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Rekodifikované trestné právo po piatich rokoch

Daniel Lipšic

Rekodifikované trestné právo
po piatich rokoch
Abstrakt:
Vo svojom príspevku zhodnotil doterajšie poznatky z pôsobenia a aplikácie nového rekodifikovaného Trestného zákona a Trestného poriadku za
ostatných päť rokov ich účinnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky.
Vyjadril sa k pôsobeniu najvýznamnejších nových inštitútov Trestného Zákona
a Trestného poriadku v praxi, s odvolaním sa na správy o činnosti prokuratúry
a súdov. Sústredil sa a poukázal taktiež na ľudský rozmer problematiky trestného práva ako takého, a zároveň naznačil, že napriek dosiahnutým
úspechom nie je možné zaspať na vavrínoch, ale je naopak potrebné efektívne a zodpovedne sa popasovať s novým výzvami, ktoré sa v trestnom práve od
jeho rekodifikácie objavili. V závere ocenil konanie a prínos samotnej konferencie a vyslovil presvedčenie, že podujatia tohto druhu neslúžia len odborníkom z teórie a praxe, ale taktiež môžu prispieť k zvýšeniu dôvery občanov
v spravodlivosť a právny poriadok Slovenskej republiky.

8 JUDr. Daniel Lipšic, PhD.

Minister vnútra Slovenskej republiky
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Vybrané problémy rekodifikovaného trestného práva z pohľadu ...

Ivetta Macejková

Vybrané problémy
rekodifikovaného trestného
práva z pohľadu Ústavného
súdu Slovenskej republiky
Abstrakt:
Po úvodnom vymedzení vzťahu ústavného práva a trestného práva sa autorka v príspevku bližšie zaoberá dvoma otázkami. Autorka venuje pozornosť
hlavne problematike trestnoprávnej ochrany rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, analyzuje dôvody, pre ktoré bol v rámci rekodifikácie slovenského trestného práva v Trestnom zákone zakotvený nový trestný čin trestný čin marenia výkonu rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorého jednotlivé znaky skutkovej podstaty tiež bližšie rozoberá. V druhej časti príspevku autorka v skratke približuje rozhodovanie Ústavného súdu SR o ústavnosti väzobných rozhodnutí všeobecných súdov.
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Abstract:
After the initial definition of the relationship between constitutional law
and criminal law, the author of the contribution is concerned with two
questions. The author pays attention particularly to the issue of legal
protection of the decisions of the Constitutional Court of the Slovak Republic,
analyzing the reasons for which a new offense was incorporated within the
re-codification of Slovak criminal law in the Criminal Code, i.e. the offense of
obstructing the enforcement of Constitutional Court decisions. The author
also discusses the individual constituent elements of this criminal offense in
more detail. In the second part the author briefly explains the decision-making
of the Constitutional Court on the constitutionality of detention decisions
made by general courts.
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I.

Úvodné poznámky k vzťahu ústavného práva a trestného práva

Z hľadiska vnútroštátneho má najvýznamnejší vplyv na formovanie slovenského trestného práva právo ústavné, odvodzujúce svoju autoritu z Ústavy
Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ústava SR“) ako základného právneho
predpisu Slovenskej republiky. K uplatňovaniu vplyvu ústavného práva na
trestné právo pritom dochádza dvojako. V prvom rade tým, že Ústava SR, ako
i medzinárodné zmluvy o ľudských právach, ktorými je Slovenská republika
viazaná, všeobecne stanovujú požiadavky na trestné právo, ktoré by mal zákonodarca rešpektovať pri tvorbe jednotlivých trestnoprávnych noriem. V druhom rade dochádza k uplatňovaniu tohto vplyvu fakticky v konkrétnom prípade prostredníctvom rozhodovania Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ústavný súd SR“) o ústavnosti trestnoprávnych noriem (konanie o
súlade právnych predpisov s ústavou a s medzinárodnými zmluvami), ako i
prostredníctvom rozhodovania o tom, či realizáciou týchto noriem v konkrétnom prípade nedošlo k porušeniu ľudských práv a slobôd (konanie o individuálnych sťažnostiach).
Na druhej strane trestné právo tým, že svojimi zákonnými definíciami určuje, čo je trestný čin, poskytuje jednak ochranu základným právam a slobodám zakotveným v Ústave a iných právnych predpisoch, ako i ochranu samotným rozhodnutiam Ústavného súdu SR. V neposlednom rade trestné právo
procesné tým, že upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu,
určuje hranice možností zásahu štátu a jeho orgánov do základných práv
a slobôd zakotvených v Ústave SR a ďalších právnych predpisoch.
Vzťah medzi ústavným právom a trestným právom je teda vzťahom viacvrstevným. Vzhľadom na obmedzený priestor sa pokúsim priblížiť aspoň dve
otázky súvisiace úzko z ústavným právom, ako i s právom trestným. V prvom
rade pôjde o rozobratie problematiky trestnoprávnej ochrany rozhodnutí
Ústavného súdu SR a následne čitateľovi aspoň v skratke priblížim rozhodovanie Ústavného súdu SR o ústavnosti väzobných rozhodnutí všeobecných
súdov.

II.

Marenie výkonu rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky

Jedným z prínosov rekodifikácie trestného práva v Slovenskej republike
bolo i zakotvenie nového trestného činu v § 350 Trestného zákona (zákon č.
300/2005 Z. z. v platnom znení, ďalej aj len „Trestný zákon“, resp. „nový
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Trestný zákon“), a to trestného činu marenia výkonu rozhodnutia Ústavného
súdu Slovenskej republiky, pričom vychádzajúc z dôvodovej správy k novému
Trestnému zákonu bola dôvodom jeho zakotvenia snaha zákonodarcu týmto
trestným činom ochraňovať riadne plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky.1) Zákonodarca sa tak snažil reagovať na nie celkom ojedinelé prípady, keď subjekty, ktorým z rozhodnutia
Ústavného súdu vyplývala nejaká povinnosť, túto povinnosť neplnili, čím fakticky marili vykonanie toho-ktorého rozhodnutia Ústavného súdu SR.
Cieľom zakotvenia skutkovej podstaty tohto trestného činu teda bola
snaha zákonodarcu zabezpečiť, aby výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR
bola poskytovaná rovnaká úroveň trestnoprávnej ochrany, aká bola poskytovaná rozhodnutiam všeobecných súdov. Totiž skutková podstata trestného
činu marenia výkonu úradného rozhodnutia bola pred rekodifikáciou, (ale
i v súčasnosti je) vyjadrená pomerne kauzisticky, taxatívne vymenúvala, resp.
vymenúva, jednotlivé prípady, v ktorých konaním páchateľa dochádza k mareniu výkonu úradného rozhodnutia, pričom pod tieto taxatívne stanovené prípady nie je možné ani za použitia rozširujúceho výkladu zahrnúť nesplnenie jednotlivých povinností ukladaných subjektom vo výrokoch rozhodnutí prijímaných v rámci rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR. Trestný čin marenia
výkonu úradného rozhodnutia podľa §§ 348 a 349 nového Trestného zákona, resp. podľa § 171 starého Trestného zákona (zákon č. 140/1961 Zb. v
znení neskorších predpisov) tak poskytuje ochranu len rozhodnutiam okresných súdov, krajských súdov, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozhodnutiam Špecializovaného trestného súdu, resp. v minulosti i rozhodnutiam
vojenských súdov.2)
Tento stav bol daný predchádzajúcim vývojom právneho poriadku Slovenskej republiky, keď tento v čase prijímania starého Trestného zákona nezakotvoval reálne fungujúci systém ústavného súdnictva.3) No ani po zriadení
Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky v roku 1991,
resp. po vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky v roku 1993 zákonodarca túto skutočnosť vo vymedzení skutkovej podstaty trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia nereflektoval a trestnoprávnu ochranu rozhodnutiam Ústavného súdu SR naďalej neposkytoval, čo vzhľadom na význam a postavenie Ústavného súdu SR v právnom poriadku Slovenskej
republiky nebolo možné považovať za vyhovujúce.
1)
2)

3)

bližšie pozri dôvodovú správu k Trestnému zákonu
pozri napr. Samaš, O. – Stiffel, H. – Toman, P.: Trestný zákon. Stručný komentár. Bratislava:
Iura Edition, 2006, s. 709, tiež Ivor, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava:
Iura Edition, 2010, s. 385,
bližšie k vývoju ústavného súdnictva na území Slovenskej republiky pozri napr. Palúš, I. – Somorová, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2010, s. 410 a nasl.
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V tejto súvislosti je zároveň potrebné zdôrazniť, že náš právny poriadok
Ústavnému súdu SR (na rozdiel od súdov všeobecných) neposkytuje žiadne
možnosti4), ako by Ústavný súd SR mohol (či už priamo sám, alebo nepriamo
prostredníctvom iných orgánov) vynútiť akceptovanie svojich rozhodnutí adresátmi týchto rozhodnutí. V konečnom dôsledku tak ostáva na dobrej vôli adresátov rozhodnutí Ústavného súdu SR, či budú rešpektovať povinnosti, ktoré
im z týchto rozhodnutí vyplývajú.
S poľutovaním je pritom nutné konštatovať, že k stopercentnému plneniu
povinností vyplývajúcich z rozhodnutí Ústavného súdu SR reálne nedochádza, a to napriek tomu, že adresátmi povinností vyplývajúcich z rozhodnutí
Ústavného súdu SR sú predovšetkým orgány verejnej moci (súdy, štátne orgány, orgány územnej samosprávy a i.), u ktorých by dobrovoľné plnenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí Ústavného súdu SR malo byť úplne samozrejmé.
Vzhľadom na nemožnosť núteného výkonu rozhodnutí Ústavného súdu
SR, ako i vzhľadom na nemožnosť trestnoprávneho postihu osôb neplniacich
povinnosti vyplývajúce im z rozhodnutí Ústavného súdu SR, bolo preto z pohľadu Ústavného súdu SR zakotvenie novej samostatnej skutkovej podstaty
trestného činu marenia výkonu rozhodnutia Ústavného súdu SR vnímané
kladne, keďže sa očakávalo, že zabezpečí väčšie, resp. úplné, rešpektovanie
rozhodnutí Ústavného súdu SR.
Pozitívne možno hodnotiť zakotvenie tejto skutkovej podstaty i pri porovnaní so zahraničím, kde napr. v Českej republike i po prijatí nového českého
trestného zákona (zákon č. 40/2009 Sb. z 8. januára 2009) účinného od 1.
januára 2010, sa z hľadiska zabezpečenia trestnoprávnej ochrany rozhodnutí
Ústavného súdu Českej republiky nič nezmenilo, keďže nebola zakotvená
žiadna nová skutková podstata, ktorá by chránila výkon rozhodnutí Ústavného
súdu ČR a zároveň sa z pohľadu Ústavného súdu ČR nezmenila ani skutková
podstata trestného činu „Marenia výkonu úradného rozhodnutia“ podľa § 337
nového českého trestného zákona, ktorá naďalej poskytuje ochranu len rozhodnutiam okresných súdov, krajských súdov, vrchných súdov a Najvyššieho
súdu, pričom pod inými orgánmi verejnej moci sa, tak ako v Slovenskej republike, rozumejú predovšetkým orgány štátnej správy a územnej samosprávy. 5)
Vzhľadom na pomerne vysoké očakávania spojené so zakotvením tejto
skutkovej podstaty bolo preto istým sklamaním, ak napriek stále nie
4)

jedine vo vzťahu ku konaniu o súlade právnych predpisov článok 125 Ústavy SR predpokladá istý
spôsob „vynútenia“ rozhodnutia Ústavného súdu SR, keď ustanovuje, že v prípade, ak bol vyslovený nesúlad právnych predpisov a príslušné orgány do šiestich mesiacov tento nesúlad neodstránia, strácajú príslušné právne predpisy, resp. ich časti platnosť a teda prestávajú byť
súčasťou platného právneho poriadku Slovenskej republiky
pozri napr. Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 2910 a nasl., tiež Prouza, D.: Trestní zákoník. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 1102 a nasl.

5)
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ojedinelému (a neraz i medializovanému) nerešpektovaniu rozhodnutí Ústavného súdu SR, nebola v priebehu piatich rokov od účinnosti nového Trestného zákona zatiaľ žiadna osoba odsúdená, obžalovaná, či vôbec stíhaná za
spáchanie tohto trestného činu.6)
Odstrašujúci účinok skutkovej podstaty trestného činu marenia výkonu
rozhodnutia Ústavného súdu SR na potenciálnych páchateľov tohto trestného činu je tak v konečnom dôsledku minimálny a u potenciálnych páchateľov
súčasný stav skôr vyvoláva presvedčenie, že hoci by sa i dopustili porušenia
povinnosti vyplývajúcej im z rozhodnutia Ústavného súdu SR, tak za toto porušenie trestne stíhaní aj tak nebudú a že teda porušovanie povinnosti vyplývajúcich z rozhodnutia Ústavného súdu SR je napriek jeho formálnej trestnosti v
Slovenskej republike fakticky beztrestné.
V nasledujúcich riadkoch aspoň v stručnosti definujem základné znaky
skutkovej podstaty trestného činu marenia výkonu rozhodnutia Ústavného
súdu SR, ako i načrtnem s tým úzko súvisiacu otázku druhov a záväznosti rozhodnutí Ústavného súdu SR.
Systematicky je trestný čin marenia výkonu rozhodnutia Ústavného súdu
Slovenskej republiky zaradený do piateho dielu („Iné formy rušenia činnosti
orgánov verejnej moci“) ôsmej hlavy („Trestné činy proti poriadku vo verejných
veciach“) osobitnej časti Trestného zákona, pričom trestnosť marenia výkonu
rozhodnutia Ústavného súdu SR bola do nášho právneho poriadku zavedená,
ako už bolo uvedené vyššie, od 1. januára 2006.
V zmysle § 350 Trestného zákona znaky skutkovej podstaty trestného
činu marenia výkonu rozhodnutia Ústavného súdu SR naplní ten, kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia Ústavného súdu tým, že nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho rozhodnutia.
V základnej skutkovej podstate je trestný čin marenia výkonu rozhodnutia
Ústavného súdu prečinom, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody až
na dva roky, pričom trestný zákon zakotvuje len základnú skutkovú podstatu
tohto trestného činu.

