných práv alebo slobôd, resp. ľudských 

práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 

                                                 
49 Tu treba poznamenať, že aj napriek osobitným pravidlám pre fungovanie Európskej prokuratúry sa v mnohých 

prípadoch aj naďalej budú uplatňovať inštitúty tzv. vzájomného uznávania.  
50 Pozri čl. 42 ods. 1 a 2 nariadenia o Európskej prokuratúre.  
51 Pochopiteľne aj v podmienkach iných členských štátov s obdobnou legislatívou. 
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republika viazaná a obráti sa so sťažnosťou na Ústavný súd Slovenskej republiky. Podľa 

preambuly nariadenia o Európskej prokuratúre sa v prípadoch, keď sa v práve členského štátu 

ustanovuje vnútorné preskúmanie niektorých úkonov v rámci organizácie vnútroštátnej 

prokuratúry, preskúmanie takýchto úkonov európskeho delegovaného prokurátora by malo 

patriť do dozornej právomoci dozorujúceho európskeho prokurátora v súlade s vnútorným 

rokovacím poriadkom Európskej prokuratúry. Členské štáty by podľa nariadenia o Európskej 

prokuratúre nemali mať povinnosť ustanoviť pre takéto prípady preskúmanie vnútroštátnymi 

súdmi.52 Pokiaľ teda ide o prejudiciálne otázky týkajúce sa procesných úkonov európskych 

delegovaných prokurátorov, slovenské súdy pravdepodobne nebudú mať príležitosť obrátiť sa 

na Súdny dvor.53 Výnimkou je už spomínaný Ústavný súd, vzhľadom na jeho právomoci 

a postavenie v súdnom systéme Slovenskej republiky však veľké množstvo prejudiciálnych 

otázok z jeho strany pravdepodobne nemožno očakávať. Uvedené tak môže spôsobovať 

problémy najmä v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa procesných práv podozrivých 

a obvinených osôb v trestnom konaní.  

Záver 

Vznik Európskej prokuratúry priniesol očakávania aj v súvislosti so spoluprácou 

vnútroštátnych súdov a Súdneho dvora. Tá bude vo veľkej miere prebiehať práve 

prostredníctvom inštitútu prejudiciálnej otázky a doterajšia prax slovenských súdov naznačuje, 

že tieto v obracaní sa na Súdny dvor nebudú nadmieru zdržanlivé. Napriek nie príliš 

lichotivému počtu odôvodnených uznesení, ktorými Súdny dvor rozhodol o návrhoch 

slovenských súdov, nie je vylúčené, že s pribúdajúcou praxou slovenských súdov v tejto oblasti 

bude ubúdať počet návrhov, ktorých podanie nebolo nevyhnutné. Na druhej strane však treba 

konštatovať, že oblasť trestného práva je nanajvýš citlivá, a preto môže byť opatrnosť 

slovenských sudcov pochopiteľná.  

Bude nepochybne zaujímavé sledovať aj prípadnú judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa 

možnosti preskúmania procesných úkonov európskych delegovaných prokurátorov a jej 

uplatnenie v podmienkach štátov s obdobnou legislatívou, akú má Slovenská republika. Bez 

ohľadu na vyššie uvedené úvahy to totiž bude práve dlhodobejšie fungovanie Európskej 

prokuratúry v praxi, ktoré zodpovie mnohé z nastolených otázok. 

  

 

 

                                                 
52 Pozri b. 30 preambuly nariadenia o Európskej prokuratúre. 
53 V súvislosti so súdnym preskúmaním úkonov Európskej prokuratúry sa v literatúre možno stretnúť s kritickými 

pripomienkami. Mitsilegas napríklad upozorňuje, že bez ohľadu na to, či pôjde o úkony Európskej prokuratúry na 

decentralizovanej alebo centralizovanej úrovni, stále pôjde o úkony európskeho orgánu, ktoré by preto mali 

podliehať súdnemu preskúmaniu zo strany Súdneho dvora. Pozri MITSILEGAS, V.: The European Public 

Prosecutor before the Court of Justice. The Challenge of Effective Judicial Protectionn. In: GIUDICELLI-

DELAGE, G., MANACORDA, S. TRICOT, J.: Le contrôle judiciaire du Parquet européen. Nécessité, modèles, 

enjeux. Paríž: Société de législation comparée, 2015, ISBN 978-2-36517-043-7, s. 79. K súdnemu preskúmaniu 

úkonov Európskej prokuratúry aj vo vzťahu k Slovenskej republike bližšie pozri RUŽIČKOVÁ, V.: Judicial 

Review of the Acts of the European Public Prosecutor’s Office – Possible Shortcomings and Several 

Considerations in Relation to the Slovak Republic and its Legislation. In: The Lawyer Quarterly, roč. 11, č. 4, 

2021, s. 665-681, ISSN 1805-840X. 
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VZŤAH EURÓPSKEJ PROKURATÚRY A EURÓPSKEHO 

ÚRADU PRE BOJ PROTI PODVODOM V KONTEXTE 

NARIADENIA O EURÓPSKEJ PROKURATÚRE A ICH 

DOHODY O SPOLUPRÁCI 

RELATION BETWEEN THE EUROPEAN PUBLIC 

PROSECUTOR'S OFFICE AND THE EUROPEAN ANTI-

FRAUD OFFICE IN THE LIGHT OF THE EPPO 

REGULATION AND THEIR WORKING ARRANGEMENT 

Dominika Marčoková Becková 

Abstrakt 

Európska prokuratúra sa v rámci svojej činnosti dostáva do interakcie s inštitúciami, orgánmi, úradmi 

a agentúrami Únie, a preto je nevyhnutné aby s nimi nadviazala a udržiavala úzke vzťahy. Jedným 

z najvýznamnejších partnerov Európskej prokuratúru je Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). 

Vzťah Európskej prokuratúry a OLAF-u je osobitného významu, keďže činnosť oboch úradom smeruje 

k ochrane finančných záujmov Európskej únie. Ich vzťah je založený na vzájomnej spolupráci, ktorá sa 

realizuje predovšetkým vzájomnou výmenou informácií a podpornými činnosťami, s cieľom efektívneho 

výkonu im zverených úloh a zamedzeniu duplicity vo vyšetrovaniach. Príspevok sa venuje právnemu 

rámcu vzťahu Európskej prokuratúry a OLAF-u v kontexte nariadenie (EÚ) 2017/1939, nariadenia 

(EÚ, Euratom) č. 883/2013 a Dohody o spolupráci, ako aj zhodnoteniu ich doterajších vzájomných 

vzťahov. 

Abstract 

During its activities, the European Public Prosecutor's Office interacts with the institutions, bodies, 

offices and agencies of the Union and is therefore necessary to establish and maintain certain relations 

with them. One of the most important partners of the European Public Prosecutor's Office is the 

European Anti-Fraud Office (OLAF). The relationship between the European Public Prosecutor's 

Office and OLAF is of particular importance, as the activities of both offices aim to protect the financial 

interests of the European Union. Their relation is based on mutual cooperation, which consists primarily 

of mutual exchange of information and supported activities, with the aim of effective performance of the 

tasks entrusted to them and avoiding duplication in investigations. The contribution is devoted to the 

legal framework of the relation between the European Public Prosecutor's Office and OLAF in the 

context of Regulation (EU) 2017/1939, Regulation (EU, Euratom) no. 883/2013 and the working 

arrangement, as well as an evaluation of their existing mutual relations. 

Úvod 

Zriadenie Európskej prokuratúry je výsledkom niekoľko rokov trvajúceho postupu, 

politického vyjednávania a hľadania kompromisov. Snahu o vytvorenie orgánu Únie, ktorý 

bude vybavený právomocou vyšetrovať a trestne stíhať páchateľov a spolupáchateľov trestných 

činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie sa podarilo pretaviť do reality prijatím nariadenia 

Tento príspevok vznikol ako čiastkový výstup projektu APVV-18-0421 „Európska prokuratúra v súradniciach 
ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej integrácie prostredníctvom práva“.
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1939 (ďalej len „nariadenie o EPPO“).1 Zriadenie 

Európskej prokuratúry so sebou prinieslo, tak na úrovni Únie ako aj na úrovni členských štátov, 

mnohé zmeny v oblasti trestného práva a ochrany finančných záujmov Únie. Zriadenie 

Európskej prokuratúry je zlomovým bodom (nielen) v histórií Únie - prvýkrát je právomoc 

viesť vyšetrovanie a trestné stíhanie páchateľov a spolupáchateľov trestných činov zverená 

nadnárodnému orgánu.2 Nutnosťou, ktorá sprevádzala zriadenie Európskej prokuratúry, bolo 

prispôsobenie existujúceho systému vzniku a pôsobeniu tohto nového orgánu Únie. Európska 

prokuratúra sa začlenila do existujúceho inštitucionálneho rámca Únie, v ktorom nepôsobí 

izolovane, ale naopak, pre jej efektívne fungovanie a pre napĺňanie jej zverených úloh je 

nevyhnutná jej spolupráca s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie ako aj 

s členskými štátmi a ich vnútroštátnymi orgánmi, ktoré v oblasti trestného práva pôsobia.  

Vzhľadom k tomu, že vzťahy Európskej prokuratúry s jej partnermi sú pre fungovanie 

Európskej prokuratúry kľúčové, nariadenie o EPPO (čl. 99 – 105) ustanovuje jasné základné 

pravidlá a zásady týkajúce sa týchto vzťahov3. Nariadenie predpokladá, že vzťahy medzi 

Európskou prokuratúrou a jej partnermi budú založené na zásade spolupráce, pričom ich rozhas 

a formu nariadenie nelimituje a ponecháva tieto otázky výlučne na ich vzájomnú dohodu. 

Spolupráca medzi Európskou prokuratúrou a jej partnermi môže súvisieť s operačnými, 

strategickými alebo administratívnymi záležitosťami, ktoré súvisia s plnením úloh Európskej 

prokuratúry, avšak nemôže ísť nad rámec zverených úloh.4 Z uvedeného vyplýva, že jediným 

limitom rozsahu a foriem spolupráce Európskej prokuratúry s jej partnermi je podmienka, že tá 

spolupráca a musí týkať plnenia úloh, ktoré sú Európskej prokuratúre zverené. Napriek tomu, 

že nariadenie o  EPPO neobsahuje vyčerpávajúci zoznam konkrétnych foriem spolupráce medzi 

EPPO a jej partnermi a ponecháva otvorený priestor pre rôzne formy spolupráce, v čl. 99 ods. 

2 a ods. 3 nariadenia o EPPO možno identifikovať dve konkrétne formy spolupráce, a to priamu 

výmenu informácií, ktoré sú relevantné pre plnenie úloh Európskej prokuratúry  a dohody 

o spolupráci, ktoré sú technickej a/alebo operatívnej povahy a ich cieľom je najmä uľahčenie

spolupráce a výmeny informácií medzi zmluvnými stranami.

Osobitné ustanovenia nariadenia sa zaoberajú otázkou spolupráce Európskej únie s orgánmi 

Únie, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti trestného práva. Týmito orgánmi sú Európsky 

úrad pre boj proti podvodom (OLAF)(čl. 101 nariadenia o EPPO) a Europol (čl. 102 nariadenia 

o EPPO). K osobitnej právnej úprave vzťahov Európskej prokuratúry s OLAF-om a Europol-

om viedli viaceré dôvody. Prvým z nich, z praktického hľadiska z pohľadu autorky

najzásadnejším, bolo zamedziť duplicitám pri činnosti uvedených orgánov a Európskej

prokuratúry. Ďalšími dôvodmi, prečo bola potrebná osobitná úprava vzťahov medzi Európskou

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená 

spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry. Ú.v. EÚ, L 283, 31.10.2017, s. 1-71. 
2 KLEMENT, P. Reporting of Crime Mechanisms and the Interaction Between the EPPO and OLAF as Key Future 

Challenges. In Eucrim, 2021, issue 1, p. 51. DOI: doi.org/10.30709/eucrim-2021-005 
3 Partnermi Európskej prokuratúru môžu byť inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, členské štáty Únie, ktoré 

sa nezúčastňujú na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry a ich orgány, orgány tretích 

krajín a medzinárodné organizácie.  
4 BRODOWSKI, D. 2021. Article 99. B. Analysis of the individual provisions of Article 99. In Herrnfeld H., 

Brodowski D., Burchrad Ch: European Public Prosecutor´s Office: Regulation (EU) 2017/1939 implementing 

enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor´s Office (´EPPO´): Article-by-

Article Commentary. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesselschaft mbH & Co. KG, p. 580. DOI: 

10.5771/9783845290768-1  

https://doi.org/10.30709/eucrim-2021-005/
https://10.0.22.139/9783845290768-1/
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prokuratúrou a OLAF-om a Europol-om, spočívali v umožnení prístupu Európskej prokuratúry 

k náležitým a potrebným informáciám, ako aj k analýzam OLAF-u a Europol-u v konkrétnych 

vyšetrovaniach, ktoré viedli alebo vedú.5 

Európska prokuratúra je nedeliteľným orgánom Únie, ktorý má právnu subjektivitu, a ktorý 

koná ako jediný úrad s decentralizovanou štruktúrou.6 Za svoju všeobecnú činnosť zodpovedá 

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Európska prokuratúra je nezávislá a všetky úrovne 

Európskej prokuratúry a ich zložky konajú v záujme Únie ako celku a nesmú prijímať ani 

žiadať pokyny od žiadnej osoby, ktorá je mimo Európskej prokuratúry, ani od členského štátu 

Európskej únie alebo inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie.7 Európsky úrad pre boj 

proti podvodom je je úradom Únie, ktorý vykonáva vyšetrovacie právomocí delegované na 

Komisiu prostredníctvom aktov Únie a dohôd o spolupráci a vzájomnje pomoci yzavretých 

Úniou s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami. Aj OLAF vykonáva svoje 

vyšetrovacie právomoci nezávisle a nesmie prijímať ani vyťaodvať pokyny od Komisie, 

akejkoľvek vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu alebo subjektu.  

Keďže vzťah Európskej prokuratúry a Európskeho úradu pre boj proti podvodom je 

osobitného významu, ktorý súvisí s činnosťou a úlohami zverenými obom úradom, autorka sa 

v príspevku venuje rozsahu a formám spolupráce Európskej prokuratúry a OLAF-u, ako aj 

špecifikám ich vzájomného vzťahu. Uvedenému sa autorka venuje v kontexte nariadenia 

o EPPO, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (ďalej len 

„nariadenia o vyšetrovaniach OLAF)8 a v kontexte Dohody o spolupráci medzi Úradom pre 

boj proti podvodom a Európskou prokuratúrou9, ktorá bola podpísaná 5. júla 2021 

v Luxemburgu. 

1. Úlohy a právomoc  

1.1. Európska prokuratúra – prvý orgán Európskej únie vybavený právomocou 

viesť trestné konanie v mene Európskej únie 

Základný právny rámec úloh Európskej prokuratúry je stanovený v čl. 86 ZFEÚ, ktorý je 

právnym základom zriadenia Európskej prokuratúry. Podľa čl. 86 ZFEÚ Európska prokuratúra 

bojuje proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie10 a za účelom naplnenia 

stanovenej úlohy zodpovedá za vyšetrovanie a trestné stíhanie páchateľov a spolupáchateľov 

trestných činov, ktoré spôsobujú ujmu finančných záujmom Únie, a za podanie obžaloby.11 Už 

čl. 86 ZFEÚ pripúšťa aj možnosť rozšírenia právomoci Európskej prokuratúry na boj proti 

závažnej trestnej činnosti, ktorá má cezhraničný rozmer. O takomto rozšírení právomocí 

Európskej prokuratúry môže rozhodnúť Európska rada, ktorá sa uznáša jednomyseľne po 

                                                 
5 Preambula nariadenia o EPPO, b.100. 
6 Článok 3 a článok 8 ods. 1 nariadenia o EPPO 
7 Článok 6 ods. 1 nariadenia o EPPO 
8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach 

vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999. Ú.v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1-

22. 
9 Working arrangement between the European Anti-Fraud Office („OLAF“) and the European Public Prosecutor´s 

Office („EPPO“) z 5. júla 2021. Dostupné na: Working_arrangement_EPPO_OLAF.pdf (europa.eu)   
10 Čl. 86 ods. 1 ZFEÚ 
11 Čl. 86 ods. 2 ZFEÚ 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-07/Working_arrangement_EPPO_OLAF.pdf
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udelení súhlasu Európskeho parlamentu a po porade s Komisiou. Čl. 86 ZFEÚ predpokladá, že 

právne a iné otázky týkajúce sa fungovania a činnosti Európskej prokuratúry majú byť upravené 

v nariadení, ktorým bude Európska prokuratúra zriadená.12  

Nariadenie o Európskej prokuratúre v článku 4 upravuje úlohy Európskej prokuratúry a vo 

veľkej miere preberá formuláciu obsiahnutú v čl. 86 ods. 2 ZFEÚ. Podľa čl. 4 nariadenia 

o Európskej prokuratúre je Európska prokuratúra zodpovedná za vyšetrovanie, trestné stíhanie 

páchateľov a spolupáchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ktoré sú 

ustanovené v smernici (EÚ) 2017/1371 a určené v nariadení, a za podanie obžaloby na nich. 

Európska prokuratúra vedie vyšetrovania, vykonáva úlohy trestného stíhania a vystupuje vo 

funkcii prokurátora na príslušných súdoch členských štátov až do konečného rozhodnutia vo 

veci. Z uvedenej formulácie čl. 4 nariadenia o EPPO vyplýva, že Európska prokuratúra má 

právomoc viesť vyšetrovania a trestné stíhania, ktorých cieľom je zistiť, či bol spáchaný trestný 

čin, ako ja vinu alebo nevinu osoby, ktorá sa označuje za páchateľa alebo spolupáchateľa.13 Do 

právomoci Európskej prokuratúry patria trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ktoré 

sú ustanovené v smernici (EÚ) 2017/137114, ako je vykonávaná vo vnútroštátnom práve, a ktorá 

stanovuje minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov poškodzujúcich finančné 

záujmy Únie a sankcií za ich spáchanie. Do právomoci Európskej prokuratúry tiež patria trestné 

činy neoddeliteľne spojené s trestnými činmi, ktoré patria do pôsobnosti Európskej prokuratúry 

a trestné činy týkajúce sa účasti na zločineckej organizácií, ak trestná činnosťou ňou páchaná 

predstavuje trestný čin patriaci do pôsobnosti Európskej prokuratúry.15 16 

Výsledkom vyšetrovania a trestného stíhania vedeného Európskou prokuratúrou, konkrétne 

európskym delegovaným prokurátorom, je správa, ktorá obsahuje zhrnutie veci. Súčasťou tejto 

správy je aj návrh rozhodnutia ďalšieho postupu – podanie obžaloby na príslušný vnútroštátny 

súd, odmietnutie veci, postúpenie veci alebo uplatnenie zjednodušeného postupu trestného 

stíhania.17 O konkrétnom postupe vo veci rozhoduje na základe návrhu európskeho 

delegovaného prokurátora príslušná stála komora. V prípade, ak stála komora vydá pokyn na 

podanie obžaloby, európsky delegovaný prokurátor v mene Európskej prokuratúry túto žalobu 

podá na príslušný súd daného členského štátu. Európska prokuratúra vystupuje na príslušných 

súdoch členských štátov vo funkcii prokurátora a to až do konečného rozhodnutia vo veci, teda 

                                                 
12 V zmysle čl. 86 ods. 3 ZFEÚ má nariadenie ustanoviť právne postavenie Európskej prokuratúry, podrobnosti 

výkonu jej funkcií a procesné predpisy vzťahujúce sa na jej činnosť, ako aj pravidlá prípustnosti dôkazov a pravidlá 

súdnej kontroly preskúmania jej procesných úkonov pri výkone jej funkcií.  
13 The future cooperation between OLAF and the European Public Prosecutor´s Office (EPPO). In-depth analysis 

of the European Parliaments Policy Department for Budgetary Affairs. Brusesels, 2017. s.12. Online: 

http://europarl.europa.eu/studies  
14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré 

poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva 
15 Článok 22 nariadenia o EPPO 
16 Bližšie k právomoci Európskej prokuratúry pozri napr. BECKOVÁ, D. The European Public Prosecutor's Office: 

new actor in EU Criminal Law. In Bratislava Law Review, 2020, vol.4, issue 2, pp.163-172, doi: 

doi.org/10.46282/blr.2020.4.2.207. BURCHARD, CH. 2021. Article 5 Basci principles of its activities. In 

Herrnfeld H., Brodowski D., Burchrad Ch: European Public Prosecutor´s Office: Regulation (EU) 2017/1939 

implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor´s Office (´EPPO´): 

Article-by-Article Commentary. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesselschaft mbH & Co. KG, pp. 20- 32. DOI: 

10.5771/9783845290768-1 
17 Článok 35 nariadenia o EPPO 

http://europarl.europa.eu/studies
https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.2.207
https://10.0.22.139/9783845290768-1/
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aj Európska prokuratúra má právo podať opravný prostriedok voči rozhodnutiu vnútroštátneho 

súdu konajúceho vo veci.  

1.2. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) – orgán boja proti 

podvodom a ostatným nezákonným činnostiam, ktoré negatívne ovplyvňujú 

finančné záujmy Únie 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) bol zriadený rozhodnutím Komisie v roku 

199918, ktoré ustanovuje základný právny rámec jeho úloh a činnosti. Vychádzajúc z čl. 2 

rozhodnutia je OLAF poverený uskutočňovaním vonkajších a vnútorných administratívnych 

vyšetrovaní. Vonkajšie správne vyšetrovania vedie OLAF s cieľom posilňovania boja proti 

podvodom, korupcii a akejkoľvek nezákonnej činnosti, ktorá negatívne ovplyvňuje finančné 

záujmy Únie, ako aj proti akémukoľvek inému konaniu alebo činnosti, ktoré sú v rozpore 

s ustanoveniami Únie. Vnútorné administratívne šetrenia sú zamerané na boj proti podvodom, 

korupcii a ostatným nezákonným činnostiam, ktoré negatívne ovplyvňujú finančné záujmy Únie, 

a na vyšetrovanie závažných skutočností spojených s vykonávaním profesionálnych činností, 

ktoré môžu predstavovať porušenie povinností úradníkov a zamestnancov Únie, ako aj 

porušenie povinností zo strany členov orgánov a inštitúcií Únie. Vychádzajúc z právneho 

rámca obsiahnutého v čl. 2 rozhodnutia, predmetom vyšetrovania OLAf-u sú: všetky oblasti 

výdavkov Únie (najmä štrukturálne fondy, poľnohospodárske fondy a fondy na podporu 

vidieka), príjmy Únie (najmä clá a nezákonný obchod s tabakovými výrobkami a falšovaním 

tovarom), a podozrenie zo závažného pochybenia zamestnancov Únie a členov orgánov 

a inštitúcií Únie.19 Okrem vedení vonkajších a vnútorných administratívnych vyšetrovaní je pri 

výkone svojej činnosti OLAF zodpovedný aj za poskytovanie pomoci Komisii pri spolupráci 

s členskými štátmi v oblasti boja proti podvodom.  

Bližšia právna úprava vyšetrovaní vedených OLAF-om je obsiahnutá v nariadení 

o vyšetrovaniach OLAF, ktoré bolo prijaté s cieľom posilniť účinnosť vyšetrovacieho postupu 

OLAF-u a zintenzívniť boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom 

poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Nariadenie OLAF opätovne potvrdzuje úlohu OLAF-u 

a jeho právomoc keď ustanovuje, že OLAF je zodpovedný za vedenie administratívneho 

vyšetrovania s cieľom bojovať proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym 

činnostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie, pričom spresňuje, že administratívnymi 

vyšetreniami sú všetky inšpekcie, kontroly alebo iné opatrenia, ktoré sú zamerané na 

dosiahnutie jeho cieľov, a ak je to potrebné, aj na zistenie protiprávneho charakteru 

vyšetrovacích činností.20 

Výsledkom vyšetrovania vedeného OLAF-om je správa o vyšetrovaní, ktorá obsahuje 

informácie o zistených skutočnostiach, ich predbežnej právnej kvalifikácií a odhadovanom 

finančnom vplyve, ako aj závery vyšetrovania. K správe o vyšetrovaní sa pripája aj 

odporúčanie o tom, či je potrebné prijatie správnych, disciplinárnych alebo justičných opatrenie 

zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie alebo zo strany príslušných orgánov 

                                                 
18 Rozhodnutie Komisie 1999/352/ES, ESUO, Euratom z 28. apríla 1999, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre 

boj proti podvodom (OLAF). Ú.v.ES L 136, 31.5.1999, s.20. Konsolidované znenie 1.1.2016. 
19 HOFMANN, M., STOYKOV, S. OLAF – 20 Years of Protecting the Financial Interests of the EU. In Eucrim, 

2019, issue 4. DOI: http://doi.org/10.30709/eucrim-2019-024  
20 Článok 2 b. 4 nariadenia o vyšetrovaniach OLAF 

http://doi.org/10.30709/eucrim-2019-024
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dotknutého členského štátu, alebo naopak, prijatie takéhoto opatrenia nie je potrebné.21 Správy 

spolu s odporúčaniami sa zasielajú dotknutým členským štátom (externé vyšetrovanie) alebo 

dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram Únie alebo justičným orgánom 

dotknutého členského štátu, ak správa obsahuje skutočnosti, ktoré by mohli viesť k trestnému 

stíhaniu (interné vyšetrovanie). Keďže OLAF nie je vybavený právomocou viesť trestné 

stíhanie a ani vystupovať pozícií prokuratúra na príslušných orgánoch členských štátov, jeho 

práca končí vydaním správy obsahujúcej závery vyšetrovania a odporúčania, aké opatrenia je 

potrebné prijať za účelom boja proti trestnej činnosti. Trestnoprávny rozmer boja proti 

podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcich finančné záujmy 

Únie je na príslušných vnútroštátnych orgánoch daného členského štátu.  

2. Právny rámec spolupráce medzi Európskou prokuratúrou 

a Európskym úradom pre boj proti podvodom 

Oba uvedené orgány, Európska prokuratúra a Európsky úrad pre boj proti podvodom, majú 

svoje zásadne a  nezastupiteľné miesto pri ochrane finančných záujmov Európskej únie. Aj keď 

sa na prvý pohľad môže zdať, že Európska prokuratúra a OLAF sú orgány Únie, ktorých úlohy 

sú takmer identické, najmä kvôli rovnakému cieľu, ktorý pri plnení úloh sledujú, a to ochranu 

finančných záujmov Únie, nie je možné ich stotožňovať. Najzásadnejším rozdielom vo 

fungovaní a pri činnosti týchto orgánov je skutočnosť, že Európska prokuratúra má právomoc 

viesť vyšetrovania a trestné stíhania páchateľov a spolupáchateľov trestných činov 

poškodzujúcich finančné záujmy Únie a podať na nich obžalobu na príslušný súd, zatiaľ čo 

OLAF je vybavený „len“ právomocou viesť administratívne vyšetrovania bez možnosti 

trestného stíhania páchateľov a podania obžaloby na nich. Keďže však Európska prokuratúra aj 

OLAF majú právomoc vyšetrovať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, bolo 

potrebné upraviť ich vzájomné fungovanie a pravidlá ich vzájomnej činnosti tak, aby si pri 

plnení svojich úloh nekonkurovali, ale naopak, aby sa pri plnení zverených úloh dopĺňali. 