Objekt
Objektom tohto trestného činu je, ako to vyplýva už aj z vyššie uvedeného, záujem na riadnom plnení povinností, ktoré vyplývajú z rozhodnutí Ústavného súdu SR.7)
6)

7)

bližšie pozri Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2006, Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2007, Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2008, Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry
Slovenskej republiky za rok 2009,
rovnako napr. Madliak, J. a kol.: Trestné právo hmotné II. Osobitná časť. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 190
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Objektívna stránka
K naplneniu objektívnej stránky trestného činu marenia výkonu rozhodnutia Ústavného súdu SR dôjde, ak páchateľ nesplní povinnosť vyplývajúcu z
rozhodnutia Ústavného súdu SR, čím bude mariť alebo podstatne sťažovať výkon tohto rozhodnutia. Pre trestnosť činu sa nevyžaduje úplné zmarenie výkonu, ale postačí, ak páchateľ nesplnením povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia
Ústavného súdu, výkon tohto rozhodnutia čo i len ohrozí.8)
Nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia Ústavného súdu je
teda trestným, ak predstavuje takú prekážku výkonu rozhodnutia Ústavného
súdu SR,
l

ktorá buď úplne znemožňuje výkon rozhodnutia Ústavného súdu SR, alebo

l

kvôli ktorej bude možné vykonať rozhodnutie Ústavného súdu SR iba za
podstatne sťažených podmienok.

V zmysle zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov rozhoduje Ústavný súd SR vo veci samej troma druhmi rozhodnutí, a to nálezom, uznesením a rozsudkom:
a)

Nálezom rozhoduje Ústavný súd SR o súlade právnych predpisov, o súlade medzinárodnej zmluvy, o predmete referenda, o spore o príslušnosť
medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, o sťažnostiach fyzických osôb
a právnických osôb, o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy, o vyhlásení volieb za neplatné, o zrušení napadnutého výsledku volieb, o zrušení rozhodnutia volebnej komisie a o vyhlásení za zvoleného toho, kto
bol riadne zvolený, o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej
strany alebo hnutia, o sťažnosti proti výsledku referenda, o sťažnosti proti
výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta SR, o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu, o zrušení napadnutého rozhodnutia v konaní o preskúmaní rozhodnutia vo veci
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.

b)

Uznesením rozhoduje Ústavný súd o výklade ústavy, o zamietnutí volebnej sťažnosti, o sťažnosti proti rozhodnutiu o overení alebo neoverení
mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, o návrhu o odvolaní sudcu Ústavného súdu SR prezidentom, o potvrdení napadnutého
rozhodnutia v konaní o preskúmaní rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.

c)

Rozsudkom rozhoduje Ústavný súd SR v konaní podľa článku 129 ods. 5
Ústavy SR o obžalobe prezidenta SR vo veci úmyselného porušenia ústavy alebo vlastizrady.

8)

obdobne napr. Ivor, J. a kol.: Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition,
2010, s. 391
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V ostatných veciach rozhoduje Ústavný súd SR uznesením (napr. o vylúčení sudcu, o predbežnom opatrení, ktorým sa pozastaví účinnosť napadnutých právnych predpisov v konaní o súlade právnych predpisov a i.).
V zmysle článku 133 Ústavy SR proti rozhodnutiam Ústavného súdu SR
nemožno podať opravný prostriedok, ich uverejnením v Zbierke zákonov,
resp. ich doručením (u rozhodnutí, ktoré sa neuverejňujú v Zbierke zákonov)
sú právoplatné a teda záväzné.
S istým zjednodušením možno rozhodnutia Ústavného súdu SR z hľadiska záväznosti rozdeliť do troch skupín:9)
a)

b)

c)

Niektoré rozhodnutia Ústavného súdu SR vo veci samej sú všeobecne
záväzné, a to rozhodnutia prijaté v konaní o súlade právnych predpisov
podľa čl. 125 Ústavy SR, ako i uznesenia prijaté v konaní o výklade Ústavy SR a ústavných zákonov podľa čl. 128 Ústavy SR,
Niektoré rozhodnutia Ústavného súdu SR sú záväzné pre všetky orgány
verejnej moci, fyzické osoby a právnické osoby, ktorých sa týkajú, a to
rozhodnutia prijaté v konaniach podľa čl. 129 ods. 1 až 6 Ústavy SR,
Ostatné rozhodnutia zaväzujú iba účastníkov konania a vedľajších účastníkov konania.10)

Povinnosti ukladané rozhodnutiami prijímanými v rámci niektorého z konaní vedených pred Ústavným súdom SR môžu byť rôznorodé. Môže ísť napr.
o uloženie povinnosti uhradiť sťažovateľovi primerané finančné zadosťučinenie, povinnosť obnoviť stav pred porušením základného práva alebo slobody,
povinnosť vec znovu prerokovať a rozhodnúť, povinnosť konať, povinnosť
spočívajúcu v zákaze pokračovať v ďalšom porušovaní základného práva alebo slobody, či povinnosť v podobe príkazu adresovaného všeobecnému
súdu, aby konal bez zbytočných prieťahov a i.
Osobitne je pritom potrebné zdôrazniť povinnosť znova prerokovať vec
a rozhodnúť, ak táto vec bola vrátená orgánu verejnej moci na ďalšie konanie.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto povinnosti je rešpektovanie právneho názoru
Ústavného súdu SR vysloveného v rozhodnutí, ktorým bola vec vrátaná orgánu verejnej moci, pričom toto rešpektovanie zahŕňa i povinnosť vykonať úkony
a doplnenia vyžadované v rozhodnutí Ústavného súdu SR.

9)

Palúš, I. – Somorová, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 446.
10) pre úplnosť je potrebné uviesť, že v súčasnosti sa v rámci ústavnoprávnej vedy vyskytuje aj názor,
že precedenčnú povahu majú nielen rozhodnutia ústavného súdu prijaté v rámci abstraktnej kontroly ústavnosti, ale že precedenčnú povahu majú aj tie rozhodnutia ústavného súdu, ktoré boli
vydané pri konkrétnej kontrole ústavnosti v rámci konania o individuálnej sťažnosti (pozri napr.
nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS 301/05 z 13. novembra 2007)
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Subjekt
Trestného činu marenia výkonu rozhodnutia Ústavného súdu SR sa nemôže dopustiť každá trestne zodpovedná osoba, ale len osoba, ktorej z rozhodnutia Ústavného súdu SR vyplýva nejaká povinnosť, pričom táto osoba
túto povinnosť nesplní, čím marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia
Ústavného súdu SR.
Nepôjde teda o všeobecný subjekt, keďže osoba, ktorá síce spĺňa podmienku veku a príčetnosti, no ktorej z rozhodnutia Ústavného súdu SR zároveň nevyplývajú žiadne povinnosti, nie je spôsobilá tento trestný čin spáchať.
Ako už bolo uvedené vyššie, špecifikom trestného činu marenia výkonu
rozhodnutia Ústavného súdu SR je skutočnosť, že adresátom povinností vyplývajúcich z rozhodnutí Ústavného súdu sú prevažne orgány verejnej moci
(súdy, štátne orgány, orgány územnej samosprávy) a teda i páchateľmi tohto
trestného činu budú predovšetkým osoby vystupujúce v pozícii verejných činiteľov, čo nepochybne výrazne zvyšuje závažnosť, resp. protispoločenský
charakter, tohto trestného činu.

Subjektívna stránka
Vychádzajúc z § 17 Trestného zákona platí, že na vznik trestnej zodpovednosti za trestný čin marenia výkonu rozhodnutia Ústavného súdu SR sa vyžaduje úmyselné zavinenie, keďže Trestný zákon výslovne neustanovuje, že
by postačovalo zavinenie z nedbanlivosti. V trestnom konaní teda bude nevyhnutné preukázať, že páchateľ úmyselne nesplnil povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia Ústavného súdu SR.

III. Rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky
o väzobných rozhodnutiach všeobecných súdov
Medzi základné ľudské práva úplne samozrejme patrí aj právo každej
osoby na slobodu, ktoré je zakotvené v článku 17 Ústavy SR, ako i v článku 5
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj len „Dohovor“). Toto právo vychádza z myšlienky, že štát nemôže svojvoľne zasahovať
do slobody jednotlivca, je naopak povinný rešpektovať slobodu a osobnú bezpečnosť každého jednotlivca, keďže tieto sú dôležitým predpokladom realizácie iných práv garantovaných Ústavou SR. Právo na osobnú slobodu však nie
je zakotvené ako absolútne právo, keďže štát doň môže v taxatívne stanovených prípadoch zasiahnuť, pričom v rámci trestného konania je väzba najčastejšie sa vyskytujúcim dôvodom zásahu do práva na osobnú slobodu. Väzba je
mimoriadne závažným zásahom do občianskej slobody, preto Dohovor, Ústava SR a následne i Trestný poriadok upravujú veľmi dôsledne dôvody, postup,
lehoty a orgány, ktoré môžu rozhodovať o väzbe.
Napriek pomerne precíznej právnej úprave väzby však možno konštatovať, že ani rekodifikáciou trestného práva procesného sa nepodarilo úplne
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odstrániť neduhy, ktoré sú v Slovenskej republike už dlhodobo spojené s rozhodovaním všeobecných súdov o väzbe. Rozhodovanie o ústavnosti väzobných rozhodnutí všeobecných súdov predstavuje i po rekodifikácii značnú
časť rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR, pričom rozhodnutia Ústavného súdu SR v tejto oblasti možno s istým zjednodušením rozdeliť do troch
skupín:
a) rozhodnutia Ústavného súdu SR, v ktorých vyslovil porušenie základných
práv obvineného (obžalovaného) v dôsledku absencie právneho titulu
pre ďalšie trvanie väzby,
b) rozhodnutia Ústavného súdu SR, v ktorých vyslovil porušenie základných
práv obvineného (obžalovaného) v dôsledku procesných pochybení
súdu pri rozhodovaní o väzbe,
c) rozhodnutia Ústavného súdu SR, v ktorých vyslovil porušenie základných
práv obvineného (obžalovaného) v dôsledku nerešpektovania ústavnej
požiadavky urýchleného rozhodovania o väzbe.
Jedným z najzásadnejších problémov, s ktorým sa Ústavný súd SR stretáva pri rozhodovaní o ústavnosti väzobných rozhodnutí všeobecných súdov,
sú zbytočné prieťahy v konaní. Medzi dôvody, ktoré v konaní spôsobujú prieťahy a ktoré je možné pripísať orgánom prípravného konania alebo všeobecným súdom patria najmä:
l
l
l

l

l
l
l
l
l
l

l
l

prieťahy pri začatí vyšetrovania,
neobvyklá dĺžka vyšetrovania,
prieťahy pri vypočúvaní svedkov a poverovaní znalca vypracovaním znaleckého posudku,
neschopnosť sudcu, ktorý je zodpovedný za prípravu hlavného pojednávania, pripraviť procesne správne a zákonné vykonanie dokazovania
pred súdom,
prieťahy pri získavaní spisov z iného súdu,
prieťahy pri vznášaní obvinenia,
prieťahy pri ukončení vyšetrovania a pri obžalovaní prokurátorom,
prieťahy spôsobené prokurátorom,
pripustenie prehnaného počtu pojednávaní,
pridlhá doba medzi pojednávaniami alebo automatické odročovanie pojednávaní,
neschopnosť súdu skončiť konanie vo veci osobitnej naliehavosti,
prieťahy vo vyhotovovaní rozsudku po jeho vyhlásení.

S istou dávkou zjednodušenia pritom pochybenia v konkrétnych veciach
možno rozdeliť nasledovne:
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a)
b)
c)

neznalosť alebo nesprávna aplikácia zákona,
porušenie procesných noriem,
nesprávne a v mnohých prípadoch nekvalifikované vyhotovenie súdnych
rozhodnutí,
nedostatky pri výkone väzobných rozhodnutí.

d)

Medzi najtypickejšie nedostatky patrí neúplná, resp. povrchná príprava
obžaloby a hlavného pojednávania, nesprávne hodnotenie dôkazov, nedostatočná obsahová analýza dôkazov a zdôvodnenie z nich vyplývajúcich záverov,
či nedostatočné zhodnotenie dôkazov odporujúcich záverom súdu.
Analýza niektorých zrušených väzobných rozhodnutí všeobecných súdov
zároveň poukazuje i na nedostatky v organizačnej činnosti niektorých sudcov
(oneskorené nariadenie hlavného pojednávania, neodôvodnené odročovanie, oneskorené pristupovanie k výkonu súdnych rozhodnutí, či nezabezpečenie kontroly ich výkonu). Ku kumulácii procesných problémov tiež prispieva
i nesprávne určenie taktiky súdneho prejednania spočívajúcej v neprihliadnutí
na osobné zvláštnosti obžalovaného, jeho výchovu, vzdelanie, emocionálne
procesy, vek, či predchádzajúce správanie.
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Jiří Jelínek

Rekodifikace českého trestního
práva – bilance a perspektivy
Abstrakt:
Článek v sumarizované podobě pojednává o rekodifikaci českého trestního práva, která vyvrcholila přijetím nového trestního zákoníku v roce 2009.
Autor kritizuje, že byl přijat pouze nový trestní zákoník, ale nebyl přijat také
zcela nový trestní řád. Přijatou rekodifikaci označuje jako poloviční, částečnou a problematickou, což se týká zejména pojmu trestný čin. Doporučuje,
aby v krátké době byla dokončena reforma českého trestního práva přijatím
nového trestního řádu.

Klíčová slova:
Trestní právo hmotné, trestní právo procesní, rekodifikace, trestný čin,
zásada subsidiarity trestní represe.
V České republice byl v roce 2009 přijat nový trestní zákoník (zák. č.
40/2009 Sb., ve znění zák. č. 306/2009 Sb.), který nahradil po 48 letech
starý trestní zákon z roku 1961. Stalo se tak po téměř dvaceti letech probíhajících rekodifikačních pracích. Během rekodifikace, tj. vytvoření zcela nového
trestního zákoníku, se několikrát měnila východiska a kritéria reformy trestního práva.
Rekodifikaci trestního práva hmotného, jejímž výrazem je nově přijatý
trestní zákoník, můžeme označit několika atributy. Tyto atributy se budou patrně v podání různých osob lišit. Jinou charakteristiku mu přisoudí ti, kteří pracovali jako členové legislativních týmů nebo z toho či onoho důvodu plédovali
pro přijetí nové právní úpravy, odlišný názor budou mít ti, kteří již před přijetím
upozorňovali na některé základní nedostatky připravované právní úpravy,
a zcela jiný pohled mohou mít pracovníci první linie boje se zločinností, kteří
novou právní úpravu od ledna 2010 aplikují.
Podle mého názoru se v případě české rekodifikace trestního práva
hmotného jedná o
l

rekodifikaci poloviční,

l

rekodifikaci částečnou,
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1.

rekodifikaci problematickou.
Jako poloviční rekodifikaci označuji přijatou právní úpravu proto, že český zákonodárce nepostupoval tak, jako zákonodárce v sousedních státech, které měly stejné nebo obdobné legislativní podmínky jako Česká
republika, např. v Polsku nebo na Slovensku, a rekodifikoval pouze trestní právo hmotné, ale nikoliv již trestní právo procesní. Přijal tedy zcela
nový trestní zákoník, ale nepřijal již zcela nový trestní řád, jak by bylo žádoucí. Přijetí nového trestního zákoníku doprovázela masivní novelizace
již mnohokrát změněného starého trestního řádu z roku 1961. Na první,
laický pohled takový postup nemusí působit rušivě, nicméně zákonodárce tím porušil uznávanou legislativní zásadu, zásadu, o které se učí již na
právnických fakultách, že trestní právo hmotné se uskutečňuje prostřednictvím trestního práva procesního. Trestní právo hmotné a trestní právo
procesní jsou odvětví, která jsou nerozlučně spjata, trestní právo procesní uvádí v život trestní právo hmotné, a proto obě odvětví by měla být kodifikována současně. Zatím je situace taková, že zcela nový trestní řád se
má přijmout až s časovým odstupem několika let. Předpokládá se tedy,
že zcela nový trestní zákoník bude souladný se starým trestním řádem.

Oddělené přijetí nového trestního zákoníku od nového trestního řádu má
ovšem v sobě doslova zakódované pozdější opakované a opakované novelizace ať již trestního zákoníku nebo trestního řádu. V tomto směru se tedy nová
česká právní úprava liší od právního stavu v sousedním Polsku nebo Slovensku, v nichž byly samozřejmě přijaty zcela nové trestní kodexy současně.11)
Postupnou, poloviční rekodifikaci trestního práva považuji za jednu z koncepčních chyb reformy trestního práva v České republice. Podle mého názory
nic nebránilo zákonodárci, aby pozdržel přijetí nového trestního zákoníku do
doby, než bude připraven také zcela nový trestní řád, anebo aby sice přijal
nový trestní zákoník, ale odložil jeho účinnost o několik let do doby, než bude
přijat nový trestní řád. Takový postup by mimochodem vedl nejen k tomu, aby
se odborná veřejnost mohla dostatečně seznámit s novou právní úpravou
a aby byl připraven nový trestní řád, ale nepochybně by přispěla i k tomu, aby
se mohly včas, bez časové tísně odstranit některé vady nově přijaté právní
úpravy (k čemuž došlo zákonem č. 306/2009 Sb., během krátké půlroční
doby od přijatí do nabytí účinnosti nového trestního zákoníku).
Důsledkem poloviční rekodifikace trestního práva je nedostatečná provázanost nového trestního práva hmotného se starou, mnohokrát novelizovanou procesní úpravou. Uvedu jeden příklad za všechny: Nový trestní zákoník
diferencuje delikty na přečiny a na zločiny. Vytváří tedy dvě kategorie deliktů.
Jedná se o tzv. bipartici. Nabízelo by se, aby v trestním právu procesním byla
přijatá kategorizace trestných činů doprovázena procesní diferenciací, tedy
aby byla v trestním právu procesním stanovena zvláštní pravidla pro
11) V Polsku jsou účinné nové trestní kodexy od roku 1997, na Slovensku od roku 2006.
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vyšetřování té které kategorie trestných činů, což se bohužel nestalo. Náležitý
postup by měl být takový, aby o méně závažných přečinech se konalo méně
formální a rychlé přípravné řízení, čemuž by ovšem musela odpovídat skladba
trestných činů označovaných za přečiny. Při budoucí rekodifikaci trestního
práva procesního se bude muset zákonodárce touto otázkou (a desítkami dalších procesních souvislostí) znovu zabývat.
2. Přijatou rekodifikaci trestního práva hmotného jsem dále označil přívlastkem rekodifikace částečná. Proč je přijatá rekodifikace částečná ? Protože opomenula jednu důležitou otázku, a tou je trestní odpovědnost
právnických osob. Stejně jako trestní zákon z roku 1961 i nový trestní zákoník z roku 2009 zůstává na pozici trestní odpovědnosti fyzické osoby.
Nezná odpovědnost právnické osoby, nezná odpovědnost korporací.
Trestní odpovědnost právnických osob je složitým fenoménem. Trestní
odpovědnost právnických osob je jednou z nejspornějších otázek trestněprávní teorie. Jedná se o téma mimořádně sporné, mimořádně kontroverzní.
Kontroverzní zejména proto, že trestní odpovědnost právnických osob problematizuje osvědčený systém základních principů kontinentální trestně právní
kultury. Ustupuje od zásady individuální trestní odpovědnosti. Činí průlom do
integrity uvedeného systému, což konec konců může mít za následek jeho
nestabilitu nebo i zánik.
Uvažování o zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v řadě států
kontinentální Evropy nalezlo svůj výraz v právní úpravě jednotlivých států, které přijaly koncept trestní odpovědnosti právnických osob. Česká republika
náleží k těm několika málo státům Evropské unie, které nemají zakotvenu ve
svých právních řádech trestní odpovědnost právnických osob (i když v minulosti byly učiněny legislativní návrhy na přijetí trestní odpovědnosti právnických
osob, ale tyto návrhy nebyly úspěšné).
Nabízí se tedy otázka, když již byla provedena celková rekodifikace českého trestního práva hmotného a když rekodifikační práce trvaly téměř 20 let,
proč nebyla provedena celková rekodifikace, proč současně nebyla zakotvena alespoň v omezené míře trestní odpovědnost právnických osob. Existuje
dlouhá řada mezinárodních dokumentů, které Českou republiku zavazují
k přijetí deliktní odpovědnosti právnických osob prostředky veřejného práva,
což je v prvé řadě odpovědnost trestně právní. Z uvedeného důvodu označuji
provedenou rekodifikaci trestního práva hmotného jako rekodifiaci částečnou.
Z toho, co jsem uvedl, vyplývá, že dříve či později, ale podle mého názoru
spíše dříve než později, se bude muset český zákonodárce otázkou trestní
odpovědnosti právnických sob zabývat, a v této spojitosti se bude muset znovu zabývat i souladem s nově přijatým trestním zákoníkem a vazbami mezi oběma druhy trestněprávní odpovědnosti, tedy mezi odpovědností fyzické osoby
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a odpovědností právnické osoby za týž skutek.12) Je jen škoda, že zákonodárce nevyužil příležitosti a možnosti a neprovedl celkovou rekodifikaci trestního
práva hmotného. Tolik ve stručnosti k otázce částečné rekodifikace trestního
práva.
3.

Přijatou rekodifikaci českého trestního práva jsem nakonec označil třetím atributem jako rekodifikaci problematickou.

Problematickou je proto, že přináší dlouhou řadu sporných institutů,
u kterých bude záležet na tom, jak si s jejich výkladem a aplikací poradí praxe,
institutů, vůči kterým je možné již v okamžiku přijetí vznášet určité kritické výhrady. Takovými instituty jsou například nový pojem trestného činu nebo nový
druh trestu – domácí vězení.
Rekodifikace trestního práva je problematická z legislativně technického
hlediska již tím, že zavádí v mnohem širší míře kasuistiku při formulaci nových
skutkových podstat trestných činů. Nový trestní zákoník z roku 2009 je někdy
až „otřesně“ kasuistický a opouští abstraktní právní formulace, na které jsme
byli zvyklí z předchozích právních úprav. Máme nyní v novém trestním zákoníku dlouhou řadu kasuistických skutkových podstat, a to si myslím, že správné
není. Příkladem mohou být například trestné činy proti životnímu prostředí obsažené v osmém dílu zvláštní části trestního zákoníku.13) Kasuistika ovšem vytváří nebezpečí, že se nepodaří zákonodárci vystihnout všechny případy, které si to zasluhují.
Dalším takovým jevem, který by si zasloužil z formálního hlediska vytknout, je velké množství tzv. blanketních skutkových podstat, které zákonodárce
v trestním zákoníku použil. To znamená, že nový trestní zákoník ve větším počtu případů odkazuje na mimotrestní normy. Typické je to třeba opět u trestných činů proti životnímu prostředí nebo trestných činů hospodářských.
Zákonodárce se pochopitelně nemůže vzdát úplně odkazu na mimotrestní
normy, ale jejich nadužívání velmi znesnadňuje znalost, pochopení a srozumitelnost norem trestního práva. K aplikaci příslušné blanketní trestněprávní
normy musíte nastudovat jednu či více mimotrestních norem, pokud chcete
aplikovat tu kterou skutkovou podstatu.
Použitá kasuistika a nadměrné užívání blanketních skutkových podstat
činí zvláštní část trestního zákoníku nepřehlednou a rozsáhlou. Proto také je
12) V době vzniku tohoto příspěvku, tj. v únoru 2011, již existuje další návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a o řízení proti nim, který proběhl připomínkovým řízením a s jehož
předložením Parlamentu České republiky se počítá v nejbližší době.
13) Tak například trestný čin neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě
rostoucími rostlinami podle § 299 odst. 1 tr. zák. kriminalizuje toho, kdo v rozporu s právním
předpisem usmrtí, zničí, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo
exemplář chráněného druhu a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů,
rostlin nebo exemplářů…

34

Rekodifikace českého trestního práva – bilance a perspektivy

v novém trestním zákoníku z roku 2009 asi o třetinu více ustanovení, než které
měl trestní zákon z roku 1961.
Nový český trestní zákoník z roku 2009 je založen na zostření trestní represe.
Nabízí se otázka, zda tomu tak má být. O trestním právu říkáme, že je
prostředkem poslední ochrany, hovoří se o trestním právu jako o ultima ratio,
trestní právo má nastupovat jen tam, kde selhávají ostatní prostředky právní
nebo mimoprávní. Nový trestní zákoník, podle mého názoru, je založen na
zpřísnění trestní represe, které v některých případech je správné (typicky u
trestných činů proti životu a zdraví), v jiných případech je problematické.
Pokud jde o jednotlivé instituty, které nový trestní zákoník zavádí, je klíčovým pojmem, pojem trestného činu. Nový trestní zákoník vychází z nového
pojetí trestného činu. Dosavadní pojetí v trestním zákoně z roku 1961 bylo takové, že čin musel vykazovat znaky uvedené v zákoně a současně musel být
pro společnost nebezpečný.Trestní zákon z roku 1961 pak obsahoval kritéria
tzv. společenské nebezpečnosti (§ 3 odst. 4 tr. zák. z roku 1961).
Po dlouhých diskusích zvolil zákonodárce v novém trestním kodexu řešení v tom, že trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za
trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně (§ 13 odst. 1 tr.
zák.). Takové pojetí se tradičně označuje jako tzv. formální pojetí trestného
činu.
Nové pojetí je tedy takové, že trestným činem je čin, který vykazuje znaky
uvedené v zákoně a v trestním právu jsou dvě kritéria, která omezují trestní
represi.
Jedno kritérium nalezneme v trestním právu hmotném a je jím zásada
subsidiarity trestní represe (§ 12 odst. 2 tr. zák.) a druhé nalezneme v trestním právu procesním a je jím možnost státního zástupce odložit věc před zahájením trestního stíhání z důvodu neúčelnosti, anebo zastavit trestní stíhání
z téhož důvodu [§ 172 odst. 2 písm. c) tr. řádu, zásada oportunity].
Zásada subsidiarity trestní represe říká, že trestní odpovědnost pachatele a důsledky s ní spojené lze uplatňovat jedině v případech společensky
škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného
právního předpisu.14)
Může někoho napadnout, proč máme dva korektivy trestní represe, jeden hmotně právní a jeden procesní, když logické by bylo, aby existoval pouze jeden korektiv trestní odpovědnosti, a pokud již máme dva korektivy trestní
14) Nejde o myšlenku novou. Zásada subsidiarity trestní represe vyjadřuje pravidlo již dříve označované jako zásada tzv. pomocné úlohy (pomocné role) trestní represe, totiž myšlenku, že trestní
právo s ohledem na závažnost trestní sankce se má použít jen tehdy, jestliže ostatní právní nebo
společenské prostředky selhávají nebo nejsou dostatečně účinné. Trestní odpovědnost má být
vrcholem v hierarchii právní odpovědnosti.
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represe, který z nich má přednost, zda hmotněprávní nebo procesní. Ke škodě věci touto otázkou se zákonodárce nezabýval.
Uplatnění zásady subsidiarity trestní represe vyžaduje dvě kumulativní
podmínky:
l

jde o „případy“ společensky škodlivé, a současně

l

nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního před¬pisu.