2.1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1939 o EPPO 

Základný právny rámec vzájomných vzťahov, resp. spolupráce medzi Európskou 

prokuratúrou a OLAF-om je upravený v čl. 101 nariadenia o EPPO, ktorý stanovuje základnú 

zásadu, podľa ktorej musia mať Európska prokuratúra a OLAF úzke vzťahy založené na 

vzájomnej spolupráci v rámci ich mandátov a na výmene informácií. Ich vzájomná spolupráca 

by mala byť nadviazaná a udržiavaná s cieľom zabezpečiť využívanie všetkých dostupných 

prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom komplementárnosti 

a podpory, ktorú OLAF poskytuje Európskej prokuratúre.22 Vychádzajúc zo znenia odseku 1 je 

možné identifikovať tri kľúčové aspekty vzťahu Európskej prokuratúry a OLAF-u. Po prvé, 

úzka vzájomná spolupráca, ktorá vychádza zo skutočnosti, že tak Európska prokuratúra ako aj 

OLAF sú samostatnými orgánmi Únie, pričom každý z nich má zverené vlastné právomoci, 

ktoré majú vo svojom  vzájomnom vzťahu rešpektovať a nejde o vzťah založený na princípe 

nadradenosti a podradenosti.23 Po druhé, vzájomná výmena informácií, ktorá predpokladá 

                                                 
21 Článok 11 ods. 1 nariadenia o vyšetrovaniach OLAF 
22 Článok 101 ods. 1 nariadenia o EPPO 
23 BRODOWSKI, D. 2021. Article 101. C. Analysis of the individual provisions of Article 101. In Herrnfeld H., 

Brodowski D., Burchrad Ch: European Public Prosecutor´s Office: Regulation (EU) 2017/1939 implementing 
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výmenu relevantných informácií medzi oboma úradmi s cieľom zefektívniť ich činnosť 

a plnenie zverených úloh, čo v konečnom dôsledku vedie k posilneniu ochrany finančných 

záujmov Únie. Tento aspekt vzájomného vzťahu Európskej prokuratúry a OLAF-u sa 

v praktickej rovine realizuje cez nepriamy prístup Európskej prokuratúry k systému správy 

prípadov správy OLAF-u a zároveň povinnosti Európskej prokuratúry umožniť prístup OLAF-

u k informáciám, ktoré sú súčasťou jej systému správy prípadov.24 Povinnosť OLAF-u 

oznamovať Európskej prokuratúre akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou si môže 

Európska prokuratúra uplatniť svoje právomoci, vyplýva nielen z čl. 101 ods.1 nariadenia 

o EPPO, ale aj z čl. 24 ods. 1 a 9 nariadenia o EPPO, ktorý upravuje všeobecnú oznamovaciu

a informačnú povinnosť vo vzťahu k Európskej prokuratúre. Túto oznamovaciu a informačnú

povinnosť vo vzťahu k Európskej prokuratúre majú všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry

Únie a príslušné orgány členských štátov.25 Po tretie, podpora a komplementárnosť OLAF-u

Európskej prokuratúre, ktorá sa pri vyšetrovaniach vedených Európskou prokuratúrou

prejavuje v tom, že Európska prokuratúra môže OLAF požiadať o poskytnutie informácií,

analýz, odbornú a administratívnu pomoc, ako aj požiadať OLAF o uľahčenie koordinácie

konkrétnych úkonov príslušných vnútroštátnych správnych orgánov a orgánov Únie. Podporná

činnosť OLAF-u vo vzťahu k Európskej prokuratúre môže spočívať aj v tom, že Európska

prokuratúra požiada OLAF o začatie administratívneho vyšetrovania konkrétneho skutku.26

Zatiaľ čo prvé dva aspekty možno označiť za vzájomné, tretí aspekt je len jednostranný.

Nariadenie o EPPO predpokladá prednosť vyšetrovania trestných činov Európskou 

prokuratúrou pred vyšetrovaniami vedenými OLAF-om, keďže OLAF má vo vzťahu k 

Európskej prokuratúre vystupovať podporne a komplementárne, a zároveň mu nariadenie 

o EPPO neumožňuje začať viesť administratívne vyšetrovanie v prípadoch skutkov,  o ktorých

už vedie vyšetrovanie Európska prokuratúra alebo musí zastaviť vyšetrovanie, pokiaľ v danej

veci začala svoju právomoc vykonávať Európska prokuratúra27. Uvedeným ustanovením sa má

zabrániť duplicite vedených vyšetrovaní, t.j. duplicite trestného a administratívneho

vyšetrovania, týkajúcich sa trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie.28 Ak sa

v konkrétnom prípade Európska prokuratúra rozhodne, že nezačne vyšetrovanie alebo ak sa

Európska prokuratúra počas vyšetrovania alebo po skončení vyšetrovanie rozhodne vec

odmietnuť, môže vec postúpiť OLAF-u alebo mu poskytnúť relevantné informácie o takomto

prípade, aby sám posúdil, či v danej veci uplatní svoju právomoc a začne administratívne

enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor´s Office (´EPPO´): Article-by-

Article Commentary. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesselschaft mbH & Co. KG, p.603. DOI: 

10.5771/9783845290768-1 
24 Článok 101 ods. 5 nariadenia o EPPO 
25 Vychádzajúc z b. 51 Preambuly nariadenia o EPPO sa na úplne splnenie povinnosti informovať Európsku 

prokuratúru o podozrení z trestného činu, v súvislosti s ktorými by si mohla uplatniť svoju právomoc, mali 

dodržiavať už existujúce postupy oznamovania a mali by byť zavedené mechanizmy na predbežné hodnotenie 

obvinení. Preambula pripúšťa aj možnosť, že inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie môžu za účelom 

informovania Európskej prokuratúry o podozrení z trestného činu poškodzujúceho finančné záujmy Únie využiť 

OLAF. 
26 Článok 101 ods. 2 nariadenie o EPPO 
27 Článok 101 ods. 2 nariadenie o EPPO 
28 The future cooperation between OLAF and the European Public Prosecutor´s Office (EPPO). In-depth analysis 

of the European Parliaments Policy Department for Budgetary Affairs. Brusesels, 2017. s. 6. Online: 

http://europarl.europa.eu/studies 

https://10.0.22.139/9783845290768-1/
http://europarl.europa.eu/studies
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vyšetrovanie.29 Takýmto spôsobom sa má zabezpečiť efektívne fungovanie oboch úradov, ktoré 

bude založená na vzájomnej výmene informácií, avšak s uprednostnením vyšetrovania, ktoré 

vykonáva Európska prokuratúra.  

Pri spolupráci Európskej prokuratúry a OLAF-u v kontexte nariadenia je však potrebné 

pamätať na to, že Európska prokuratúra bola zriadená formou posilnenej spolupráce, na ktorej 

sa aktuálne zúčastňuje 22 členských štátov Európskej únie. Z tohto dôvodu si bude OLAF plniť 

svoju informačnú povinnosť vo vzťahu k Európskej prokuratúre a spolupracovať s Európskou 

prokuratúrou pri vyšetrovaniach len v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu alebo 

vyšetrovaniach, ktoré sa týkajú členských štátov zúčastňujúcich sa na posilnenej spolupráci na 

účely zriadenia Európskej prokuratúry.  

2.2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 

o vyšetrovaniach OLAF 

Napriek tomu, že problematiku vzťahu Európskej prokuratúry a OLAF-u upravuje 

nariadenie o EPPO, prijatie nariadenia o EPPO si vyžiadalo aj zmenu a doplnenie nariadenia 

o vyšetrovaniach OLAF.30 Zmenou nariadenia o vyšetrovaniach OLAF malo dôjsť 

k zohľadneniu ustanovení nariadenia o EPPO týkajúcich sa vzťahu Európskej prokuratúry 

s cieľom zabezpečiť, aby sa ustanovenia týchto dvoch nariadení vzájomne dopĺňali, a tak vo 

vzťahu medzi Európskou prokuratúrou a OLAF-om zaistili úzku spoluprácu, výmenu 

informácií, komplementárnosť a predchádzanie duplicite. Práve zosúladenie právnych úprav 

má viesť k vytvoreniu právneho rámca, ktorý zaistí najvyššiu úroveň ochrany finančných 

záujmov Únie.31 K uvedeným zmenám nariadenia o vyšetrovaniach OLAF došlo prijatím 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/222332.  

Nariadením (EÚ, Euratom) 2020/2223 bol prijatý nový cieľ OLAF-u, ktorým je nadviazanie 

a udržiavanie úzkych vzťahov s Európskou prokuratúrou, pričom tieto vzťahy sa majú zakladať 

na vzájomnej spolupráci, komplementárnosti a predchádzaní duplicite s cieľom zabezpečiť 

využívanie všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie 

prostredníctvom komplementárnosti ich príslušných mandátov a podpory, ktorú OLAF 

poskytuje Európskej prokuratúre.33 Ustanovenie nariadenie o vyšetrovaniach OLAF vo veľkej 

miere preberajú ustanovenie čl. 101 nariadenia o EPPO, avšak jednotlivé formy a rozsah 

spolupráce bližšie špecifikujú. Nariadenie o vyšetrovaniach OLAF upravuje vzťah Európskej 

prokuratúry a OLAF-u v nasledujúcich oblastiach: oznamovanie trestnej činnosti Európskej 

                                                 
29 Článok 101 ods. 4 nariadenia o EPPO 
30 BRODOWSKI uvádza, že táto zmena osobitným právnym aktom bola nevyhnutná najmä preto, že nariadenie 

o EPPO je záväzné len pre členské štáty zúčastňujúce sa na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej 

prokuratúry, a nie pre všetky členské štáty, a preto sa ním nemohli byť priamo zmenené právomoci OLAF-u. 

BRODOWSKI, D. 2021. Article 101. A. Introduction, genesis of the provision. In Herrnfeld H., Brodowski D., 

Burchrad Ch: European Public Prosecutor´s Office: Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced 

cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor´s Office (´EPPO´): Article-by-Article 

Commentary. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesselschaft mbH & Co. KG, p.603. DOI: 10.5771/9783845290768-

1 
31 Preambula nariadenia o vyšetrovaniach OLAF, b. 3. 
32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2223 z 23. decembra 2020, ktorým sa mení 

nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní 

Európskeho úradu pre boj proti podvodom. Ú.v. EÚ L 437, 28.12.2020, s. 49 – 73. 
33 Článok 1 ods. 4a nariadenia o vyšetrovaniach OLAF  

https://10.0.22.139/9783845290768-1/
https://10.0.22.139/9783845290768-1/
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prokuratúre, neduplicita vyšetrovaní, podpora OLAF-u pre Európsku prokuratúru, doplňujúce 

vyšetrovania, dohody o spolupráci a výmena informácií.  

V otázke podpory OLAF-u pre Európsku prokuratúru nariadenie o vyšetrovaniach OLAF 

obsahuje pozitívne vymedzenie foriem podpory zhodné s čl. 101 ods. 3 nariadenie o EPPO, ako 

aj negatívne vymedzenie, podľa ktorého sa OLAF zdrží konkrétnych úkonov alebo opatrení, 

ktoré by mohli ohroziť priebeh vyšetrovania alebo trestného stíhania, ktoré vedie Európska 

prokuratúra. Nariadenie o vyšetrovaniach OLAF navyše reaguje aj na požiadavku stanovenú čl. 

41 nariadenia o EPPO, podľa ktorej je Európska prokuratúra pri výkone svojich činností 

povinná v plnej miere zabezpečiť dodržiavanie základných práv a slobôd podozrivých 

a obvinených osôb zakotvených v Charte, ako aj ich procesných práv, ktoré týmto osobám 

priznáva právo Únie a uplatniteľné vnútroštátne právo. Keďže svojou činnosťou a plnením úloh 

v rámci podpory Európskej prokuratúry sa zistenia OLAF-u stávajú súčasťou vyšetrovania, 

musí OLAF pri výkone podporných činností a opatrení požadovaných Európskou prokuratúrou 

(napr. vedenie administratívneho vyšetrovania, koordinácia konkrétnych úkonov príslušných 

vnútroštátnych správnych orgánov a Európskej prokuratúry, vykonávanie kontroly a inšpekcie 

na mieste, vďaka ktorým má OLAF prístup do priestorov a k dokumentácií) zabezpečiť 

v spolupráci s Európskou prokuratúrou dodržiavanie základných práv a slobôd a procesných 

práv podľa čl. 41 nariadenia o EPPO.34 Rovnako musí OLAF pri vykonávanie podporných 

právomocí pre Európsku komisiu dodržiavať procesné záruky týkajúce sa možnosti súdneho 

preskúmania procesných úkonov, v záujme ochrany prípustnosti získaných dôkazov. 