Ze zásady subsidiarity trestní represe vyplývá, že trestným činem by nemělo být jakékoliv jednání, které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného
činu, ale mělo by se jednat o jednání společensky škodlivé. Zásada počítá s
tím, že by nemělo jít o jakékoliv společensky škodlivé jednání, ale společenská škodlivost by měla dosáhnout určité výše, ve které by nepostačovalo
uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Pak by ovšem bylo
žádoucí, aby zákon sám předpokládal určitou míru (intenzitu) společenské
škodlivosti, kterou by výslovně vyjádřil určitými hledisky, což ovšem zákonodárce nečiní. U majetkových trestných činů může míra společenské škodlivosti vyplývat ze znaků skutkové podstaty, tedy zjednodušeně řečeno z následku (účinku) vyjádřeného jako znak skutkové podstaty, jako určitá výše
škody.
Kritérii společenské škodlivosti budou prakticky hlediska povahy a závažnosti činu, které zákonodárce uvádí demonstrativně jako hlediska pro ukládání trestů v § 39 odst. 2 tr. zák.
Společenská škodlivost činu bude tedy v konkrétním případě zejména
dána významem chráněného zájmu, který byl trestným činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl trestný čin
spáchán, osobou pachatele, mírou zavinění pachatele a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem (§ 39 odst. 2). Společenská škodlivost se vztahuje na čin
jako celek. Jelikož uvedená kritéria jsou stanovena demonstrativně, mohou
orgány činné v trestním řízení v konkrétním případě při posouzení společenské škodlivosti vzít v úvahu i jiné vlivy, například podíl (participaci) oběti na spáchání trestného činu nebo příčiny a podmínky, za kterých byl trestný čin
spáchán.
Druhá podmínka zásady subsidiarity trestní represe, tj. že v konkrétním
případě k ochraně chráněných zájmů nepostačuje uplatnění odpovědnosti
podle jiného právního předpisu, je stanovena velmi široce. V praxi bude vyžadovat velké nároky na odůvodnění, proč v konkrétním případě jde či naopak
nejde o trestný čin. Orgány činné v trestním řízení budou muset velmi citlivě,
komplexně a přísně individuálně hodnotit a následně odůvodnit, proč v konkrétním případě jde o „případ“ společensky škodlivý, ve kterém například nepostačuje (u majetkového deliktu) náhrada škody podle civilního práva, sankce za přestupek nebo jiný správní delikt, odejmutí oprávnění vykonávat určitou
činnost apod.
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Zásada subsidiarity trestní represe zavádí materiální prvky do definice
trestného činu, formální definici „změkčuje“. Pojetí trestného činu podle české právní úpravy tedy bude přesnější nazývat formálním pojetím s interpretačním pravidlem subsidiarity trestní represe, resp. materializovaným formálním
pojetí.
Pokud jde o korektiv hmotného práva – zásadu subsidiarity trestní represe –za problematické považuji, že v zákoně nejsou výslovně stanovena kritéria společenské škodlivosti, resp. nejsou v trestním zákoníku tam, kde by
měla být, tzn. u pojmu trestného činu, ale nalézáme je v jiném ustanovení, v
ustanovení o ukládání trestu.
Zásada subsidiarity trestní represe podle mého názoru otevírá v tom pojetí, v jakém byla přijata, velké možnosti pro obhajobu. Protože obhajoba
může v daném případě namítat, že daný čin naplňuje znaky uvedené v zákoně, ale není v daném případě „společensky škodlivý“, a navíc je pro právní postih dostatečné uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu než
podle trestního zákoníku.
A naopak nová právní bude vyžadovat větší úsilí pro aplikační praxi, protože ta bude muset v tom každém jednotlivém případě na tuto námitku argumentovat, že tato námitka je lichá, že nepostačí postih za přestupek, nebo že nepostačí náhrada škody podle občanského zákoníku, nebo že nepostačí postoupení věci k potrestání obviněného profesní komoře.
Vidíme, že klíčové pojetí nového trestního zákoníku, tedy pojetí trestného
činu, trpí určitými systémovými vadami a že se tedy jedná o institut problematický. Podle mého názoru nic nebránilo zákonodárci, aby, když se již chtěl vyhnout pojmu „společenská nebezpečnost“, nahradil tento termín pojmem
„společenská škodlivostí“, ale současně postupoval tak, aby kritéria společenské škodlivosti byla uvedena přímo v trestním zákoníku. Ostatně ani nový
pojem „společenská škodlivost“ není o mnoho výstižnější a určitější než předchozí pojem „společenské nebezpečnosri“. Podle mého názoru by byl adekvátnějším výrazem termín „závažnost činu“.
Závěrem shrnuji: proběhlou rekodifikaci českého trestního práva hmotného podle mého názoru můžeme označit spíše jako promarněnou příležitost, než promyšlený legislativní počin. V současnosti podle mého názoru
není naléhavějšího úkolu, než dokončit celkovou rekodifikaci českého trestního práva, tj. vytvořit také zcela nový trestní řád. K tomu by mělo směřovat veškeré úsilí legislativní praxe v České republice. Zatím se ovšem zdá, že česká
legislativa dává přednost dílčím novelám trestního řádu, které mají řešit spíše
subtilní otázky, jejichž řešení může počkat (například otázky, zda lze v rámci
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adhezního řízení přiznat odškodnění i za tzv. morální újmu) před celkovou
rekodifikací trestního práva procesního.

8 Prof. JUDr. Jiří Jelínek CSc.,

Právnická fakulta Karlovej Univerzity v Praze
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Vladimír Kratochvíl

Diskuse o pojmu a pojetí
trestného činu v České republice
musí pokračovat ...
Abstrakt:
Příspěvek přibližuje a analyzuje zatím poslední vývoj diskuse o pojmu
a pojetí trestného činu v České republice v kontextu nového trestního zákoníku a nabízí stručné srovnání se situací ve Slovenské republice. Závěr: V České republice se trestný čin stává předmětem diskusí i mimo okruh trestněprávní teorie, což je velmi žádoucí trend, ku vzájemnému prospěchu věci.

Klíčová slova:
Vina, trestní sankce, pojem (definice) trestného činu, pojetí trestného
činu.

Abstract:
This contribution describes and analysis last development of discussion
about concept and conception of the crime in The Czech Republic in the
context of the new Penal Code and offers the short comparison with the
situation in the Slowak Republic. Conclusion: In The Czech Republic the
crime becomes subject of discussions out of area of criminal-law theory too.
This is very desirable trend to mutual benefit of thing.

Úvodní poznámky
Následující příspěvek analyzuje současný vývoj a stav diskuse o pojmu
a pojetí trestného činu v kontextu nového trestního zákoníku15) v České republice. Dosavadní diskuse na toto téma, započatá již v první polovině 90. let
XX. století16) a logicky pokračující před samotným přijetím nové trestněprávní
15) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., dále i „TrZ.“
16) Podrobně srov. zejm. Kratochvíl, V. a kol.: Trestní právo hmotné, Obecná část, První vydání.
Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, s. 84 a násl. Kratochvíl, V.: Trestný čin v československé a české trestně právní vědě a trestním zákonodárství (Pojem /struktura/, dělení, klasifikace), Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, s. 25 a násl. Kratochvíl, V. a kol.: Trestní právo
hmotné, Obecná část, Druhé vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996, s. 86 a násl.
Kratochvíl, V. a kol.: Trestní právo hmotné, Obecná část, Třetí přepracované a doplněné vydání.
Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, s. 148 a násl.
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úpravy, nutně probíhá i po 1. lednu 2010, tedy i po její účinnosti.17) Přesahy
této diskuse mimo trestněprávní oblast, zejm. směrem k právu ústavnímu, byly
rovněž zaznamenány už v minulosti, a to i nedávné. 18)
17) Podrobně srov. zejm. Říha, J.: Změníme s novým trestním zákoníkem též systém znaků trestného činu? AUCI, č. 4/2002, s. 21 a násl. Fenyk, J., Císařová, D.: Společenská nebezpečnost
a materiální protiprávnost jako dvě formy vyjádření jediného materiálního znaku trestní odpovědnosti, Trestní právo, č. 9/2003, s. 14 a násl., I. část, Trestní právo č. 10/2003, s. 9 a násl., II.
část. Kratochvíl, V.: Od formálního pojetí trestného činu k formálnímu pojetí trestného činu? In: I.
Krausová (red.) Ve službách práva, Sborník příspěvků k 10. výročí založení pobočky nakladatelství C. H. Beck v Praze, První vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 239 a násl. Novotný, O.: Na
okraj rekodifikace trestního práva hmotného, Trestní právo, č. 10/2004, s. 6. Pipek, J.: Formální pojetí trestného činu a princip oportunity, Trestněprávní revue, č. 11/2004, s. 309. Novotný,
O.: Znovu k návrhu nového trestního kodexu, Trestní právo, č. 3/2005, s. 2. Vantuch, P.: Poznámky k rekodifikaci trestního práva hmotného po prvním čtení v Poslanecké sněmovně, Trestní
právo, č. 11/2005, s. 2. Pipek, J.: Zamyšlení nad reformou českého trestního práva, Právník,
č. 11/2006, s. 1252 a násl. Jelínek, J.: K novému trestnímu zákoníku, Karlovarská právní revue,
č. 3/2006, s. 4. Fenyk, J.: Návrh trestního zákona České republiky, příčiny a důsledky jeho nepřijetí (Odlišný vývoj a osud projektů trestních zákoníků od vzniku samostatného Československa), Trestní právo, č. 6/2006, s. 11 a násl. Kratochvíl, V.: K pojetí trestného činu v návrhu trestního zákoníku České republiky 2006, Trestněprávní revue, č. 5/2006, s. 129. Šámal, P.: Osnova trestního zákoníku 2004 – 2006, Praha: C. H. Beck, 2006, s. 31 a násl., s. 358. Diskuse
a v osnovách nabízená řešení se v tomto směru posouvala od původního čistě formálního pojetí
trestného činu, doplněného procesním korektivem vycházejícím ze zásady procesní oportunity,
přes akceptaci ve své podstatě materiálního interpretačního pravidla přímo v § 396(4) odst. 2
osnovy až k poslednímu řešení v podobě výslovného zakotvení zásady subsidiarity trestní represe v § 12 odst. 2 TrZ; více k tomu Pipek, J.: K pojmu trestného činu v návrhu trestního zákoníku,
Právník, č. 9/2007, s. 1036 a násl. Šámal, P.: K problému formálního a materiálního pojetí a pojmu trestného činu v připravované kodifikaci trestního zákoníku, Právní rozhledy, č. 17/2007, s.
637 a násl. Šámal, P.: K problému formálního a materiálního pojetí a pojmu trestného činu v připravované kodifikaci trestního zákoníku, in: T. Machalová (ed.) K odkazu Jaroslava Kallaba.
Právně-filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. Plzeň: A. Čeněk,
2007, s. 106 a násl. Kratochvíl, V.: Pojetí trestného činu v osnovách trestního zákoníku ČR na
přelomu tisíciletí a dnes, in: M. Vanduchová, T. Gřivna (uspoř.) Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 114 a násl. Nezkusil, J.: K otázce formálního
pojetí trestného činu v chystané rekodifikaci, Právník, č. 2/2008, s. 160 a násl. Fenyk, J.: Základy trestní odpovědnosti podle nového trestního zákoníku České republiky č. 40/2009, Trestní
právo, č. 3/2009, s. 5 a násl. Šámal, P.: K pojmu trestného činu a souvisejícím otázkám v novém
trestním zákoníku, Trestněprávní revue, č. 5/2009, s. 129 a násl. Šámal, P.: Trestní zákoník
a naplňování funkcí a základních zásad trestního práva hmotného, Bulletin advokacie,
č. 10/2009, s. 22 a násl. Jelínek, J.: K pojmu trestného činu v novém trestním zákoníku, in: J.
Jelínek (ed.) O novém trestním zákoníku, Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. Praha: Leges, 2009, s. 20 a násl. Kratochvíl, V. a kol.: Kurs trestního práva,
Trestní právo hmotné, Obecná část, První vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 146 a násl. Císařová, D.: Krátké zamyšlení nad teorií a praxí zákona č. 40/2009 Sb. Soudce, č. 1/2010, s. 19
a násl. Károlyi, A., Slunečko, P.: Materiálně či formálně …, Trestní právo, č. 2/2010, s. 12
a násl. Plzák, V.: Je formální pojetí trestného činu skutečným řešením? Trestní právo, č. 5/2010,
s. 14 a násl. Fryšták, M.: Policejní orgán a pojetí trestného činu v novém trestním zákoníku, Trestněprávní revue, č. 11/2010, s. 341 a násl.
18) Srov. např. Wall, G. A.: Formální a materiální demokracie, in: P. Hungr (red.) Normativnost a realita práva, Brno: AUBI, 1993, No 120, s. 154 a násl. Klokočka, V.: Československý konstitucionalismus a moderní pojetí ústavního státu, in: K. Schelle (red.) Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu, Brno: AUBI, 1993, No 117, s. 15. Hlouch, L., Plátěnková, H.:
Úloha materiálního korektivu – společenské nebezpečnosti – v trestní politice státu, in: T.

40

Diskuse o pojmu a pojetí trestného činu v České republice ...

Zcela aktuálně pak nemohla v tomto ohledu uniknout pozornosti ani stať
publikovaná relativně nedávno19), svým obsahem vypovídající o tom, k jakým
významovým posunům v průběhu diskuse může docházet a dochází. Dříve
než podrobněji rozebereme Pokorného přístup, je třeba si připomenout základní pojmy, o nichž je zmínka již v nadpise tohoto sdělení a s nimiž pracuje
nejen citovaný autor.
Spolu se Solnařem20) a dalšími chápeme pojem, resp. definici trestného činu jako vyjádření toho, co: „ … charakterizuje … povahu trestného bezpráví ...“, kdežto „ … pojetí trestného činu má přímý význam pro jeho rozsah
(tj. pro rozsah, limitaci trestního bezpráví V. K.).“
V českém trestním zákoníku je pojem trestného činu obsažen v § 13
odst. 121), který definuje povahu trestního bezpráví formálně. Pojetí trestného
činu pak vyplývá – v návaznosti na jeho definici – z ustanovení § 12 odst. 2,22)
kde je povaha formálně definovaného trestního bezpráví limitována materiálně, tj. s oporou o společenskou škodlivost (trestního) případu, která je východiskem zásady subsidiarity trestní represe.23)
Takto založené pojetí kombinované označuji jako pojetí trestného činu
formálně-materiální. Zároveň je třeba zdůraznit, že řeč je tu pouze a jen
o trestném činu, jeho pojmu a jeho pojetí, jako o jediném základu trestní odpovědnosti (tj. z hlediska viny), a sice jen de lege lata, tzn. významného při interpretaci a aplikaci platné a účinné právní úpravy. Není zde myšlena role
trestného činu coby jednoho ze základů soudní individualizace trestu (tj.

19)
20)

21)
22)

23)

Machalová (ed.) K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně-filosofická východiska trestní politiky
v procesu evropské integrace, Plzeň: A. Čeněk, 2007, s. 135 a násl.
Pokorný, R.: Ústavněprávní aspekty přijetí formální koncepce trestného činu, Karlovarská právní
revue, č. 1/2010, s. 1 a násl.
Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M.: Systém českého trestního práva, První vydání. Praha: Nakladatelství Novatrix, s. r. o., 2009, Část druhá – Základy trestní odpovědnosti –
s. 24.
Ustanovení § 13 odst. 1 TrZ zní: „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje
za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“
Ustanovení § 12 odst. 2 TrZ zní: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní
spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“
Podle důvodové zprávy k § 12 odst. 2 TrZ: „Společenská škodlivost je určována povahou a závažností trestného činu, jak to vyplývá z § 39 odst. 2.“ Přičemž komentář v té souvislosti připomíná, že „Smyslem odkazu v důvodové zprávě je pak jen poukaz na skutečnost, že i při řešení míry
společenské škodlivosti při použití zásady subsidiarity trestní represe (tj. z hlediska viny pachatele, V. K., jak rozlišuje a zdůrazňuje i sám P. Šámal: subsidiarita trestní represe, společenská
škodlivost – vina; povaha a závažnost trestného činu – trest) nelze opomenout zejména význam
chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti,
za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění a jeho pohnutku, záměr nebo
cíl.“ Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I, § 1 až 139, Komentář, První vydání. Praha: C. H. Beck,
2009, s. 94, 95.
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z hlediska trestních sankcí), de lege lata.24) Takovéto, tj. formálně-materiální
pojetí trestného činu z hlediska viny, se zakládá na stejnojmenné zásadě trestního práva, a to zásadě formálně-materiálního pojetí trestného činu. Tu lze
vymezit, a tím i samotné toto pojetí trestného činu, následovně:
„Podstata formálně-materiálního pojetí trestného činu de lege lata (z hlediska viny pachatele) se projevuje … v tom, že pro orgán činný v trestním řízení při interpretaci a aplikaci platného trestního práva ... je rozhodující a jedině závazná právně formální stránka činu soudně trestného, tak jak je vyjádřena v příslušné skutkové podstatě a jejích znacích. Ta funguje coby měřítko,
obsahující a vyjadřující typovou materiální stránku trestného činu, podle níž se
posuzuje konkrétní míra materiální stránky spáchaného činu. Princip ultima
ratio a z něj plynoucí zásada subsidiarity trestní represe se z hlediska legis latae uplatní právě v tom, že orgán činný v trestním řízení uzná konkrétní trestný
čin (a na jeho základě konkrétní trestní odpovědnost) jen v takových případech, které s ohledem na jejich konkrétní materiální stránku vyžadují nezbytně reakci pomocí trestního práva, protože instrumenty jiných právních odvětví
by nestačily. Zásadu formálně-materiálního pojetí de lege lata lze vyjádřit formulí: žádný zločin bez psaného zákona (sine lege scripta) a bez společenské škodlivosti. Na prvém místě uvedený psaný zákon musí ještě naplňovat
požadavek určitosti (sine lege certa) a striktnosti (sine lege stricta).“25) V té
návaznosti považuji za potřebné zdůraznit i to, že: „... správný výklad samotného trestního zákoníku, tj. ve smyslu formálně-materiálního pojetí trestného
činu, spočívá v tom, že se se zásadou subsidiarity trestní represe bude pracovat důsledně na bázi a v rámci zásady zákonnosti trestního práva hmotného,
nikoli vedle ní, resp. nezávisle na ní. Tedy tak, že ust. § 12 odst. 2 (tj. kritéria
společenské škodlivosti, tedy povaha a závažnost trestného činu ve smyslu §
39 odst. 2) budou moci být uplatněna jen v intencích (hranicích) ust. § 12
odst. 1 a § 13 odst. 1, samozřejmě také jen ve spojení s příslušným ustanovením zvláštní části trestního zákoníku a v jeho limitech. 26)
Pro další rozbor bude třeba stručně přiblížit i to, jak chápu již dlouhodobě
materiálně-formální pojetí trestného činu lato sensu, de lege lata, z hlediska
24) K nutně diferencovanému chápání funkce trestného činu z hlediska základů trestní odpovědnosti (viny) a z hlediska trestních sankcí (trestů, ochranných opatření a opatření), jakož i de lege ferenda a de lege lata blíže srov. Kratochvíl, V. a kol.: Kurs trestního práva, Trestní právo hmotné,
Obecná část, První vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 164 a násl., s. 176 a násl., s. 183
a násl., jakož i vydání učebnic téhož autora z let 1994, 1996 a 2002. Dále viz Šámal, P. a kol.:
Trestní zákoník I, § 1 až 139, Komentář, První vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 103. Srov.
např. i Nezkusil, J.: Materiální protiprávnost v návrhu rekodifikace, Trestní právo, č. 1/2009, s.
14, 16, 20, 22.
25) Kratochvíl, V. a kol.: Kurs trestního práva, Trestní právo hmotné, Obecná část, První vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 38.
26) Kratochvíl, V. a kol.: Kurs trestního práva, Trestní právo hmotné, Obecná část, První vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 53. O jistém příklonu k formálně-materiálnímu pojetí činu soudně trestného z hlediska viny svědčí i dosavadní konstantní, byť ojedinělá judikatura obecných soudů (R
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viny: „Při výkladu a aplikaci platného a účinného trestního zákona se v důsledku širšího chápání materiálního pojetí činu soudně trestného jeho materiální
stránka posuzovala a brala v úvahu při řešení otázky viny mimo znaky skutkové podstaty. Tehdejší konkrétní společenská nebezpečnost spáchaného
činu se tak hodnotila vedle skutkové podstaty, na základě „všech okolností
případu“, tedy i těch, které pod znaky skutkové podstaty subsumovat možné
nebylo. Popsané nakládání s materiální stránkou činu soudně trestného …
velmi usnadňovalo obecné ustanovení § 3 odst. 4 tr. zák. S ním se tehdy zacházelo jako s jakousi „univerzální“ skutkovou podstatou činu soudně trestného umožňující materiálně „přeplňovat“ ustanovení zvláštní části trestního zákona, tedy tam uvedené skutkové podstaty; srov. R 13/1973-II, pokud se aplikovalo jen z hlediska viny. Stejné dopady širšího chápání měl i postup, při
němž se materiální stránka sice posuzovala v rámci znaků skutkové podstaty,
avšak díky své „amébnosti“ umožňovala široký účelový postih, ve skutečnosti i
nad rámec skutkové podstaty; srov. R 12/1970. Nedostatečná, chybějící
formální stránka se zde „doháněla“ stránkou materiální, což bylo v rozporu
např. s R 20/1998,27) nebo se sice formální stránka uplatnila, ale díky svému
vágnímu materiálnímu obsahu se v něm ztrácela.“ 28)