Navyše, oproti formám spolupráce upravených v nariadení o EPPO, nariadenie 

o vyšetrovaniach OLAF upravuje ako jednu z foriem spolupráce aj vedenie doplňujúcich 

administratívnych vyšetrovaní OLAF-om, ktoré môže OLAF sám iniciovať. Nariadenie 

o EPPO predpokladá vedenie takýchto doplňujúcich administratívnych vyšetrovaní OLAF-om 

len na základe žiadosti Európskej prokuratúry, nie však na základe iniciatívy samotného OLAF-

u. Uvedená možnosť OLAF-u iniciovať doplňujúce administratívne vyšetrovanie vo veci, 

v ktorej koná Európska prokuratúra, bola zavedené s cieľom uľahčiť prijatie ochranných 

opatrení alebo finančných, disciplinárnych alebo správnych opatrení. Iniciovať doplňujúce 

administratívne vyšetrovanie môže OLAF len v riadne odôvodnených prípadoch, pričom o tom 

musí Európsku prokuratúru vopred písomne informovať a objasniť účel a povahu zamýšľaného 

vyšetrovania. Európska prokuratúra môže voči začatiu takéhoto vyšetrovania alebo proti 

vykonaniu určitých úkonov týkajúcich sa vyšetrovania vzniesť námietku. Keď Európska 

prokuratúra takúto námietku vznesie, OLAF nemôže začať vyšetrovanie alebo nemôže vykonať 

určité úkony týkajúce sa vyšetrovania. Naopak, ak Európska prokuratúra námietku nevznesie, 

                                                 
34 OLAF je pri vykonávaní svojej činnosti viazaný procesnými zárukami stanoveným v nariadení o vyšetrovaniach 

OLAF a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96, ako aj Charte základných práv Európskej únie. Týmto právnym 

rámcom sa od OLAF-u vyžaduje, aby svoje vyšetrovania viedol objektívne, nestranne a dôverne, aby získaval 

dôkazy v prospech aj neprospech dotknutých osôb a vykonával vyšetrovacie úkony na základe písomného 

oprávnenia a po preskúmaní zákonnosti. OLAF musí zabezpečiť dodržiavania práv osôb dotknutých jeho 

vyšetrovaní vrátane prezumpcie neviny a práva nevypovedať proti sebe. Dotknuté osoby majú počas vypočúvania 

okrem iného právo na pomoc osoby podľa ich vlastného výberu, právo na potvrdenie záznamu vypočúvania 

a právo na používanie ktoréhokoľvek z úradných jazykov inštitúcií Únie. Dotknuté osoby majú takisto právo 

vyjadriť sa k skutočnostiam prípadu pre vypracovaním záveru. Preambula nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2223, b. 16. 



Dominika Marčoková Becková  |  
 

 
  

117 

OLAF môže začať vlastné doplňujúce administratívne vyšetrovanie. Toto vyšetrovanie však 

OLAF musí po celý čas viesť v konzultácií s Európskou prokuratúrou.35 

2.3. Dohoda o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Európskym úradom 

pre boj proti podvodom 

Uzavretie dohody o spolupráci (working arrangement) predpokladá nariadenie o EPPO v čl. 

99 ods. 3 a čl. 101 ods. 1, ako aj nariadenie o vyšetrovaniach OLAF v čl. 4a a čl. 12g. Dohoda 

o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Európskym úradom pre boj proti podvodom bola 

podpísaná dňa 5. júla 2021 v Luxemburgu (ďalej len „dohoda“ alebo „dohoda o spolupráci“). 

Cieľom dohody o spolupráci je nadviazať úzku spoluprácu medzi Európskou prokuratúrou 

a OLAF-om pri vykonávaní ich vyšetrovacích mandátov a trestnom stíhaní, najmä 

prostredníctvom výmeny informácií vrátane osobných údajov a vzájomnej podpory medzi 

stranami dohody.36 Dohoda o spolupráci vyslovene vylučuje výmenu informácií a spoluprácu 

medzi Európskou prokuratúrou a OLAF-om v prípade interných administratívnych vyšetrovaní 

OLAF-u, ktoré sa týkajú závažných prípadov výkonu služobnej povinnosti, týkajúcich sa 

hlavného európskeho prokurátora, európskych prokurátorov, administratívneho riaditeľa 

a zamestnancov Európskej prokuratúry, európskych delegovaných prokurátorov, ale aj 

vyslaných národných expertov a iných osôb, ktoré Európska prokuratúra nezamestnáva, ale sú 

jej k dispozícií.37  

Dohoda o spolupráci rozpracováva jednotlivé formy spolupráce Európskej prokuratúry 

a OLAF-u, ktoré sú upravené v nariadení o EPPO a nariadení o vyšetrovaniach OLAF, pričom 

stanovuje detaily a rieši praktické otázky fungovania tejto spolupráce. Okrem toho, že dohoda 

o spolupráci upravuje vzájomnú výmenu informácií, odovzdávanie a postúpenie prípadov 

a vzájomné podporné činnosti a opatrenia pri vyšetrovaniach, doplňujúce administratívne 

vyšetrovania zo strany OLAF-u, zahŕňa dohoda aj ustanovenia týkajúce sa spoločných školení 

zamestnancov Európskej prokuratúry a OLAF-u, programu výmeny zamestnancov 

a pravidelnej výmeny informácií o aktuálnych otázkach trestnej činnosti, ako ďalšie formy ich 

vzájomnej spolupráce. 

V nadväznosti na nariadenie o EPPO a nariadenie o vyšetrovaniach OLAF dohoda 

o spolupráci medzi OLAF a EPPO zahŕňa aj podrobné ustanovenia týkajúce sa nepretržitej 

výmeny informácií počas prijatia a overovania obvinení na účely určenia právomoci vo veci 

vyšetrovania, s čím súvisí aj striktné nastavenie lehôt, počas ktorých si musia EPPO a OLAF 

navzájom odpovedať na žiadosti. Právna úprava obsiahnutá v oboch uvedených nariadeniach 

a špecifikovaná v dohode o spolupráci medzi EPPO a OLAF-om má za cieľ predísť vzniku 

kompetenčných sporov medzi uvedenými subjektmi. Základnou črtou pri rozhodovaní 

o právomocí vo veci vyšetrovania je, že ak sa Európska prokuratúra rozhodne začat 

vyšetrovanie, OLAF buď vyšetrovanie nezačne alebo začate vyšetrovanie zastaví. V zásade sa 

predpokladá prednosť vyšetrovaní vedených Európskou prokuratúrou pred vyšetrovaniami 

vedenými OLAF-om. V prípade, ak sa EPPO rozhodne nezačať vyšetrovanie alebo vec 

odmietne, oznámi to OLAF-u, ktorý ak to považuje za vhodné a potrebné, začne viesť 

                                                 
35 Článok 12f ods. 1 nariadenia o vyšetrovaniach OLAF 
36 Článok 1.1 Dohody o spolupráci 
37 Článok 1.2 Dohody o spolupráci, čl. 110 ods. 1 nariadenia o EPPO 
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administratívne vyšetrovanie. Vzhľadom na takto nastavenú koncepciu fungovania vzájomnej 

spolupráce medzi EPPO a OLAF-om, ktorej základom je plnenie si informačnej povinnosti 

a prednosť vyšetrovaní vedených EPPO, ani nariadenie o EPPO, ani nariadenie 

o vyšetrovaniach OLAF a ani dohoda o spolupráci neobsahujú právnu úpravu riešenia

kompetenčných sporov medzi OLAF-om a EPPO. Nazdávame sa, že v prípade vzniku sporu

o právomoc, ak sa Európska prokuratúra rozhodne začať vyšetrovanie, OLAF musí jej

rozhodnutie rešpektovať a môže so súhlasom EPPO viesť len doplnkové vyšetrovanie.

V súvislosti s pracovnou dohodou hlavná európska prokurátorka uviedla, že pracovná 

dohoda umožňuje obom úradom jasne vymedziť ich príslušné úlohy a zodpovednosť, tak aby 

mohli medzi sebou spolupracovať čo najefektívnejším spôsobom s jediným cieľom: lepšie 

chrániť peniaze daňových poplatníkov EÚ a postaviť páchateľov  všetkých trestných činov 

poškodzujúcich finančné záujmy Únie čo najrýchlejšie pred spravodlivosť. Generálny riaditeľ 

OLAF-u dodal, že dohoda o spolupráci stanovuje konkrétne, ako budú Európska prokuratúra 

a OLAF spolupracovať, pričom ich spolupráca je založená na dôvere a transparentnosti. 

Zameranie sa na rýchlu, efektívnu a vzájomnú výmenu informácií by podľa neho malo 

zabezpečiť, že žiadny prípad nezostane neodhalený, čo je hlavná súčasť toho, aby OLAF 

a Európska prokuratúra mohli spoločne zintenzívniť boj proti podvodom a korupcii, ktoré 

ovplyvňujú finančné záujmy EÚ.38 

3. Doterajšia spolupráca Európskej prokuratúry a Európskeho úradu

pre boj proti podvodom

Do právomoci Európskej prokuratúry patria trestné činy poškodzujúce finančné záujmy 

Únie ustanovené v smernici (EÚ) 2017/ 1371 (PIF smernica). OLAF v rámci svojej činnosti 

vedie vyšetrovania proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom 

poškodzujúcim finančné záujmy Únie, z čoho vyplýva, že OLAF vedie administratívne 

vyšetrovania aj trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie v zmysle PIF smernice. 

Keďže oba úrady, Európska prokuratúra aj OLAF, majú právomoc vo vzťahu k trestným činom 

poškodzujúcim finančné záujmy Únie, úprava ich vzájomných vzťahov bola a je viac ako 

nevyhnutná, aby sa predišlo duplicite v činnosti týchto úradov a aby sa zabezpečila čo 

najefektívnejšia ochrana finančných záujmov Únie. Je možné predpokladať, že OLAF bude 

kľúčovým partnerom Európskej prokuratúry a ich vzájomná spolupráca bude pre Európsku 

prokuratúru zásadná, keďže práve OLAF disponuje širokou škálou informácií, ktoré sa týkajú 

trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie a môže Európskej prokuratúre 

poskytovať potrebnú súčinnosť pri zisťovaní a odhaľovaní trestnej činnosti, ako aj v priebehu 

vyšetrovania a trestného stíhania páchateľov a spolupáchateľov tejto trestnej činnosti. Tento 

záver potvrdzujú aj doterajšie dáta týkajúce sa činnosti Európskej prokuratúry a OLAF-u. 

Doterajšiu spoluprácu je možné hodnotiť zatiaľ len na základe dát z roku 2021.39 V prvých 

7 mesiacoch operačnej činnosti Európskej prokuratúry, prispel OLAF značne k začatiu 

38 Tlačová správa Európskej prokuratúry: EPPO and OLAF working arrangement: ensuring no case goes 

undetected. Dostupné na: EPPO and OLAF working arrangement: ensuring no case goes undetected | European 

Public Prosecutor’s Office (europa.eu) 
39 Zdrojmi dát sú:Výročná správa Európskej prokuratúry za r. 2021. Dostupné na: Documents | European Public 

Prosecutor’s Office (europa.eu). Správa Úradu pre boj proti podvodom za r. 2021. Dostupné na: The OLAF report 

2021 (europa.eu) 

https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-and-olaf-working-arrangement-ensuring-no-case-goes-undetected
https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-and-olaf-working-arrangement-ensuring-no-case-goes-undetected
https://www.eppo.europa.eu/en/documents?keywords=&category=19&page=0
https://www.eppo.europa.eu/en/documents?keywords=&category=19&page=0
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
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vyšetrovaní trestných činov Európskou prokuratúrou: začalo sa približne 85 vyšetrovaní 

trestných činov Európskou prokuratúrou na základe vyšetrovacích správ úradu OLAF. 

Súčasťou každej správy OLAF-u pre Európsku prokuratúru, ktorá sa týkala podozrenia 

z trestnej činnosti, v súvislosti s ktorou si môže Európska prokuratúra uplatniť svoju právomoc, 

bolo aj posúdenie v akej výške boli poškodené alebo budú pravdepodobne poškodené finančné 

záujmy Únie.40 V porovnaní s inými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, 

spolupráca s ktorými sa hodnotila, bol OLAF jednoznačne najvýznamnejším partnerom 

a úradom, ktorý Európskej prokuratúre zaslal najvyšší počet správ o trestnej činnosti.  

41

Veľmi úzku spoluprácu medzi Európskou prokuratúrou a OLAF-om je možné vyvodiť aj 

z počtu žiadostí Európskej prokuratúry o lustráciu v systéme správy prípadov OLAF. Takýchto 

žiadostí Európskej prokuratúry bolo 58, čo vyplýva predovšetkým zo skutočnosti, že OLAF 

môže viesť administratívne vyšetrovania týkajúce sa trestných činov poškodzujúcich finančné 

záujmy Únie.42 V r. 2021 OLAF uskutočnil 26 doplňujúcich administratívnych vyšetrovaní na 

základe žiadosti Európskej prokuratúry a 8 doplňujúcich administratívnych vyšetrovaní na 

základe vlastnej iniciatívy v konzultáciách s Európskou prokuratúrou.43 

Európska prokuratúra a OLAF aktívne pracujú na ich vzájomnej spolupráci a jej 

posilňovaní, o čom svedčí aj to, že spoločne participujú na vyšetrovaní viacerých trestných 

činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie. Z dostupných štatistík je zrejmé, že OLAF je 

kľúčovým partnerom Európskej prokuratúra a právnych rámec ich vzájomnej spolupráce 

vytvoril podmienky pre ich efektívnu spoluprácu a posilnenie úrovne ochrany finančných 

záujmov Únie.  

Záver 

Prijatie nariadenie o EPPO výrazne zmenilo a posilnilo možnosti Únie v boji proti trestným 

činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, čím sa má zabezpečiť kvalitnejšia a efektívnejšia 

ochrana finančný záujmov Únie. Vznik Európskej prokuratúry si vyžiadal potrebu úpravy 

40 Správa Úradu pre boj proti podvodom za r. 2021. s. 28. Dostupné na: The OLAF report 2021 (europa.eu) 
41 Štatistika oznamovania trestnej činnosti inštitúciami, orgánmi, agentúrami a úradmi Únie Európskej prokuratúre. 

Výročná správa Európskej prokuratúry za r. 2021, s. 88. Dostupné na: Documents | European Public Prosecutor’s 

Office (europa.eu) 
42 Ibid, s. 89. 
43 Figure 13: OLAF´s cooperation with the EPPO. Správa Úradu pre boj proti podvodom za r. 2021, s. 38. Dostupné 

na: The OLAF report 2021 (europa.eu). 

https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
https://www.eppo.europa.eu/en/documents?keywords=&category=19&page=0
https://www.eppo.europa.eu/en/documents?keywords=&category=19&page=0
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
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vzťahov Európskej prokuratúry s existujúcimi inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami 

Únie. Medzi vzťahy, ktoré majú pre Európsku prokuratúru osobitný význam, patria vzťahy 

s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ktoré pôsobia v oblasti trestného práva. 