Nový přístup k formální a formálně-materiální koncepci (pojetí) trestného činu
Na počátku roku 2010 byla na dané téma publikována již zmíněná nepochybně zajímavá stať, ve které její autor předně upozorňuje na „ … dvě koncepce trestného činu v závislosti na tom, jakým způsobem aprobují … ústřední legitimizační prvek v podobě společenské nebezpečnosti jednání ...“, které podle jeho názoru „ … vytvářejí … další subtypy a navíc se různým
způsobem vzájemně kombinují.“29) Ony dvě základní koncepce charakterizuje následujícím způsobem:
První koncepcí je „... tzv. formální (kurzíva V. K.) koncepce, kdy za trestný čin je považováno jednání, které naplňuje formální znaky uvedené v zákoně, přičemž tyto znaky do jisté míry zároveň aprobují (a tím pozitivizují) to, co je
43/1990, R 19/1994, R 26/1994, R 43/1996: „ … již stanovením formálních znaků určité
skutkové podstaty zákon předpokládá, že při jejich naplnění v běžně se vyskytujících případech
bude stupeň nebezpečnosti činu pro společnost zpravidla vyšší než nepatrný, popř. malý …“, R
20/1998, R 2/2001, R 20/2006) a patrně i Ústavního soudu ÚS 84 [III. ÚS 701/01, Sb. n. u.
ÚS, sv. 27], o niž se lze opírat i při aplikaci trestního zákoníku. Dále srov. Nezkusil, J.: Diferenciace podmínek trestní odpovědnosti a kritéria kriminalizace v návrhu rekodifikace, Trestní právo,
č. 6/2008, s. 5 a násl., zejm. s. 16 – 17.
27) „Formální a materiální podmínky trestnosti činu nelze směšovat, zaměňovat ani vzájemně
nahrazovat.“
28) Kratochvíl, V. a kol.: Kurs trestního práva, Trestní právo hmotné, Obecná část, První vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 151, jakož i vydání učebnic téhož autora z let 1994, 1996 a 2002.
29) Pokorný, R.: Ústavněprávní aspekty přijetí formální koncepce trestného činu, Karlovarská právní
revue, č. 1/2010, s. 5.
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považováno za společensky nebezpečné. Jejím východiskem je recentní
právní pozitivismus, který klade zpravidla akcent i na určitý minimální hodnotový základ pozitivního práva, čímž zakládá tzv. interní (kurzíva V. K.) okruh přirozenoprávní legitimizace zákonné úpravy, originární okruh externí (kurzíva
V. K.) však opomíjí.“30) V návaznosti na zmiňovaný „minimální hodnotový základ pozitivního práva“ se zdůrazňuje v poznámce pod čarou podle mého soudu ještě jeden důležitý aspekt: „Formální koncepce by mohla být vyjádřena i v
podobě zcela nekompatibilní se zásadami materiálního právního státu jako
tzv. ryzí (kurzíva V. K.) formální koncepce, jejímž východiskem je právní formalismus, eventuálně historické formy právního pozitivismu, jímž je společná
teorie o platnosti právních pravidel vytvářených zákonodárcem bez hodnotových požadavků na jejich obsah. Společenská nebezpečnost pak není považována za výchozí konstituantu a výlučným základem pro trestněprávní odpovědnost je její zakotvení v normě o síle zákona a splnění případných dalších
formálních znaků. Trestným činem je zde tedy jednání označené takto zákonem bez požadavku na reflexi jeho společenské nebezpečnosti. Zdrojem povinnosti je zde ryzí formální bezobsažná (kurzíva V. K.) normativita bez jakýchkoliv obsahových požadavků a tím méně pak přirozeněprávních korektivů. Vzhledem k tomu samozřejmě nelze očekávat její použití v recentních
demokratických právních státech.“31)
Druhou koncepcí je „ … tzv. formálně-materiální (kurzíva V. K.) koncepce, jejímž východiskem je racionálně-materiální teorie přirozeného práva. Za
trestný čin je považováno pouze jednání, které kromě naplnění formálního
(kurzíva V. K.) znaku (reflektujícího též zpozitivizované atributy společenské
nebezpečnosti vyjádřené jejich zohledněním při tvorbě skutkových podstat a
představující tak interní (kurzíva V. K.) okruh posouzení společenské nebezpečnosti) naplňuje i znak materiální (kurzíva V. K.) (tj. společenská nebezpečnost konkrétního jednání v esenciálním racionálně-materiálním přirozeněprávním významu, jenž představuje externí (kurzíva V. K.) okruh posouzení
společenské nebezpečnosti nesvázaného pozitivněprávním vyjádřením).“ 32)
Pro formálně-materiální koncepci trestného činu, jak ji vidí citovaný Pokorný, je signifikantní ta skutečnost, že: „... je založena na dvouokruhové legitimizaci trestněprávních sankcí, když společenská nebezpečnost je vyjádřena nejen jako popis jednání spoluzakládajícího trestněprávní odpovědnost
(znakem formálním (kurzíva V. K.)), ale zároveň jako konstitutivní hodnocení
přirozeněprávní legitimity subsumpce posuzovaného jednání pod konkrétní
trestněprávní normu (znakem materiálním (kurzíva V. K.)) … Materiální znak
zároveň nemůže a v podstatě ani nesmí být taxativním způsobem v pozitivním
právu definován, což vyplývá z nemožnosti jej beze zbytku pozitivně vyjádřit
30) Ibidem.
31) Ibidem.
32) Ibidem, s. 6.
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z důvodu jeho apriorní nepoznatelnosti, kdy jeho reflexe pro konkrétní situaci
je vždy možná až aposteriorně a normativně, proto výčet jeho atributů nelze nikdy uzavřít.“33)
Danou myšlenku pak citovaný autor rozvádí takto: „ … posuzování společenské nebezpečnosti je zahrnuto nejen do vnitřní legality (podtržená kurzíva V. K.), ale i vnější materiální legitimity (podtržená kurzíva V. K.).34)
Své úvahy pak uzavírá následujícím konstatováním: „ … s ústředními východisky demokratického státu vyjádřenými v našich ústavněprávních principech je nepochybně konformnější pojetí formálně-materiální. Koncepce formální může naopak být příčinou ústavněprávní nonkonformity v rovině aplikační praxe i normativní úpravy jako takové.“35)
Ve světle těchto premis charakterizuje Pokorný dosavadní36) trestně
právní úpravu právě jako pojetí, koncepci formálně-materiální. Naproti tomu
nová právní úprava, ve smyslu trestního zákoníku: „ … je založena na koncepci formální s částečným materiálním korektivem ...“,37) přičemž zde odkazuje
na § 13 odst. 1 a § 12 odst. 2 TrZ. I když tam (podle tr. zák.) i tu (podle TrZ) je
třeba ke spáchání trestného činu „ … naplnit kumulativně formální i materiální
znak (podmínky materiálního korektivu formálního znaku)“,38) spojuje citovaný
autor s novou úpravou významné změny, které podrobně hodnotí prizmatem
ústavně právních kautel, převážně ovšem negativně.39) Nové pojetí trestného
činu, označované zejm. v důvodové zprávě k osnově trestního zákoníku coby
pojetí „formální“, navrhuje tento autor přiléhavěji nazývat jako pojetí „formální s
materiálním korektivem.“40) Vzdor „exkomunikaci“ tohoto materiálního korektivu (společenské škodlivosti) z definice trestného činu (srov. § 12 odst. 2 a §
13 odst. 1 TrZ) podle citovaného autora však „V tomto ohledu ... nová úprava
nepředstavuje ústavně právní diskonformitu.“41) V citovaných ustanoveních
legislativní nastavení toho, jak by zmíněný korektiv měl fungovat při interpretaci a aplikaci nové právní úpravy považuje ovšem za chybné, tedy i ústavně
právně, neboť: „Z nové koncepce (trestného činu V. K.) plyne především redukce přímé působnosti přirozeněprávního externího (kurzíva V. K.)
racionálně-materiálního korektivu společenské nebezpečnosti (nově škodlivosti), jehož postavení je výrazně oslabeno, částečně zpozitivizováno a
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

Ibidem.
Ibidem, s. 7.
Ibidem.
Ve smyslu zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, dále i „tr. zák.“ Pokorný, R.: Ústavněprávní aspekty přijetí formální koncepce trestného činu, Karlovarská právní revue, č. 1/2010, s. 8.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 9 až 22, s hodnocením zde uvedeným se v podstatě, až na jednu zásadní otázku, rozebranou níže, jinak ztotožňuji (V. K.).
Ibidem, s. 17.
Ibidem.
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zároveň relativizováno vytvořením závislosti na normativní úpravě jiných
sankčních odvětví. Rozhodující akcent je nyní kladen na interní (kurzíva V. K.)
zpozitivizovaný korektiv vyjádřený pouze uvnitř formální definice trestného
činu a realizovaný skutkovými podstatami.“42)

Kritická analýza nového přístupu k formální a k formálně-materiální koncepci (pojetí) trestného činu
Srovnáme-li shora nastíněné Pokorného „formální“ a „formálně-materiální“ pojetí trestného činu s tím, co dosud nabízel a aktuálně víceméně
konzistentně nabízí také jeden z přístupů české trestněprávní teorie, prosazující rovněž určitým způsobem chápané a jako takové i označené
formálně-materiální pojetí trestného činu, z hlediska viny, de lege lata, což
ovšem zůstalo zcela mimo pozornost citovaného autora,43) dojdeme k následujícím zjištěním; jmenovitě zde bude analyzován přístup Pokorného ve srovnání s pohledem na daný problém, jak jej nabízí autor tohoto příspěvku (V. K.).
Předně budiž zdůrazněno, že to, jak chápe formální koncepci trestného
činu Pokorný, se obsahově (nikoliv terminologicky) kryje s mým pojetím trestného činu, které označuji jako pojetí formálně-materiální. V čem se také s citovaným autorem shoduji obsahově (pojmově), jakož i terminologicky, je tzv.
ryzí (čisté) formální pojetí trestného činu, včetně jeho nepřijatelnosti teoretické i praktické.44) Naopak obsahově Pokorným vymezená formálně-materiální
koncepce trestného činu je v podstatě totožná s tím, co pojmově chápu a terminologicky označuji jako materiálně-formální pojetí trestného činu lato sensu, de lege lata, z hlediska viny.
Jestliže se tedy dlouhodobě z důvodů rozvedených již dříve a jinde (viz
pozn. č. 3) kloním k formálně-materiálnímu pojetí trestného činu, jak jsem je
42) Ibidem, s. 20, 21.
43) V poznámkách pod čarou citovaného textu Pokorného č. 17, 19, 22, 31, kde se trestně právní
teorie Pokorný dovolává, chybějí, bohužel, jména takových autorů, kteří se danou problematikou
soustavně zabývali a zabývají, jako jsou Císařová, D., Šámal, P., Pipek, J., Fenyk, J., Kratochvíl,
V. aj. Srov. odkazy č. 3 a 4 v tomto příspěvku.
44) Zajímavá v tomto ohledu byla do roku 2007 situace v Rakousku; srov. § 17 a § 42 rakouského
trestního zákoníku (öStGB), k tomu viz Zipf, H.: Die mangelnde Strafwürdigkeit der Tat (§ 42
öStGB), Salzburg: Universitätsverlag, 1975. Kratochvíl, V.: Právní pojem a struktura trestného
činu v českém a rakouském trestním právu, Trestní právo, č. 12/1997, s. 3, 4. Vzhledem
k tomu, že z platného öStGB (ve znění BGBl I 2007/93) byl § 42 vypuštěn a řešení všech případů
materiálně bagatelních deliktů bylo svěřeno s účinností od 1. 1. 2008 ustanovení § 191 odst. 1
rakouského trestního řádu (öStPO, zastavení trestního stíhání pro nepatrnost činu), lze konstatovat, že Rakousko se takto vydalo cestou čistě formálního pojetí trestného činu. Tvrdosti tohoto
pojetí řeší pomocí procesní oportunity, viz cit. ust. rakouského trestního řádu, které se v podstatě
opírá o tytéž předpoklady, jak je stanovil zrušený § 42 öStGB. Lze říci, že trestní právo hmotné tu
rezignovalo na princip ultima ratio, protože i minimálně materiálně trestuhodné činy jsou stále
trestnými činy. Trestní právo procesní pak staví v cit. ustanovení na zásadě minima non curat
praetor. Více k tomu Bertel, Ch., Venier, A.: Einführung in die neue Strafprozessordnung, Wien,
New York: Springer Verlag, 2005, s. 151 a násl. Schwaighofer, K.: Die neue Strafprozessordnung, Wien : WUV, 2008, s. 30, s. 356 a násl.
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vymezil stručně shora, potom se obsahově shodnu s Pokorným v jeho formální koncepci trestného činu. Jestliže se naopak stejně argumentačně konzistentně distancuji od materiálně-formálního pojetí trestného činu lato sensu, de lege lata, z hlediska viny (viz pozn. č. 3), potom se nemohu ztotožnit
s Pokorným a jeho formálně-materiální koncepcí trestného činu.
Spojuje-li Pokorný nový trestní zákoník s formálním pojetím trestného
činu jak je vymezil a zároveň právě toto pojetí odmítá jako ústavně nonkonformní, považuji naopak já pojetí formálně-materiální, mnou definované,
a obsahově shodné s Pokorného pojetím formálním, za ústavně konformní,
zejména se zásadou nullum crimen sine lege vyjádřenou v čl. 39 Listiny základních práv a svobod. Stejně tak, jestliže Pokorný vidí jako s ústavou „konformnější“ své pojetí formálně-materiální, vidím osobně právě toto pojetí,
mnou definované jako materiálně-formální lato sensu, delege lata, z hlediska
viny jako ústavně „ani trochu konformní.
Nakolik tedy Pokorný považuje platnou a účinnou trestněprávní úpravu
v kontextu pojetí trestného činu za úpravu ústavně nonkonformní, natolik důvod toho spatřuje především v možných jejích kolizích s ústavně garantovanými zásadami spravedlivého trestního procesu ve smyslu čl. 36 odst. 1, čl. 38
odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Naproti tomu akceptuje její soulad
s čl. 39 Listiny základních práv a svobod, tedy se zásadou nullum crimen
sine lege v tomto ustanovení vyjádřenou.45) V tomto závěru mu přitom nebrání
jeho kritika nové úpravy, která podle něj omezuje vliv „přirozeněprávního externího (kurzíva V. K.) racionálně-materiálního korektivu společenské nebezpečnosti (nově škodlivosti)“ při zjišťování existence konkrétního trestného
činu jako výlučného základu trestní odpovědnosti. Zmíněnou redukci vlivu materiálního korektivu trestnosti činu (nesvázaného žádným způsobem trestněprávní formou, jak požaduje Pokorný a jak podle jeho názoru naopak chybně
činí, tj. „svazuje“ § 12 odst. 2 TrZ slovy: „ … v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“) ovšem nová trestněprávní úprava podle mého soudu svým nastavením nijak nezakládá, resp. nezakotvuje. Spíše naopak: tím, že umísťuje
kritéria společenské škodlivosti, potažmo povahy a závažnosti spáchaného
trestného činu systematicky do ustanovení o trestních sankcích (§ 39 odst. 2,
hl. V. obecné části TrZ), nikoliv o základech trestní odpovědnosti (hl. II. obecné části TrZ), vytváří prostor pro zcela volné, tedy nijak neredukované zacházení se společenskou škodlivostí posuzovaného činu jak zejména z hlediska
viny, což není dobře, tak i trestu, což dobře samozřejmě je. Právě toto je signifikantní pro Pokorným vymezené formálně-materiální pojetí trestného činu,
mnou však definované jako materiálně-formální lato sensu, delege lata, za
které on pléduje.
45) Pokorný, R.: Ústavněprávní aspekty přijetí formální koncepce trestného činu, Karlovarská právní
revue, č. 1/2010, s. 12.
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I když si někteří z nás46) vyslouží nálepku „recentních právních pozitivistů“, protože zastávajících Pokorným definované jako ústavně nonkonformní
formální pojetí trestného činu (mnou vymezené jako pojetí formálně-materiální), nemohu jinak, mám-li hovořit za sebe, že je-li zde cosi neústavního, pak je to naopak pouze a jen Pokorným vymezené formálně-materiální pojetí trestného činu (mnou definované jako materiálně-formální pojetí lato sensu, de lege lata, z hlediska viny), které sám Pokorný
v souladu s ústavou shledává.