Jedným z takýchto vzťahov je aj vzťah Európskej prokuratúry s Európskym úradom pre boj 

proti podvodom (OLAF), ktorý je vybavený právomocou viesť administratívne vyšetrovania 

zamerané na boj proti podvodom, korupcii a ostatným protiprávnym činnostiam, ktoré 

negatívne ovplyvňujú finančné záujmy Únie.  

Snahou pri tvorbe právneho rámca budúcich vzťahov medzi Európskou prokuratúrou a 

Úradom pre boj proti podvodom bolo vytvorenie takého právneho rámca a pravidiel, ktoré 

umožnia nadviazanie a budovanie komplementárneho a privilegovaného vzťahu medzi 

Európskou prokuratúrou a OLAF-om,  ktorý bude viesť k podpore ich vzájomnej dôvery 

a efektívnej spolupráci.44 Aktuálna právna úprava obsiahnutá v nariadení o EPPO, nariadení 

o vyšetrovaniach OLAF a v dohode o spolupráci umožňuje Európskej prokuratúre a OLAF-u 

spojiť svoje vyšetrovacie kapacity pri vyšetrovaní trestných činov poškodzujúcich finančné 

záujmy Únie, čím sa dosiahne vyšší počet odhalených trestných činov proti finančným 

záujmom Únie, ochrana integrity a rozpočtu Únie, zvýšená účinnosť vyšetrovaní z úrovne Únie 

a maximalizuje sa vymáhanie škôd od páchateľov.45  

Do budúcna je možné predpokladať, že vzťah medzi Európskou prokuratúrou a OLAF-om 

sa bude stále prehlbovať a skvalitňovať. Dôsledkom fungovania Európskej prokuratúry je aj 

skutočnosť, že OLAF vo veľkom počte prípadov týkajúcich sa trestných činov poškodzujúcich 

finančné záujmy Únie nebude vykonávať svoju právomoc, pretože ju bude vykonávať Európska 

prokuratúra. Napriek tomu, že nebude OLAF orgánom, ktorý bude zodpovedný za celé 

vyšetrovanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, bude naďalej plniť 

dôležitú úlohu – poskytovať potrebnú súčinnosť Európskej prokuratúre, či už realizovaní 

podporných opatrení alebo vedením doplňujúceho administratívneho vyšetrovania. Iba 

vzájomnou efektívnou spoluprácou, ktorá je založená na dôvere, transparentnosti a kooperácií, 

môže byť dosiahnutá efektívna ochrana finančných záujmov Únie. 

 

Informácie o autorke 

JUDr. Dominika MARČOKOVÁ BECKOVÁ, PhD. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Právnická fakulta, Ústav medzinárodného práva a európskeho práva 

výskumná pracovníčka 

e-mail: dominika.beckova@upjs.sk 
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of the European Parliaments Policy Department for Budgetary Affairs. Brusesels, 2017. s. 27. Online: 

http://europarl.europa.eu/studies 
45 Tlačová správa Európskej prokuratúry: EPPO and OLAF working arrangement: ensuring no case goes 

undetected. Dostupné na: EPPO and OLAF working arrangement: ensuring no case goes undetected | European 

Public Prosecutor’s Office (europa.eu) 

mailto:dominika.beckova@upjs.sk
http://europarl.europa.eu/studies
https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-and-olaf-working-arrangement-ensuring-no-case-goes-undetected
https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-and-olaf-working-arrangement-ensuring-no-case-goes-undetected


Dominika Marčoková Becková  |  
 

 
  

121 

Zoznam použitej literatúry a zdrojov 

BECKOVÁ, D. The European Public Prosecutor's Office: new actor in EU Criminal Law. In 

Bratislava Law Review, 2020, vol.4, issue 2, ss.163-172, doi: 

doi.org/10.46282/blr.2020.4.2.207.  

BRODOWSKI, D. 2021. Article 99. B. Analysis of the individual provisions of Article 99. In 

Herrnfeld H., Brodowski D., Burchrad Ch: European Public Prosecutor´s Office: 

Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the 

European Public Prosecutor´s Office (´EPPO´): Article-by-Article Commentary. Baden-

Baden: Nomos Verlagsgesselschaft mbH & Co. KG, ss. 579 - 582. DOI: 

10.5771/9783845290768-1  

BRODOWSKI, D. 2021. Article 101. C. Analysis of the individual provisions of Article 101. 

In Herrnfeld H., Brodowski D., Burchrad Ch: European Public Prosecutor´s Office: 

Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the 

European Public Prosecutor´s Office (´EPPO´): Article-by-Article Commentary. Baden-

Baden: Nomos Verlagsgesselschaft mbH & Co. KG, ss. 595 - 610. DOI: 

10.5771/9783845290768-1 

BURCHARD, CH. 2021. Article 5 Basci principles of its activities. In Herrnfeld H., Brodowski 

D., Burchrad Ch: European Public Prosecutor´s Office: Regulation (EU) 2017/1939 

implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public 

Prosecutor´s Office (´EPPO´): Article-by-Article Commentary. Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesselschaft mbH & Co. KG, ss. 20- 32. DOI: 10.5771/9783845290768-1 

HOFMANN, M., STOYKOV, S. OLAF – 20 Years of Protecting the Financial Interests of the 

EU. In Eucrim, 2019, issue 4. ss 268 - 271. DOI: http://doi.org/10.30709/eucrim-2019-024  

KLEMENT, P. Reporting of Crime Mechanisms and the Interaction Between the EPPO and 

OLAF as Key Future Challenges. In Eucrim, 2021, issue 1, ss. 51-52. DOI: 

doi.org/10.30709/eucrim-2021-005 

WEYEMBERGH, A., BRIERE,CH. The future cooperation between OLAF and the European 

Public Prosecutor´s Office (EPPO). In-depth analysis of the European Parliaments Policy 

Department for Budgetary Affairs. Brusesels, 2017. 30s. Online: 

http://europarl.europa.eu/studies  

 

Správa Úradu pre boj proti podvodom za r. 2021. Dostupné na: The OLAF report 2021 

(europa.eu) 

Tlačová správa Európskej prokuratúry: EPPO and OLAF working arrangement: ensuring no 

case goes undetected. Dostupné na: EPPO and OLAF working arrangement: ensuring no 

case goes undetected | European Public Prosecutor’s Office (europa.eu) 

Výročná správa Európskej prokuratúry za r. 2021. Dostupné na: Documents | European Public 

Prosecutor’s Office (europa.eu) 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o 

vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým 

https://doi.org/10.46282/blr.2020.4.2.207
https://10.0.22.139/9783845290768-1/
https://10.0.22.139/9783845290768-1/
http://doi.org/10.30709/eucrim-2019-024
https://doi.org/10.30709/eucrim-2021-005/
http://europarl.europa.eu/studies
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-and-olaf-working-arrangement-ensuring-no-case-goes-undetected
https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-and-olaf-working-arrangement-ensuring-no-case-goes-undetected
https://www.eppo.europa.eu/en/documents?keywords=&category=19&page=0
https://www.eppo.europa.eu/en/documents?keywords=&category=19&page=0


Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov 
 

 
 

122 

sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady 

(Euratom) č. 1074/1999. Ú.v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1-22. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa 

vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry. Ú.v. EÚ, L 283, 

31.10.2017, s. 1-71. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2223 z 23. decembra 2020, 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou 

prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom. Ú.v. EÚ L 

437, 28.12.2020, s. 49 – 73. 

Rozhodnutie Komisie 1999/352/ES, ESUO, Euratom z 28. apríla 1999, ktorým sa zriaďuje 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Ú.v. ES L 136, 31.5.1999, s.20. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, 

ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. Ú. v. EÚ L 198, 

28.7.2017, s. 29 – 41. 

Zmluva o fungovaní Európskej únie. Ú.v. EÚ C 202, 7.6.2016. 

Working arrangement between the European Anti-Fraud Office („OLAF“) and the European 

Public Prosecutor´s Office („EPPO“) z 5. júla 2021. Dostupné na: 

Working_arrangement_EPPO_OLAF.pdf (europa.eu)   

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-07/Working_arrangement_EPPO_OLAF.pdf


Katarína Petrášová  |  
 

 
  

123 

EUROJUST A EUROPOL AKO PARTNERI EURÓPSKEJ 

PROKURATÚRY1 

EUROJUST AND EUROPOL AS PARTNERS OF THE 

EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE 

Katarína Petrášová 

 

Abstrakt  

Autorka sa v tomto článku venuje spolupráci Európskej prokuratúry s ďalšími orgánmi, inštitúciami 

a agentúrami Únie, najmä vo vzťahu ku Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných 

veciach (Eurojust) a Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol). 

Európska prokuratúra ako nový orgán Európskej únie s právnou subjektivitou, je zodpovedná za 

vyšetrovanie, trestné stíhanie a za podávanie obžaloby na páchateľov trestných činov poškodzujúcich 

finančné záujmy Európskej Únie. Za účelom riadneho výkonu svojej činnosti bude preto nevyhnutné 

nadviazať efektívnu spolupráci s týmito ďalšími orgánmi Únie. Cieľom tohto článku je poukázať na 

súčasnú právnu úpravu vzťahov medzi Európskou prokuratúrou a partnerskými inštitúciami Únie 

a následne poskytnúť prehľad fungovania spolupráce medzi týmto novým orgánom Únie s Eurojustom 

a Europolom. 

Abstract 

In this article, the author deals with the cooperation of the European Union with other bodies, 

institutions and agencies of the Union, especially in relation to the European Union Agency for Criminal 

Justice Cooperation (Eurojust) and the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation 

(Europol). The European Public Prosecutor's Office, as a new body of the European Union with legal 

personality, is responsible for the investigation, prosecution and indictment of perpetrators of crimes 

damaging the financial interests of the European Union. In order to carry out its activities, it will 

therefore continue to establish cooperation with other partners of the Union. The aim of this article is 

to point out the current legal regulation of relations between the European Public Prosecutor's Office 

and the partner institutions of the Union, and subsequently to provide an overview of the functioning of 

the cooperation between this new Union body with Eurojust and Europol. 

 

Úvod 

Európska prokuratúra je novým orgánom Európskej únie (ďalej aj „Únia“) s právnou 

subjektivitou, ktorý vznikol v roku 2017, ale svoju činnosť začal vykonávať až 01. júna 2021. 

Európska prokuratúra je zodpovedná za vyšetrovanie, trestné stíhanie a za podávanie obžaloby 

na páchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie. Obdobný orgán, ktorý 

by na úrovni členských štátov chránil rozpočet Únie doposiaľ nebol nikdy vytvorený a preto 

zriadenie Európskej prokuratúry môžeme považovať za významný krok k ochrane jej 

finančných zdrojov. Pôvodne sa zamýšľalo, že by Európska prokuratúra mohla vzniknúť 

                                                 
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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z Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (ďalej len „Eurojust“)2, 

na uvedené rozhodnutie však neexistoval spoločný konsenzus všetkých členských štátov Únie.  

Napokon bola preto Európska prokuratúra zriadená nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 

októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej 

prokuratúry3 (ďalej len „Nariadenie o EPPO“). Prijatie Nariadenia o EPPO bolo výsledkom 

vzájomnej politickej dohody skupiny členských štátov Únie, ktoré prejavili záujem vytvoriť 

samostatný orgán, ktorý bude zodpovedný za boj proti trestným činom poškodzujúcim finančné 

záujmy Únie. Napriek vytvoreniu tohto samostatného orgánu Únie, je na jeho riadny výkon 

potrebné zabezpečiť spoluprácu nie len s jednotlivými vnútroštátnymi orgánmi zúčastnených 

členských štátov Únie, ale i s ďalšími inštitúciami a agentúrami Únie. V ďalšej časti sa preto 

zameriame na spoluprácu s týmito partnerskými inštitúciami Únie s Európskou prokuratúrou 

a následne poukážeme aj na jej špecifický vzťah s Eurojustom a Agentúrou Európskej únie pre 

spoluprácu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“).  

1. Spolupráca Európskej prokuratúry s jej najbližšími partnermi  

Európska prokuratúra sa z dôvodu riadneho výkonu svojej činnosti, snaží o nadviazanie 

a udržiavanie spolupráce nie len s vnútroštátnymi orgánmi jednotlivých členských štátov, ale 

i s ďalšími orgánmi, inštitúciami a agentúrami Únie. Uvedená povinnosť vyplýva Európskej 

prokuratúre aj zo samotného znenia Nariadenia o EPPO, podľa ktorého by sa mal prikladať 

osobitný význam spolupráci s Europolom a Európskym úradom pre boj proti podvodom (ďalej 

aj „OLAF“), aby sa zamedzilo duplicitám, a aby sa Európskej prokuratúre umožnilo získať 

náležité informácie, ktoré majú tieto orgány v držbe, a tiež ťažiť z ich analýz v konkrétnych 

veciach.4 Za týmto účelom uzatvorila v roku 2021 Európska prokuratúra  pracovné dohody s 

Európskou komisiou5, Európskym úradom pre boj proti podvodom,6 Európskym dvorom 

                                                 
2 Podľa článku 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: S cieľom bojovať proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje 

finančné záujmy Únie, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prostredníctvom nariadení 

vytvoriť z Eurojustu Európsku prokuratúru. Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho 

parlamentu. 
3 Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1 – 71. 
4 Pozri bližšie: odôvodnenie č. 100 Nariadenia o EPPO. 
5 Pozri bližšie: Dohoda o podmienkach spolupráce medzi Európskou komisiou a Európskou prokuratúrou - Annex 

to the Communication to the Commission on the Agreement between the European Commission and the European 

Public Prosecutor’s Office (EPPO) [C(2021) 4012 final] of 2 June 2021. [online] [cit. 19.09.2022]. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)4012&lang=en  
6 Pozri bližšie: Pracovná dohoda medzi OLAF-om a Európskou prokuratúrou - Working Agreement between the 

European Anti-Frad Office and the European Public Prosecutor's Office [online] [cit. 19.09.2022]. Dostupné na: 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-07/Working_arrangement_EPPO_OLAF.pdf. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)4012&lang=en
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-07/Working_arrangement_EPPO_OLAF.pdf
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audítorov7, Eurojustom,8 Europolom9, Európskou investičnou bankou a Európskym 

investičným fondom10. 