Exkurs
S odkazem na jinde publikovaný text47) bylo charakterizováno pojetí trestného činu jako základu trestní odpovědnosti ve smyslu nové slovenské trestněprávní úpravy48) jako pojetí formálně-materiální, tedy ve významu, jaký mu
přičítá autor tohoto příspěvku, nikoli v duchu pojetí citovaného Pokorného.
Ovšem v mezičase publikovaný komentář49) ke slovenskému trestnímu
zákonu (k § 10 odst. 2), však podle mého soudu svědčí o něčem jiném. Ze
slov: „ …, že materiální znak (materiální korektiv) je dán souborem více skutečností, které je třeba v každém jednotlivém případě zvážit jako jeden celek, …“
a že „ … je jen na zvážení příslušného orgánu činného v trestním řízení a soudu, jak všechny tyto taxativně vymezené okolnosti vymezující závažnost přečinu bude posuzovat …“50) mi spíše vychází jako „slovenské“ pojetí přečinu takové jeho pojetí, které označuje jako formálně-materiální citovaný autor Pokorný a nikoliv autor tohoto příspěvku. Podle mého soudu by šlo spíše
o pojetí materiálně-formální lato sensu, de lege lata, z hlediska viny. V citacích slovenského komentáře mi totiž chybí při hodnocení konkrétní závažnosti
spáchaného (pře)činu mnou požadovaná limitace této konkrétní materiální
46) Kromě mé maličkosti viz Šámal, P. a kol.: Trestní zákoník I, § 1 až 139, Komentář, První vydání.
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 103. Nezkusil, J.: Materiální protiprávnost v návrhu rekodifikace,
Trestní právo, č. 1/2009, s. 14, 16, 20, 22. Novotný, O., Vanduchová, M., Šámal, P. a kol.:
Trestní právo hmotné, Obecná část, Vydání 6. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 113.
Citovaní autoři zde, i když každý svými slovy, vyjadřují podstatu jedné zásadní myšlenky stejně,
jak mám za to, a sice že materiální korektiv formální trestnosti činu (ať už jej pojmenujeme jakkoliv)
lze posuzovat z hlediska viny pachatele jen v hranicích jeho právní formy, tj. příslušných ustanovení obecné části trestního zákoníku a skrze skutkovou podstatu příslušného trestného činu uvedenou v části zvláštní trestního zákoníku. Vše, co „nadto jest“, je relevantní jen z hlediska ukládání trestních sankcí. Srov. i již cit. R 43/1996: „ … již stanovením formálních znaků určité skutkové
podstaty zákon předpokládá, že při jejich naplnění v běžně se vyskytujících případech bude
stupeň nebezpečnosti činu pro společnost zpravidla vyšší než nepatrný, popř. malý …“
47) Kratochvíl, V.: Vybrané instituty základů trestní odpovědnosti ve světle trestního zákoníku České
republiky, Bulletin Slovenskej advokácie, mimoriadne číslo, 2010, s. 68, 69.
48) Zákon. č. 300/2005 Z. z., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále i „TZ“.
49) Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol. Trestný zákon, Všeobecná časť Komentár, I.
diel, 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010.
50) Ibidem, s. 50, 51.
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stránky (ateriálního znaku, materiálního korektivu) prostřednictvím znaků skutkové podstaty přečinu jako hranic, resp. indikátorů typové jeho závažnosti.51)
Na rozdíl od České republiky, kde formálně-materiální pojetí, zde v mém
chápání, zahrnuje zločiny i přečiny, ve Slovenské republice je omezeno pouze na kategorii přečinů, s odvoláním na § 10 odst. 1 a zejm. pak odst. 2 TZ.
Ve srovnání s tím pak § 11 TZ žádný materiální limit trestnosti činu z hlediska
viny pachatele, na způsob § 10 odst. 2 TZ,52) neobsahuje. To lze interpretovat
tak, že kategorie zločinů je postavena na pojetí čistě (ryze) formálním. 53)
Pokud bychom pak zmíněnou slovenskou nabídku teoretického pojetí
trestného činu coby základu trestní odpovědnosti porovnali s novým jeho
pojetím zaznamenaným v České republice (Pokorný), potom by ve srovnání
s ním neobstálo čisté, ryzí formální pojetí zločinu, naopak by obstálo formálně-materiální pojetí přečinu, jak je traduje i sám Pokorný.
Ve vztahu ke zločinu s tímto závěrem souhlasím.54) Ve vztahu k přečinu
rovněž, ale osobně se s tímto nemohu ztotožnit, a to z důvodů uvedených
výše.

51) To, co se říká v daném kontextu na s. 52, v bodech 3. a 4. textu komentáře, není zcela jasné, tudíž neumožňuje posunout úvahy směrem k formálně-materiálnímu pojetí trestného činu, jak je
chápu sám.
52) Ustanovení § 10 odst. 2 TZ zní: „Nejde o přečin, jestliže vzhledem ke způsobu spáchání činu
a jeho následkům, okolnostem, za kterých byl čin spáchán, míře zavinění a pohnutce pachatele
je jeho závažnost nepatrná.“
53) Srov. např. trestný čin vraždy novorozeného dítěte matkou podle § 146 TZ, jenž je zločinem,
a kde by mohlo být zohlednění materiálního korektivu v rámci znaků této skutkové podstaty v jednotlivém případě praktické. Patrně by se našly i další příklady tohoto druhu. Klade se také otázka,
zda různé pojetí zločinu (čistě formální) a přečinu (formálně-materiální, v našem chápání) z hlediska viny pachatelů trestných činů nezakládá jejich nerovnost, jež by kolidovala s čl. 12 odst. 1
a čl. 13 odst. 1 písm. a) Ústavy Slovenské republiky?
54) Navíc pro Slovensko bylo přinejmenším po určitou dobu typické, že procesní korektiv, opírající
se o zásadu procesní oportunity, umožňující reagovat na tvrdosti ryze formálního pojetí trestného
činu osnova slovenského trestního řádu z let 2004 - 2005 neobsahovala. Platný slovenský trestní řád také ne; srov. § 215 odst. 2 zákona č. 301/2005 Z. z., ve znění pozdějších předpisů.
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Namísto závěru
Permanentní diskuse o pojmu a pojetí trestného činu coby základu trestní
odpovědnosti, tj. z hlediska viny pachatele, probíhající v českém prostředí již
od první poloviny 90. let XX. století, a v jisté návaznosti od přelomu století XX.
a XXI. i v prostředí slovenském, naznačují, že i zcela aktuálně jde o téma provokující, tzn. i teoretiky stojící mimo oblast trestního práva. A to je dobře, neboť právě takovýto úhel pohledu může přinést buď zcela nová řešení anebo
potvrdit ta dosavadní, popř. je určitým způsobem korigovat. Interdisciplinární
přístup zvláště k takovým tématům, jakým trestný čin nepochybně je, byl a bude nezbytností. Proto nový přístup Pokorného ke koncepci (pojetí) trestného
činu, i když s ním ve výše uvedených bodech nesouhlasím, vítám jako cenný
příspěvek do této diskuse.

8 Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brne
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Peter Šamko

Zásady ukladania trestov
– polemika s judikatúrou
Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá spornou problematikou úprav trestných sadzieb pri
súbehu ustanovení § 38 a § 41 Tresného zákona a to na podklade judikatúry
(R 32/2009), ktorá sa snažila zjednotiť rôzne právne výklady a vytvoriť jednotný rámec zásad pre ukladanie trestov. Autor tohto príspevku vyjadruje pochybnosti o správnosti právnych záverov vyjadrených judikatúrou.

Kľúčové slová:
asperačná zásada, trestná sadzba, trest odňatia slobody, judikatúra,

Abstract:
The contribution deals with disputable legislation regulating the terms of
punishment in concurrence of the provisions § 38 and § 41 of The Criminal
Code on the ground of judicial decision ( R 32/2009) with the intention to
harmonize various law interpretations and to create unified principles for
imposing of punishment. The auhor of this contribution doubts on the
correctness of legal conclusions in this judicial decision.

Key words:
tightening up principle, penalty, imprisonment, judicial decision

Motto:
„Nejsem z těch, kdož čtou judikáty vkleče. Judikatura není nic víc
než subjektivní názor více méně objektivních jednotlivcu“. JUDr. Jaroslav Mellan (1887 – 1961, advokát).
Už od nadobudnutia účinnosti nového Trestného zákona vznikali mnohé
aplikačné problémy súvisiace s ukladaním trestov. Tieto výrazné aplikačné
problémy sa obajvili prakticky okamžite a vyplývali z toho, že z ustanovení
Trestného zákona nie je celkom zrejmé ako postupovať pri úpravách trestných sadzieb v prípadoch ak sa má trestná sadzba upravovať aj podľa tzv.
asperačnej zásady ako aj postupom podľa § 38 Tr. zák., prípadne ak prichádza do úvahy aj úprava trestnej sadzby vzhľadom k uzatvorenej dohode o vine
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a treste (§ 39 ods. 4 Tr. zák.), respektíve vzhľadom k tomu, že páchateľ je
mladistvý.
Problematickým a sporným je najmä to, podľa akého ustanovenia sa má
trestná sadzba upraviť najskôr (t. j. aké je poradie úprav pri súbehu ustanovení
§ 41, § 38, § 39, § 117 Tr. zák.) a akým spôsobom trestné sadzby upraviť (t. j.
či ide o jeden spôsob výpočtu alebo viaceré spôsoby, ktoré sa vzájomne
kombinujú). Uvedené otázky boli už predmetom diskusie vo viacerých odborných publikáciách a článkoch a to s rôznymi právnymi závermi55). Nejednoznančná právna úprava ukladania trestov v praxi spôsobuje to, že tresty sa stávajú značne nepredvídateľnými a to nielen pre páchateľov, či poškodených,
ale aj pre ich právnych zástupcov, pretože spôsob výpočtu konkrétnej trestnej sadzby je pomerne náhodilý a závisí nie od ustanovení Trestného zákona,
ale a len od právneho názoru sudcu, ktorý vo veci rozhoduje, prípadne od názoru odvolacích senátov56). Vzhľadom k uvedenému, je preto v praxi bežné,
že páchatelia podobných trestných činov sú trestaní výrazne odlišne a to len
preto, že Trestný zákon umožňuje dve verzie výkladu ustanovení týkajúcich sa
zásad pre ukladanie trestov a jednotliví sudcovia majú rozdielene názory na to
ako postupovať pri výpočte konkrétnej trestnej sadzby. Je preto pomerne prekvapivé, že takýto právny stav trvá už päť rokov, pričom je známy, ako aj fakt,
že rozhodovacia činnosť súdov v podobných prípadoch je dlhodobo odlišná.
Napriek tomu, zákonodarca „mlčí“ a doposiaľ žiadnym spôsobom nereagoval
na náhodilý spôsob ukladania trestov zmenou právnej úpravy. Tento nezáujem zákonodarcu je prekvapivý o to viac, že to bol práve zákonodarca, ktorý
prijal normu, v ktorej celkom zjavne nedokázal formulovať obsah právnej normy tak, aby jej interpretácia bola jasná a nedvojzmyselná. Takúto právnu normu by mal zákonodarca okamžite napraviť, ak takéto svoje pochybenie zistí
a to hlavne v prípadoch, ak ide o tak závažné pochybenie, ktoré sa týka zásad
pre ukladanie trestov. Pravidlá pre ukladanie trestov musia byť totiž jasné, precízne formulované a najmä také, aby bol výsledný trest predvídateľný (a v podobných prípadoch podobný) a aj spôsob výpočtu trestnej sadzby. Nie je preto zrejmé, prečo je zákonodarca nečinný a doposiaľ žiadnym spôsobom nezasiahol do zásad pre ukladanie trestov a ponecháva tak v platnosti princíp

55) napríklad Bargel, M.: Asperačná zásada a mladiství páchatelia, Justičná revue, 58, 2006, č. 1,
s. 24 – 29, Sojka, S.: Asperačná zásada a nezodpovedané otázky, Justičná revue, 58, 2006,
č. 1, s. 21 – 23, Šamko, P.: Znižovanie a zvyšovanie trestných sadzieb pri ukladaní trestu odňatia slobody, Justičná revue, 58, 2006, č. 8-9, s. 1111 – 1115, Prykryl, Ondrej - Samaš, Ondrej
– Toman, Pavol: Trest odňatia slobody v novom Trestnom zákone. Bratislava: IURA EDITION,
spol. s r.o. 2006, s. 31 – 33.
56) napríklad len v rámci bratislavského kraja sa na jednotlivých okresných súdoch postupuje pri
úpravách trestných sadzieb výrazne odlišne a odlišné právny názory na spôsob úprav trestných
sadzieb majú aj jednotlivé odvolacie senáty na Krajskom súde v Bratislave.
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právnej neistoty v spôsobe ukladania trestov, ktorý zaviedol prijatím nového
Trestného zákona57).
Vzhľadom k mlčaniu zákonodarcu je pochopiteľné, že sa o zjednotenie
rozdielnych právnych názorov ohľadne spôsobu ukladania trestov snaží judikatúra Najvyššieho súdu SR a to konkrétne rozhodnutím č. 32, ktoré bolo
uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky, zošit č. 4/2009, pričom základom pre toto rozhodnutie bolo
uznesenie Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 08.04.2009 sp. zn. 23 To
1/2009 (ďalej v texte len rozhodnutie č. 32/2009).
Celkovo má rozhodnutie č. 32/2009 tri právne vety, avšak právne vety I.
a III. vyvolávajú závažné pochybnosti o svojej strávnosti. Naviac, a to je dôležité, absentuje aj podrobnejšie odvôvodnenie právnych záverov v nich uvedených a vysporiadanie sa aj s odchylnými právnymi názormi, ktoré síce predmetné rozhodnutie označuje za nesprávne, avšak bez podrobnejšej analýzy.
Spomenuté právne vety znejú takto:
I.