 

Vo vzťahu Európskej prokuratúre k vnútroštátnym orgánom, ale aj k ďalším orgánom Únie 

sa uplatňuje zásada lojálnej spolupráce, podľa ktorej by všetky vnútroštátne orgány a relevantné 

orgány Únie, vrátane Eurojustu, Europolu a úradu OLAF, mali aktívne podporovať 

vyšetrovania a trestné stíhania vykonávané Európskou prokuratúrou a spolupracovať s ňou od 

okamihu, keď sa podozrenie zo spáchania trestného činu oznámi Európskej prokuratúre, až do 

momentu, keď rozhodne o tom, či bude v súvislosti s daným prípadom viesť trestné stíhanie 

alebo iným spôsobom prijme konečné rozhodnutie vo veci.11 Princíp lojálnej spolupráce 

ustanovuje, že Európska únia a jej orgány, vrátane Európskej prokuratúry, ako aj členské štáty, 

si navzájom pomáhajú pri plnení všetkých úloh, ktoré im vyplývajú zo zmlúv, vrátane prípadov 

ak ide o ochranu finančných prostriedkov Únie, s náležitou pozornosťou právnych poriadkov 

členských štátov. Princíp lojálnej spolupráce teda pozostáva z dvoch podprincípov, lojálnej 

vzájomnej spolupráce a lojálnej vzájomnej pozornosti.12 V súčasnosti sa teda povinnosť 

lojálnej spolupráce uplatňuje aj medzi jednotlivými inštitúciami Únie, čoho dôkazom je aj 

znenie článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.13  

Okrem uvedeného, všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, by mali Európskej 

prokuratúre poskytovať bezodkladne všetky informácie o trestných činoch, v ktorých by 

Európska prokuratúra mohla vykonávať svoju právomoc.14 Európska prokuratúra by z dôvodu 

zvýšenia efektívnosti mala disponovať informáciami, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých 

databázach a registroch orgánov, úradov a agentúr Únie, prípadne má možnosť o tieto 

                                                 
7 Pozri bližšie: Pracovná dohoda medzi Európskym dvorom audítorom a Európskou prokuratúrou - Working 

Agreement between the European Court of Auditors and the European Public Prosecutor's Office [online] [cit. 

19.09.2022]. Dostupné na: https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-09/2021.082-Working-

Arrangement-ECA-EPPO-signed.pdf. 
8 Pozri bližšie: Dohoda o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Agentúrou Európskej Únie pre justičnú 

spoluprácu v trestných veciach ("Eurojust“) [online] [cit. 20.09.2022]. Dostupné na: 

https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2021-02/working_arrangement_eppo_sk.pdf. 
9 Pozri bližšie: Dohoda o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Europolom - Working Arrangement 

establishing cooperative relations between the European Public Prosecutor's Office and the European Union 

Agency for Law Enforcement Cooperation [online] [cit. 19.09.2022]. Dostupné na: 

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/working_arrangement_eppo_-_europol.pdf. 
10 Pozri bližšie: Pracovná dohoda medzi Európskou prokuratúrou a Európskou investičnou bankou a Európskym 

investičným fondom - Working Agreement between the European Public Prosecutor's Office and the European 

Investment Bank and the European Investment Fund[online] [cit. 19.09.2022]. Dostupné na: 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-

12/Working%20Arrangement%20EPPO%2C%20EIB%20and%20EIF%20signed%20on%207%20December%2

02021.pdf. 
11 Odôvodnenie č. 69 druhá veta Nariadenia o EPPO. 
12 BURCHARD, Ch.: Article 5: Basic principles of the activities. In HERRNFELD, H-H., BRODOWSKI, D.and 

BURCHARD, CH.: European Public Prosecutor´s Office: Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced 

cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor´s Office (´EPPO´): Article-by-Article 

Commentary. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesselschaft mbH & Co. KG, 2021. s. 31. 
12 Pozri bližšie: Návrh nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry z 17. 7. 2013, COM(2013) 534, 

2013/0255 (APP). 
13 Každá inštitúcia koná v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, a v súlade s postupmi, 

podmienkami a cieľmi v nich ustanovenými. Inštitúcie navzájom v plnej miere spolupracujú. 
14 Pozri bližšie: odôvodnenie č. 49 Nariadenia o EPPO.  

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-09/2021.082-Working-Arrangement-ECA-EPPO-signed.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-09/2021.082-Working-Arrangement-ECA-EPPO-signed.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2021-02/working_arrangement_eppo_sk.pdf
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/working_arrangement_eppo_-_europol.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-12/Working%20Arrangement%20EPPO%2C%20EIB%20and%20EIF%20signed%20on%207%20December%202021.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-12/Working%20Arrangement%20EPPO%2C%20EIB%20and%20EIF%20signed%20on%207%20December%202021.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-12/Working%20Arrangement%20EPPO%2C%20EIB%20and%20EIF%20signed%20on%207%20December%202021.pdf
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relevantné informácie požiadať. 15 V rámci svojej činnosti sú inštitúcie, orgány, úrady a 

agentúry Únie povinné rešpektovať nezávislosť Európskej prokuratúry.16 

2. Vzťah Európskej prokuratúry s Eurojustom  

Eurojust je orgán Únie s právnou subjektivitou, ktorý uľahčuje cezhraničnú justičnú 

spoluprácu pre všetkých 27 členských štátov Únie a 13 krajín, s ktorými má uzatvorené dohody 

o spolupráci17 pokrývajúce všetky oblasti závažnej trestnej činnosti. Eurojust bol založený 

v roku 2002 na podklade Rozhodnutia Rady 2002/187/SVV, ktorým sa zriaďuje Eurojust s 

cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom.18 V roku 2018 bolo prijaté Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 o Agentúre Európskej únie pre justičnú 

spoluprácu v trestných veciach (ďalej len „Nariadenie o Eurojuste“), s účinnosťou ktorého sa 

od 12. decembra 2019 zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2002/187/SVV.19  

Cieľom tohto nariadenia je zmeniť a rozšíriť ustanovenia rozhodnutia 2002/187/SVV. Keďže 

ide o podstatné zmeny, pokiaľ ide o ich počet a povahu, v záujme jasnosti by sa rozhodnutie 

2002/187/SVV malo nahradiť v celom rozsahu vo vzťahu k členským štátom, ktoré sú viazané 

týmto nariadením.20 Nariadením o Eurojuste má dôjsť k určeniu podrobnosti o účasti 

Európskeho parlamentu a národných parlamentov v rámci hodnotenia činnosti Eurojustu, 

k modernizovaniu jeho štruktúry a k zjednodušeniu jeho súčasného právneho rámca.21 Sídlo 

Eurojustu je v Haagu, pričom jeho súčasným predsedom je Slovák Ladislav Hamran, ktorý je 

zároveň aj národným zástupcom za Slovenskú republiku.  

Hlavnou úlohou Eurojustu je podpora a posilňovanie koordinácie a spolupráce medzi 

vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a stíhanie závažnej trestnej činnosti, 

ktorá patrí do jeho právomoci a to v prípadoch, keď sa táto trestná činnosť týka dvoch alebo 

viacerých členských štátov Únie alebo si vyžaduje trestné stíhanie na spoločnom základe.22 

Eurojust pritom vykonáva svoje úlohy buď z vlastnej iniciatívy, na žiadosť príslušných orgánov 

členských štátov Únie alebo na žiadosť Európskej prokuratúry v rámci jej právomoci.23 

Eurojust pri vykonávaní svojich úloh:  

a) zohľadňuje všetky žiadosti príslušných orgánov členského štátu, všetky informácie, ktoré 

poskytli orgány, inštitúcie, subjekty, úrady a agentúry Únie príslušné na základe 

ustanovení prijatých v rámci zmlúv a všetky informácie, ktoré zhromaždil samotný 

Eurojust,  

                                                 
15 Pozri bližšie: odôvodnenie č. 101 Nariadenia o EPPO a článok 25 ods. 2 Nariadenia o EPPO.  
16 Pozri bližšie: článok 6 Nariadenia o EPPO. 
17 Albánsko, Gruzínsko, Island, Lichtenštajnsko, Moldavsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko, 

Švajčiarsko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké.  

18 Toto rozhodnutie bolo dvakrát zmenené a to konkrétne na základe Rozhodnutia Rady 2003/659/SVV, cieľom 

ktorého bolo uviesť Eurojust do súladu s rozpočtovými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na orgány a agentúry Únie 

a Rozhodnutia Rady 2009/426/SVV s úmyslom poskytnúť Eurojustu prostriedky na posilnenie boja proti 

závažným trestným činom. 
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie 

pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV 

(Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 138 – 183). 
20 Odôvodnenie č. 4 Nariadenia o Eurojuste.  
21 Pozri bližšie: odôvodnenie č, 9 Nariadenia o Eurojuste. 
22 Pozri bližšie: článok 2 ods. 1 Nariadenia o Eurojuste.  
23 Pozri bližšie: článok 2 ods. 3 Nariadenia o Eurojuste.  
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b) uľahčuje vybavenie žiadostí o justičnú spoluprácu a vykonávanie rozhodnutí o justičnej 

spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí vychádzajúcich z nástrojov, na základe ktorých 

nadobúda účinok zásada vzájomného uznávania.24 

Členské štáty Únie žiadajú Eurojust o pomoc napríklad pri výmene informácií a dôkazov, 

pri urýchlení vykonávania vzájomnej právnej pomoci a žiadostiach o vydanie európskych 

zatýkacích rozkazov a európskych vyšetrovacích príkazov, a pri zriadení spoločných 

vyšetrovacích tímov. Do jeho právomoci patria formy závažnej trestnej činnosti, ktoré sú bližšie 

uvedené v prílohe č. 1 Nariadenia o Eurojuste (jedná sa napríklad o terorizmus, organizovanú 

trestnú činnosť, obchodovanie s drogami, legalizácia príjmov z trestnej činnosti, trestná činnosť 

súvisiaca s jadrovými a rádioaktívnymi látkami, nelegálne prevádzačstvo imigrantov, 

obchodovanie s ľuďmi a pod.). Do právomoci Eurojustu však patria aj trestné činy 

poškodzujúce finančné záujmy Únie.25 Po zriadení Európskej prokuratúry bolo preto 

nevyhnutné upraviť vzájomný vzťah medzi týmto novo vzniknutým orgánom Únie 

a Eurojustom za účelom nadviazania spolupráce a vymedzenia kompetencií.  

Samotné Nariadenie o EPPO predpokladalo, že Európska prokuratúra nadviaže úzke vzťahy 

s Eurojustom založené na vzájomnej spolupráci v rámci ich mandátov a na rozvoji ich 

vzájomných operatívnych, administratívnych a riadiacich vzťahov.26 Vzhľadom na skutočnosť, 

že Nariadenie o Eurojuste bolo prijaté po zriadení Európskej prokuratúry, explicitne sa v ňom 

stanovuje, že Eurojust odo dňa, keď Európska prokuratúra prevezme svoje úlohy v oblasti 

vyšetrovania a stíhania v súlade s článkom 120 ods. 2 nariadenia 2017/1939, nebude vykonávať 

svoju právomoc v súvislosti s trestnou činnosťou, na ktorú sa vzťahuje právomoc Európskej 

prokuratúry, s výnimkou tých prípadov, v ktorých sa zúčastňujú aj členské štáty, ktoré sa 

nezúčastňujú na posilnenej spolupráci na zriaďovaní Európskej prokuratúry, a na žiadosť 

týchto členských štátov alebo na žiadosť Európskej prokuratúry.27  

Z uvedeného je zrejmé, že činnosť Eurojustu vo vzťahu k trestným činom poškodzujúcim 

finančné záujmy Únie má stále významnú úlohu najmä pri členských štátov, ktoré sa rozhodli 

nezapojiť do posilnenej spolupráce, ako aj v prípadoch ak Európska prokuratúra nemá 

právomoc konať, alebo sa rozhodne svoju právomoc nevykonávať.28 Na plnenie uvedených 

úloh je potrebné nadviazať a udržiavať úzky vzťah s Európskou prokuratúrou a preto sa 

predseda Eurojustu a hlavný európsky prokurátor majú pravidelne stretávať s cieľom 

prediskutovať otázky spoločného záujmu. Navyše Eurojust sa žiadosťami o podporu zaslanými 

Európskou prokuratúrou zaoberá bez zbytočného odkladu a s takýmito žiadosťami v 

odôvodnených prípadoch zaobchádza tak, akoby pochádzali od vnútroštátneho orgánu 

zodpovedného za justičnú spoluprácu.29 

2.1 Dohoda o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom 

Na účely nadviazania a udržiavania spolupráce s inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami 

Únie môže Eurojust uzavrieť pracovné dojednania.30 V súlade s uvedeným došlo vo februári 

                                                 
24 Článok 2 ods. 2 Nariadenia o Eurojuste.  
25 Pozri bližšie: príloha č. 1 Nariadenia o Eurojuste. 
26 Pozri bližšie: článok 100 ods. 1 Nariadenia o EPPO. 
27 Článok 3 ods. 1 druhá veta Nariadenia  o Eurojuste.  
28 Pozri bližšie: článok 3 ods. 2 Nariadenia o Eurojuste. 
29 Pozri bližšie: článok 50 ods. 1 Nariadenia o Eurojuste.  
30 Pozri bližšie: článok 47 ods. 3 Nariadenia o Eurojuste.  
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v roku 2021 k uzatvoreniu Dohody o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Agentúrou 

Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach.31 V súvislosti s podpisom tejto 

dohody, hlavná európska prokurátorka, Laura Kövesi uviedla: „Blízky začiatok operácií 

Európskej prokuratúry bude mať veľký vplyv na celkovú štruktúru boja proti podvodom v EÚ. 

Naše partnerstvo s Eurojustom zvýši palebnú silu orgánov činných v trestnom konaní proti 

najzložitejšej cezhraničnej kriminalite.“32  

Účelom tejto dohody má byť zabezpečenie praktického vykonávania operatívnych, 

administratívnych a riadiacich vzťahov medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom v rámci 

existujúcich obmedzení ich príslušných právnych rámcov a mandátov.33 Táto dohoda upravuje 

napríklad vzájomnú podporu v operatívnych záležitostiach, spracovanie osobných údajov, 

výmenu strategických informácií a odbornú prípravu. Spolupráca týchto dvoch orgánov Únie 

sa vzťahuje na príslušné oblasti trestnej činnosti v rámci  ich mandátu, vrátane konkrétne 

trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie, ktoré sú ustanovené v 

smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, 

ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie (ďalej len „Smernica 2017/1371“),34 ako sa 

vykonávajú vo vnútroštátnom práve.35 Eurojust môže pomôcť Európskej prokuratúre práve pri 

nadnárodnom vyšetrovaní v členských štátoch Únie, ktoré sa rozhodli nezúčastniť na zriadení 

Európskej prokuratúry, ako i v tretích krajinách. Za týmto účelom môže Európska prokuratúra 

požiadať Eurojust o poskytnutie pomoci pre:  

a. organizovanie koordinačných stretnutí;  

b. vykonávanie koordinovaných súbežných vyšetrovaní (koordinačné centrá);  

c. vytváranie spoločných vyšetrovacích tímov a ich operácií;  

d. predchádzanie konfliktom jurisdikcií a ich riešenie.36 

Podľa tejto dohody sa taktiež stanovujú pravidelné stretnutia ich najvyšších predstaviteľov, 

teda hlavného európskeho prokurátora s predsedom Eurojustu, ktorí sa majú aspoň raz ročne 

stretnúť, s cieľom prediskutovať otázky spoločného záujmu a dohodnúť sa na strategickom 

smerovaní na posilnenie vzájomnej spolupráce.37 Okrem uvedeného, tak Európska prokuratúra 

ako aj Eurojust má zriadiť styčný tím. Styčné tímy sa stretávajú aspoň raz ročne, buď fyzicky 

alebo pomocou elektronických prostriedkov vrátane videokonferencie, aby prediskutovali a 

koordinovali inštitucionálne a operatívne záležitosti všeobecného záujmu a posúdili praktické 

vykonávanie tejto dohody o spolupráci a príslušných ustanovení platných nariadení.38 Za 

účelom riadneho výkonu práv a povinností vyplývajúcich z tejto dohody, sa Európska 

                                                 
31 Dohoda o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Agentúrou Európskej Únie pre justičnú spoluprácu v 

trestných veciach ("Eurojust“) [online] [cit. 20.09.2022]. Dostupné na: 

https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2021-02/working_arrangement_eppo_sk.pdf.   
32 EUROJUST: European Union Agency for Criminal Justice Cooperation: Eurojust and EPPO sign Working 

Arrangement to facilitate cooperation, Press Release [online]. Eurojust, 15.12.2021 [cit. 20.09.2022]. Dostupné 

na: https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-and-eppo-sign-working-arrangement-facilitate-cooperation 
33 Pozri bližšie: článok 1 Dohody o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom. 
34 Smernica  Európskeho  parlamentu  a Rady  (EÚ)  2017/1371  z 5.  júla  2017  o boji  proti podvodom, ktoré 

poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29 – 41). 
35 Pozri bližšie: článok 3 Dohody o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom. 
36 Pozri bližšie: článok 9 ods. 1 Dohody o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom. 
37 Pozri bližšie: článok 12 ods. 1 Dohody o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom. 
38 Článok 13 ods. 2 Dohody o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom. 

https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2021-02/working_arrangement_eppo_sk.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-and-eppo-sign-working-arrangement-facilitate-cooperation
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prokuratúra a Eurojsut zaviazali pravidelne každé dva roky spoločne preskúmať jej 

vykonávanie.39 

Z poslednej správy o činnosti Eurojustu za rok 2021 vyplýva, že aj napriek skutočnosti, že 

od 1. júna 2021 začala svoju činnosť aj Európska prokuratúra, právomoc Eurojustu pri podpore 

vyšetrovaní trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie je síce obmedzená, ale stále 

významná pri prípadoch týkajúcich sa členských štátov Únie, ktoré sa nezúčastňujú na činnosti 

Európskej prokuratúry. Eurojust v roku 2021 vykonával svoju právomoc pri 252 prípadov 

súvisiacich s trestnými činmi poškodzujúcimi finančné záujmy Únie (124 nových prípadov 

a 128 prebiehajúcich z minulého roka). Európska prokuratúra sa prvýkrát pripojila ku 

koordinačnému stretnutiu Eurojustu v septembri 2021, aby na prípade spoločne pracovali .40 

Po zriadení Európskej prokuratúry, by sme mohli rozdeliť výkon právomocí spojených 

s vyšetrovaním trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ktoré sú bližšie uvedené 

v Smernici 2017/1371, nasledovne: 

1. V členských štátoch, ktoré sa nezúčastňujú na činnosti Eurojustu ani Európskej 

prokuratúry, vnútroštátne orgány budú naďalej vykonávať svoju výlučnú právomoc. 

2. V členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na činnosti Eurojustu a nie sú členmi 

Európskej prokuratúry, vnútroštátne orgány budú vykonávať svoju výlučnú právomoc 

s podporou Eurojust. 

3. V členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na činnosti Eurojustu aj Európskej 

prokuratúry, bude Európska prokuratúra vykonávať svoju právomoc s podporou 

príslušných orgánov týchto členských štátov a s podporou Eurojustu.41 

Z uvedeného vyplýva, že vzájomný vzťah Eurojustu a Európskej prokuratúry je založený na 

princípe vzájomnje spolupráce a rešpektovaní zverených práomocí. Nariadenie o EPPO, 

nariadenie o Eurojuste a Dohoda o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom 

spoločne predstavujú kvalitný právny rámec pre úpravu vzájomných vzťahov Eurśopkej 

prokuratúry a Eurojustu a mechanizmus, ktorý by mal viesť k predchádzaniu kompetenčných 

sporov. Domnievame sa však, že v prípade, ak vznikne kompetenčný spor medzi Európskou 

prokuratúrou a Eurojustom, tento spor bude vyriešený v prospech Európskej prokuratúry, 

keďže aj nariadenia predpokladajú prednosť vyšetrovaní Eurśopkej prokuratúry pred 

činnosťami Eurojustu. Toto tvrdenie potvrdzuje aj skutočnosť, že Eurśopka prokuratúra môže 

požiadať Eurojust o podporu pri vedení vyšetrovania. 

3. Vzťah Európskej prokuratúry s Europolom 

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“) 

je agentúrou Únie, ktorej úlohou je pomáhať pri vytváraní bezpečnejšej Európy. Europol 

vznikol v roku 1999 a v súčasnosti sídli v Haagu. Po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia 

sa 1. mája 2017 Europol oficiálne stal Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti 

                                                 
39 Pozri bližšie: článok 29 ods. 1 Dohody o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom. 
40 Pozri bližšie EUROJUST: Eurojust Annual Report 2021 [online]. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2022 [cit. 20.09.2022]. DOI: 10.2812/664374. 
41 DEBOYSER, C.: European Public Prosecutor’s Office and Eurojust: ‘Love Match or Arranged Marriage’?,  

In: ERKELENS, L.H., MEIJ, A.W.H. and PAWLIK, M. (eds.): The European Public Prosecutor ́s Office: An 

Extended Arm or a Two-Headed Dragon? Hague: T.M.C. Asser Press, 2015, s. 83.  

https://doi.org/10.2812/664374
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presadzovania práva. Nové nariadenie 2016/79442 (ďalej len „Nariadenie o Europole“) bolo 

schválené 11. mája 2016, čím Európsky parlament posilnil právomoci Europolu, aby 

zintenzívnil svoje úsilie v boji pri terorizmu, počítačovej kriminalite a iným formám závažnej 

a organizovanej trestnej činnosti. Týmto novým nariadením sa upevnila úloha Europolu v rámci 

podpory spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva v Európskej únii. Europol 

spolupracuje aj s rôznymi krajinami mimo Únie na základe osobitných dohôd43, ako aj ďalšími 

orgánmi Únie ako je napríklad Eurojust, OLAF či Európska investičná banka.  

V súlade s uvedeným nariadením, je cieľom Europolu podpora a posilňovanie činnosti 

príslušných orgánov členských štátov Únie, ako aj ich vzájomnej spolupráce pri predchádzaní 

závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, terorizmu a 

formám trestnej činnosti, ktoré zasahujú do spoločného záujmu, na ktorý sa vzťahuje politika 

Únie.44 Zoznam foriem trestnej činnosti tvorí prílohu I Nariadenia o Europole.45 V rámci svojej 

činnosti Europol napríklad:  

- zhromažďuje, uchováva, spracúva, analyzuje a vymieňa informácie o trestných činoch, 

- koordinuje, organizuje a vykonáva vyšetrovacie a operačné činnosti na podporu a posilnenie 

činností príslušných orgánov členských štátov, ktoré sa vykonávajú spoločne s príslušnými 

orgánmi členských štátov alebo v rámci spoločných vyšetrovacích tímov a prípadne v 

spojení s Eurojustom, 

- zapája sa do spoločných vyšetrovacích tímov a navrhuje ich zriadenie, 

- poskytuje informácie a analytickú podporu členským štátom v súvislosti s významnými 

medzinárodnými udalosťami, 

- pripravuje hodnotenie hrozieb, strategické a operačné analýzy a správy o celkovej situácii, 

- rozvíja odborné znalosti o metódach predchádzania trestnej činnosti, vyšetrovateľských 

postupoch a technických a forenzných metódach, poskytuje a propaguje ich a poskytuje 

poradenstvo členským štátom.46 

Europol zamestnáva približne 120 bezpečnostných analytikov.47 Podľa bývalého riaditeľa  

patria medzi tých najlepšie pripravených v Európe a denne využívajú najmodernejšie nástroje 

na podporu národných vyšetrovacích agentúr.48 Európska rada prijala v roku 2022 nové 

nariadenie,49 ktorým zverila Europolu nové úlohy. V rámci týchto nových úloh má Europol 

                                                 
42 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre 

spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 

2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 

53 – 114) . 
43 Operatívne dohody má Europol napríklad uzavreté s týmito krajinami: Albánsko, Austrália, Bosna 

a Hercegovina, Kolumbia,  Kanada, Gruzínsko, Island, Moldavsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, 

Srbsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Spojené štáty Americké, Monako, Ukrajina.  
44 Pozri bližšie: článok 3 ods. 1 Nariadenia o Europole. 
45 Patria medzi nimi napríklad: terorizmus, organizovaná trestná činnosť, obchodovanie s omamnými a 

psychotropnými látkami, počítačová kriminalita, trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie atď.  
46 Pozri bližšie: článok 4 Nariadenia o Europole. 
47 EUROPOL: Europol Review 2016-2017 [online]. Hague: European Union for Law Enforcement Cooperation 

(Europol), 2017 [cit. 20.09.2022]. DOI: 10.2813/871457, str, 71. 
48 CAROZZA, D.: Europol is uniting EU against fraud: An interview with Rob Wainwright, Director of Europol. 

In: Fraud Magazine [online], March/April 2018, Vol. 33,  No. 2 [cit. 30.09.2022]. Dostupné na: https://www.fraud-

magazine.com/article.aspx?id=4295000924. 
49 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/991 z 8. júna 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 

2016/794, pokiaľ ide o spoluprácu Europolu so súkromnými subjektmi, spracúvanie osobných údajov Europolom 

na podporu vyšetrovania trestných činov a úlohu Europolu v oblasti výskumu a inovácií (Ú. v. EÚ L 169, 

27.6.2022, s. 1 – 42). 

https://doi.org/10.2813/871457
https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4295000924
https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4295000924
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nadviazať úzku spoluprácu s Európskou prokuratúrou, pričom na jej žiadosť má podporiť jej 

vyšetrovania a bezodkladne oznámiť akúkoľvek trestnú činnosť patriacu do jej právomoci.50 

3.1 Dohoda o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Europolom 

Rovnako tak Nariadenie o EPPO predpokladalo nadviazanie úzkych vzťahov medzi 

Európskou prokuratúrou a Europolom a za týmto účelom stanovilo, že medzi nimi dôjde 

k uzatvoreniu samostatnej dohody o spolupráci.51 Podľa článku 102 ods. 2 Nariadenia o EPPO 

je Európska prokuratúra oprávnená získať na základe žiadosti všetky relevantné informácie 

týkajúce sa akéhokoľvek trestného činu patriaceho do jej právomoci, ktoré má v držbe Europol, 

a môže Europol požiadať, aby určitému vyšetrovaniu vedenému Európskou prokuratúrou 

poskytol analytickú podporu. 

K uzatvoreniu samostatnej dohody o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou 

a Europolom došlo v januári v roku 2021.52 Cieľom tejto dohody je nadviazanie úzkych 

vzťahov prostredníctvom výmeny informácii týkajúcich sa odborných znalostí alebo postupov 

vyšetrovania trestných činov, ako aj poskytovania poradenstva a podpory pri jednotlivých 

trestných vyšetrovaniach. Európska prokuratúra a Europol sa dohodli, že za účelom spolupráce:  

- by sa mali konať stretnutia na vyššej úrovni medzi Európskou prokuratúrou a Europolom, 

aby sa prediskutovali otázky súvisiace s touto Dohodou a spoluprácou vo všeobecnosti, 

- Európska prokuratúra a Europol by mali pravidelne konzultovať strategické otázky 

a spoločné záležitosti pre účely dosiahnutia cieľov a koordinácie ich konkrétnych aktivít,  

- v prípade potreby, reprezentant Európskej prokuratúry sa môže zúčastňovať stretnutí 

vedúcich národných ústrední Europolu53 ako pozorovateľ.54 

Z uvedeného vyplýva, že vzájomný vzťah Európskej prokuratúry a Europolu, tak ako vzťah 

Eurśopkje prokuratúry s Eurojustom, je založený na princípe vzájomnje spolupráce 

a rešpektovaní zverených práomocí. Nariadenie o EPPO, nariadenie o Europole a Dohoda 

o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Europolom predstavujú ucelený právny rámec 

pre úpravu vzájomných vzťahov Eurśopkej prokuratúry a Europolu a mechanizmus, ktorý by 

mal viesť k predchádzaniu kompetenčných sporov. Domnievame sa však, že v prípade, ak 

vznikne kompetenčný spor medzi Európskou prokuratúrou a Eurojustom, tento spor bude 

vyriešený v prospech Európskej prokuratúry, keďže aj nariadenia predpokladajú prednosť 

vyšetrovaní Európskej prokuratúry pred činnosťami Eurojustu. Toto tvrdenie potvrdzuje aj 

skutočnosť, že Europol má vo vzťahu k Eurśopkej prokuratúre oznamovaciu povinnosť, pričom 

rozhodnutie, či sa predloženou vecou bude Európska prokuratúra zaoberať je len na nej. Do 

tohto času však Europol nemôže v danej veci uskutočňovať svoju činnosť. Rovnako, ako 

v prípade Eurojustu, Európska prokuratúra môže požiadať aj Europol o analytickú podporu pri 

vedení vyšetrovania. Právna úprava navyše predpokladá, že tieto dva orgány by mali svoju 

činnosť koordinovať, čo by malo rovnako viesť k predchádzaniu kompetenčných sporov. 

V súvislosti s uzatvorením tejto dohody, hlavná európska prokurátorka, Laura Kövesi 

uviedla: „Aby bola Európska prokuratúra skutočne efektívna a úspešná pri privádzaní 

                                                 
50 Pozri bližšie: bod 28 a článok 20a Nariadenia č. 2022/991. 
51 Pozri bližšie: článok 102 ods. 1 Nariadenia o EPPO. 
52 Dohoda o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Europolom. 
53 Podľa článku 7 ods. 9 Naradenia o Europole, vedúci národných ústrední sa pravidelne stretávajú, a to najmä s 

cieľom prerokovať a vyriešiť problémy, ktoré sa vyskytnú v rámci ich operačnej spolupráce s Europolom.  
54 Článok 6 Dohody medzi Európskou prokuratúrou a Europolom. 
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zločincov pred súd, musíme úzko spolupracovať s našimi partnermi v oblasti presadzovania 

práva v EÚ. Europol ako centrum informácií o trestnej činnosti v EÚ bude zohrávať kľúčovú 

úlohu a budeme mať obojstranný prospech zo silného pracovného vzťahu. Naša spolupráca s 

Europolom je strategickým nástrojom na lepší boj proti tým, ktorí sa snažia ukradnúť peniaze 

európskych občanov.“55 

Záver 

Eurojust a Europol majú síce všeobecný mandát na uľahčenie výmeny informácií a 

koordináciu vnútroštátnych trestných vyšetrovaní a stíhaní, nemajú však právomoc na 

vykonávanie vyšetrovania alebo trestného stíhania.56 Touto právomocou však disponuje 

Európska prokuratúra, ktorá vedie vyšetrovania, vykonáva úkony trestného stíhania a vystupuje 

vo funkcii prokurátora na príslušných súdoch členských štátov Únie až do konečného 

rozhodnutia vo veci. Preto vytvorenie Európskej prokuratúry môže predstavovať významný 

posun v boji proti trestným činom, ktoré poškodzujúci finančné záujmy Únie.  

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. Európska prokuratúra by mala navyše získať celkový prehľad 

o príslušnej trestnej činnosti, čo by jej malo umožniť jednoduchšie odhaľovať podvody a iné 

trestné činy a prijímať následné kroky. V rámci plnení svojich úloh bude nevyhnutné, aby 

využívala pomoc aj od iných inštitúcii, orgánov a agentúr Únie. Za týmto účelom hodnotíme 

pozitívne, že ešte pred samotným začiatkom svojej činnosti uzatvorila vyššie spomenuté 

dohody o spolupráci tak s Eurojustom ako i s Europolom. Z dôvodu, že k uzatvoreniu týchto 

dohôd došlo len pred krátkym časom, bude možné ich úplne zhodnotenie z hľadiska 

efektívnosti a možných návrhov de lege ferenda posúdiť až s istým odstupom času. Na záver 

však dávame opätovne do pozornosti, že Európska prokuratúra bola zriadená na základe 

posilnenej spolupráce, do ktorej sa nezapojili všetky členské štáty Únie.57 Zastávame preto 

názor, že tak Eurojust ako i Europol môžu zohrávať dôležitú úlohu pri spolupráci v trestných 

veciach, medzi týmito nezúčastnenými členskými štátmi a Európskou prokuratúrou. 

V budúcnosti sme toho názoru, že by z dôvodu efektívnosti a zjednodušenia zdieľania 

informácií mohlo dôjsž k integrácií orgánov justičnej, policajnej spolupráce a vyšetrovacích 

orgánov. Máme však za to, že Euópska prokuratúra by mala zostať aj v budúcnosti 

samostatným subjektom práva z dôvodu jej osobitného postavenia. Európska prokuratúra nie 

je typickým vyšetrovacím orgánom ani orgánom jsutičnej spolupráce, pretože vo väčšine 

prípadov, ktoré patria do jej právomoci, budú viesť vyšetrovania vnútroštátne orgány 

jednotlivých členských štátov. Aj napriek uvedenému, v zmysle Nariadenia prinálží viesť 

vyšetrovanie aj samotnej Eurśopkej prokuratúre, zastávame však názor, že to sxkôr bude 

v minoritných prípadoch a hlavnou úlohou Európskej prokuratúry bude najmä dozor nad 

vyšetrovaním v prípravnom konaní. Z uvedeného dôvodu jej integráciu do iných, už 

                                                 
55 EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE: Europol and EPPO establish working relationship [online]. 

European Public Prosecutor's Office, 21.01.2021 [cit. 29.09.2022]. Dostupné na: 

https://www.eppo.europa.eu/en/news/europol-and-eppo-establish-working-relationship.   
56 Oznámenie Európskej komisie o preskúmaní návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry so 

zreteľom na zásadu subsidiarity v súlade s Protokolom č. 2, COM (2013) 851 final zo dňa 27.11.2013. 
57 V súčasnosti nezúčastnenými členskými štátmi Únie sú: Poľsko, Maďarsko, Švédsko, Dánsko a Írsko. 

https://www.eppo.europa.eu/en/news/europol-and-eppo-establish-working-relationship
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existujúcich orgánov, nepovažujeme za účelné a hodnotíme pozitívne jej zriadenia ako 

samostatného orgánu s právnou subjektivitou.  

 

Informácie o autorke 

JUDr. Katarína PETRÁŠOVÁ 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Právnická fakulta, Katedra trestného práva 

Interná doktorandka 

e- mail: katarina.koromhazova@student.upjs.sk

mailto:katarina.koromhazova@student.upjs.sk


Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov 
 

 
 

134 

Zoznam použitej literatúry a zdrojov  

DEBOYSER, C.: European Public Prosecutor’s Office and Eurojust: ‘Love Match or Arranged 

Marriage’? In: ERKELENS, L.H., MEIJ, A.W.H. and PAWLIK, M. (eds.): The European 

Public Prosecutor ́s Office: An Extended Arm or a Two-Headed Dragon? Hague: T.M.C. 

Asser Press, 2015. s. 79-100. ISBN 978-94-6265-034-3.  

BURCHARD, Ch.: Article 5: Basic principles of the activities. In: HERRNFELD, H-H., 

BRODOWSKI, D. and BURCHARD, CH. (eds.): European Public Prosecutor´s Office: 

Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the 

European Public Prosecutor´s Office (´EPPO´): Article-by-Article Commentary. Baden-

Baden: Nomos Verlagsgesselschaft mbH & Co. KG, 2021. 798 s. ISBN 978-1-5099-4715-

7. 

Zmluva o Európskej únii (konsolidované znenie 2016) (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016). 

Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 2016), (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016). 

Nariadenie Rady  (EÚ)  2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená 

spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1 – 

71).  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 zo 14. novembra 2018 o Agentúre 

Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení 

rozhodnutia Rady 2002/187/SVV (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 138 – 183). 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre 

Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa 

nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 

2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53 – 114).  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/991 z 8. júna 2022, ktorým sa mení 

nariadenie (EÚ) 2016/794, pokiaľ ide o spoluprácu Europolu so súkromnými subjektmi, 

spracúvanie osobných údajov Europolom na podporu vyšetrovania trestných činov a úlohu 

Europolu v oblasti výskumu a inovácií (Ú. v. EÚ L 169, 27.6.2022, s. 1 – 42). 

Smernica  Európskeho  parlamentu  a Rady  (EÚ)  2017/1371  z 5.  júla  2017  o boji  proti 

podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. 

EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29 – 41). 

Oznámenie Európskej komisie o preskúmaní návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej 

prokuratúry so zreteľom na zásadu subsidiarity v súlade s Protokolom č. 2, COM (2013) 851 

final zo dňa 27.11.2013. 

Annex to the Communication to the Commission on the Agreement between the European 

Commission and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) [C(2021) 4012 final] of 

2 June 2021. [online] [cit. 19.09.2022]. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)4012&lang=en 

Pracovná dohoda medzi OLAF-om a Európskou prokuratúrou - Working Agreement between 

the European Anti-Frad Office and the European Public Prosecutor's Office [online] [cit. 

19.09.2022]. Dostupné na: https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-

07/Working_arrangement_ EPPO_OLAF.pdf 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)4012&lang=en
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-07/Working_arrangement_%20EPPO_OLAF.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-07/Working_arrangement_%20EPPO_OLAF.pdf


Katarína Petrášová  |  
 

 
  

135 

Dohoda o spolupráci medzi Európskou prokuratúrou a Agentúrou Európskej Únie pre justičnú 

spoluprácu v trestných veciach ("Eurojust“) [online] [cit. 20.09.2022]. Dostupné na: 

https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2021-02/working_arrangement 

_eppo_sk.pdf. 

Working Arrangement establishing cooperative relations between the European Public 

Prosecutor's Office and the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation 

[online] [cit. 19.09.2022]. Dostupné na: https://www.europol.europa.eu/cms/ 

sites/default/files/documents/working_arrangement_eppo_-_europol.pdf 

Working Agreement between the European Public Prosecutor's Office and the European 

Investment Bank and the European Investment Fund[online] [cit. 19.09.2022]. Dostupné na: 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-

12/Working%20Arrangement%20EPPO%2C%20EIB%20and%20EIF%20signed%20on%

207%20December%202021.pdf. 

EUROJUST: Eurojust Annual Report 2021 [online]. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2022 [cit. 20.09.2022]. DOI: 10.2812/664374. 

EUROJUST: European Union Agency for Criminal Justice Cooperation: Eurojust and EPPO 

sign Working Arrangement to facilitate cooperation, Press Release [online]. Eurojust, 

15.12.2021 [cit. 20.09.2022]. Dostupné na: https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-

and-eppo-sign-working-arrangement-facilitate-cooperation. 

EUROPEAN PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE: Europol and EPPO establish working 

relationship [online]. European Public Prosecutor's Office, 21.01.2021 [cit. 29.09.2022]. 

Dostupné na: https://www.eppo.europa.eu/en/news/europol-and-eppo-establish-working-

relationship.   

EUROPOL: Europol Review 2016-2017 [online]. Hague: European Union for Law 

Enforcement Cooperation (Europol), 2017 [cit. 20.09.2022]. DOI: 10.2813/871457. 

CAROZZA, D.: Europol is uniting EU against fraud: An interview with Rob Wainwright, 

Director of Europol. In: Fraud Magazine [online], March/April 2018, Vol. 33,  No. 2 [cit. 

30.09.2022]. Dostupné na: https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4295000924

https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2021-02/working_arrangement%20_eppo_sk.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2021-02/working_arrangement%20_eppo_sk.pdf
https://www.europol.europa.eu/cms/%20sites/default/files/documents/working_arrangement_eppo_-_europol.pdf
https://www.europol.europa.eu/cms/%20sites/default/files/documents/working_arrangement_eppo_-_europol.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-12/Working%20Arrangement%20EPPO%2C%20EIB%20and%20EIF%20signed%20on%207%20December%202021.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-12/Working%20Arrangement%20EPPO%2C%20EIB%20and%20EIF%20signed%20on%207%20December%202021.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-12/Working%20Arrangement%20EPPO%2C%20EIB%20and%20EIF%20signed%20on%207%20December%202021.pdf
https://doi.org/10.2812/664374
https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-and-eppo-sign-working-arrangement-facilitate-cooperation
https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-and-eppo-sign-working-arrangement-facilitate-cooperation
https://www.eppo.europa.eu/en/news/europol-and-eppo-establish-working-relationship
https://www.eppo.europa.eu/en/news/europol-and-eppo-establish-working-relationship
https://doi.org/10.2813/871457
https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4295000924


136

Vplyv Európskej únie na trestné právo jej členských štátov 

Recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie 

Zostavovateľka: JUDr. Bc. Dominika Marčoková Becková, PhD. 

Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Vydavateľstvo ŠafárikPress 

Rok vydania: 2022 

Počet strán: 136 

Rozsah: 11,36 AH 

Vydanie: prvé 

DOI: https://doi.org/10.33542/VEU-0172-8 

ISBN 978-80-574-0172-8 (e-publikácia) 