Ak pri rozhodovaní o treste majú byť použité ustanovenia o úprave trestnej sadzby uvedenej v osobitnej časti Trestného zákona z dôvodu uvedeného v § 38 ods. 3, ods. 4, ods. 5 Trestného zákona, § 39 ods. 4 Trestného zákona a § 41 ods. 2 Trestného zákona, konkrétne rozpätie
trestnej sadzby sa určí tak, že najprv sa urobí úprava trestnej sadzby podľa príslušných ustanovení § 38 Trestného zákona. Následne sa vykoná
úprava takto stanovenej trestnej sadzby podľa režimu § 41 ods. 2 Trestného zákona a napokon sa určí konkrétne rozpätie trestnej sadzby podľa
§ 39 ods. 4 Trestného zákona (v poznámke pod čiarou je uvedené, že u
mladistvých sa ale na prvom mieste musí aplikovať § 117 Trestného zákona).

III. Pod pojmom zákonom stanovená trestná sadzba sa rozumie sadzba trestu odňatia slobody uvedená v osobitnej časti Trestného zákona po jej
57) zákonodarca mal pritom dosť možností zmeniť právnu úpravu aj ohľadne zásad pre ukladanie
trestov, nakoľko Trestný zákon bol už, len za niekoľko rokov svojej existencie, dvanásťkrát novelizovaný (dokonca raz ešte pred nadobudnutím účinnosti) a je predpoklad, že bude predmetom
ďalších zmien aj v budúcnosti. Podľa názoru autora tohto príspevku bude nutné prehodnotiť, či
má vôbec význam neustále meniť Trestný zákon, pretože aj ohľadne Trestného zákona platí pravidlo, že „právo, ktoré sa mení každý deň je horšie než vôbec žiadne právo“. Problémom Trestného zákona nie sú totiž len neustále zmeny, ale hlavne to, čo ešte zmenené nebolo (napríklad zásady pre ukladanie trestov, drastické zvýšenie represie, zavedenie osobitných kvalifikačných
pojmov, ktoré spôsobujú v praxi neustále a zbytočné výkladové problémy, neurčitosť viacerých
skutkových podstát trestných činov, vytváranie kriminality zavádzaním nových skutkových podstát, ktoré boli v minulosti len priestupkami, neprepracovanosť úpravy ochranných opatrení, napríklad detencie, ktorú nemožno uložiť trestne nezodpovednému páchateľovi a podobne). Bude
zrejme nutné pripustiť, že niekedy legislatívny proces nemusí právo tvoriť, ale môže aj právo ničiť.
Práve preto bude nevyhnutné „napraviť“ Trestný zákon tak, že sa vytvorí a prijme úplne nový
Trestný zákon. K dôsledkom neúspechu zákonodarcu pri tvorbe práva pozri podrobnejšie Fuller,
L.: Morálka práva, Praha: Oikoymenh 1998, s. 37 a nasl..
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úprave podľa ustanovení všeobecnej časti Trestného zákona, to neplatí,
pokiaľ ide o zločin, ktorý sa považuje za obzvlášť závažný v zmysle § 11
ods. 3 Trestného zákona.
Pokiaľ ide o odôvodnenie týchto právnych záverov tak rozhodnutie č.
32/2009 vychádza z toho, že na prvom mieste sa použije úprava trestnej
sadzby podľa príslušných ustanovení § 38 Tr. zák., pretože „v ustanovení §
38 síce zákonodarca použil nepresný pojem: zákonom ustanovená trestná
sadzba, avšak vzhľadom na to, že v ods. 8 je už priamy odkaz na osobitnú
časť zákona, možno urobiť výklad, že v § 38 ods. 3 až ods. 6 a ods. 8 Trestného zákona sa má na mysli sadzba uvedená v osobitnej časti Trestného zákona“.
V prvom rade nie je zrejmé a zostalo v odôvodnení nevysvetlené prečo
rozhodnutie č. 32/2009 považuje pojem „zákonom ustanovená trestná sadzba“ za nepresný pojem a prečo je názoru, že odkaz na osobitnú časť Trestného zákona uvedený v § 38 ods. 8 Tr. zák. znamená automaticky, že pojem
„zákonom ustanovená trestná sadzba“ sa bude považovať za pojem „trestná
sadzba trestu odňatia slobody uvedená v osobitnej časti Trestného zákona“.
Nie je vôbec jasné, prečo by tieto dva pojmy nemohli existovať v rámci jedného ustanovenia (§ 38 Tr. zák.) a prečo by nemohli mať odlišný obsah. To platí
o to viac za situácie, keď v podstate od nadobudutia účinnosti Trestného zákona sa v praxi prijal výklad, že ustanovenie § 38 Tr. zák. sa týka všetkých druhov trestov, ktoré majú trestnú sadzbu58). Rozhodnutie č. 32/2009 tu pri výklade právnej normy použilo tzv. opravný výklad, ktorý vychádza z toho, že zákonodarca sa pri koncipovaní právnej normy pomýlil a textom právnej normy
vyjadril niečo čo vyjadriť nechcel. Pri takomto výklade je však nutné podrobné
zdôvodnenie, ktoré však rozhodnutie č. 32/2009 neobsahuje a do určitej
miery tak neprípustne prekračuje hranice výkladu právnej normy.
V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť, že nielen trest odňatia slobody má
trestné sadzby, ale aj niektoré iné druhy trestov (trest domáceho väzenia,
trest povinnej práce, peňažný trest, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu,
trest vyhostenia) majú svoje výmery (trestné sadzby), pričom Trestný zákon
v osobitnej časti ustanovuje len trestné sadzby trestu odňatia slobody (§ 34
ods. 2 TR. zák.). Z uvedeného možno vyvodiť, že trest odňatia slobody má
jednotlivé trestné sadzby uvedené len v osobitnej časti Trestného zákona
(toto konštatovanie vyplýva zo slova „ustanovuje“, ktoré je použité v § 34 ods.
2 Tr. zák.), pričom zvyšné druhy trestov, ktoré majú rozpätie trestných sadzieb, majú ustanovené trestné sadzby len vo všeobecnej časti Trestného zákona a to v ustanoveniach, ktoré upravujú jednotlivé druhy trestov. V tomto
smere je nutné dodať, že pod ustanovenou trestnou sadzbou nie je možné
rozumieť ukladanie úhrnného, súhrnného, spoločného, ďalšieho trestu, či
58) Samaš, O., Stiffel, H., Toman, P. Trestný zákon. Stručný komentár. Bratislava. Iura Edition,
2006, s. 102 – 103,
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trestu v zmysle § 47 ods. 2 Tr. zák., respektíve podľa § 38 Tr. zák., nakoľko v
týchto prípadoch ide len o spôsob ukladania trestu, ktorého trestná sadzba je
ustanovená na inom mieste Trestného zákona a ktorá sa len modifikuje, avšak
nejde tu o samostatné druhy trestov so samostatne ustanovenou trestnou
sadzbou (napríklad § 38 Tr. zák. neustanovuje žiadne trestné sadzby, ale len
upravuje spôsob akým sa trestné sadzby ustanovené na inom mieste Trestného zákona môžu modifikovať, rovnako závery sa týkajú aj ukladania trestu podľa § 47 ods. 2, či § 117 ods. 3 Tr. zák., kde ide taktiež len o spôsob ukladania
trestu odňatia slobody, sprísnenie tohto trestu, vzhľadom na spáchanie konkrétneho trestného činu, ktorého trestná sadzba odňatia slobody je ustanovená v osobitnej časti Trestného zákona a ktorá sa nepoužije ak sú splnené podmienky uvedené v ustanovení § 47 ods. 2 alebo § 117 ods. 3 Tr. zák.) 59).
Trestný zákon vo svojich jednotlivých ustanoveniach používa rôzne slovné spojenia, ktorými odkazuje na trestné sadzby. Možno ich rozdeliť do dvoch
nasledovných skupín:
a)
l

slovné spojenia, ktorými zákonodarca priamo odkazuje na osobitnú časť
Trestného zákona a na konkrétny druh trestu, t. j. na trest odňatia slobody (napríklad ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b) Tr. zák., ktoré stanovuje,
že prečinom je aj úmyselný trestný čin, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody.....). Konkrétne na osobitnú časť Trestného zákona odkazujú aj iné ustanovenia napríklad § 87
ods. 1 Tr. zák.

l

ďalej do tejto skupiny možno zradiť spojenia, ktoré síce neodkazujú vyslovene na osobitnú časť Trestného zákona, avšak sa vyslovene odvolávajú len na trest odňatia slobody a na trestné sadzby tohto trestu ustanovené Trestným zákonom (napríklad § 11 ods. 3 Tr. zák. stanovuje, že
zločin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody....).
Na konkrétny druh trestu, t. j. na trest odňatia slobody sa odvolávajú

59) napríklad aktuálny komentár k Trestnému zákonu Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J.
a kol.: Trestný zákon, Všeobecná časť. Komentár. I. diel. 1. Vydanie. Praha: C.H. Beck, 2010,
667 s. a nasl. nesprávne uvádza, že pri mladistvých páchateľoch sa pri úpravách trestnej sadzby
„najskôr trestná sadzba upraví podľa § 38 Tr. zák. a až potom podľa § 117 Tr. zák., pričom vychádza z toho, že ustanovenie § 117 ods. 1 Tr. zák. nepožaduje, aby sa zníženie urobilo len
s trestnými sadzbami ustanovenými v osobitnej časti Trestného zákona, ale naopak, požaduje,
aby sa zníženie urobilo s trestnými sadzbami ustanovenými v Trestnom zákone ako celku, vrátane
trestných sadzieb zvýšených podľa § 38 ods. 4 až 6 Tr. zák.“. Citovaný komentár prehliada skutočnosť, že v ustanovení § 38 Tr. zák. sa žiadne trestné sadzby nenachádzajú, teda v § 38 Trestný zákon žiadne trestné sadzby neustanovuje, ale len upravuje spôsob úprav trestných sadzieb,
ktoré sa nachádzajú na inom mieste Trestného zákona. Napokon, citované závery komentáru sú
nesprávne aj z dôvodu, že sú v rozpore s ustanovením § 94 ods. 2 Tr. zák.
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napríklad aj ustanovenia § 41 ods. 1, ods. 2, § 54, § 96 ods. 1, § 117
ods. 1 Tr. zák.60).
b)
do tejto skupiny patria odkazy zákonodarcu na trestné sadzby, v ktorých
sa vyslovene neodkazuje na osobitnú časť Trestného zákona a ani sa
vyslovene neodkazuje na trest odňatia slobody, ale len vo všeobecnosti sa odkazuje na trestné sadzby (t. j. všetkých druhov trestov, ktoré
trestné sadzby majú). Napríklad § 38 ods. 3 až 6 Tr. zák. odkazuje na „zákonom ustanovenú trestnú sadzbu“ (bez toho, aby odkazoval na osobitnú
časť Trestného zákona, či na trest odňatia slobody), rovnako len všeobecný odkaz na zákonom ustanovenú trestnú sadzbu je aj v ustanovení
§ 39 ods. 1, ods. 2 Tr. zák..
Z uvedených dvoch skupín možno vyvodiť, že ak zákonodarca používa
všeobecný pojem „zákonom ustanovená trestná sadzba“ nejde o použitie nepresného pojmu, ale ide o použitie slovného spojenia, z ktorého
má byť zrejmé, že odkazuje na všetky druhy trestov, ktoré majú stanovenú trestnú sadzbu buď v osobitnej časti Trestného zákona (trest odňatia slobody) alebo vo všeobecnej časti Trestného zákona (trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest vyhostenia).
Na druhej strane, ak zákonodarca používa spojenie „trestné sadzby odňatia slobody ustanovené v Trestnom zákone“, tak ako je to napríklad v § 117
ods. 1 Tr. zák., ide o konkrétny odkaz na len jeden druh trestu (trestu odňatia
slobody) a na trestné sadzby tohto druhu trestu, ktoré sú ustanovené v osobitnej časti Trestného zákona, pretože, v zmysle § 34 ods. 2 Tr. zák., sú trestné
sadzby trestu odňatia slobodu ustanovené v tejto časti Trestného zákona. Ak
teda zákonodarca hovorí o „trestnej sadzbe odňatia slobody ustanovenej zákonom“ hovorí o trestných sadzbách trestu odňatia slobody uvedených v osobitnej časti Trestného zákona.
l

60) pojem „trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody...“, teda odkaz na konkrétny
druh trestu a to na trest odňatia slobody a na jeho ustanovenie v zákone (t. j. v Trestnom zákone,
ktorý v zmysle § 34 ods. 2 Tr. zák. ustanovuje trestné sadzby trestu odňatia slobody v osobitnej
časti) používa aj Trestný poriadok napríklad v ustanoveniach § 112 ods. 1, § 114 ods. 1, § 118
ods. 1, § 252 ods. 3 Tr. por.. Aj v týchto prípadoch možno urobiť záver, že ide o odkaz na trestné
sadzby uvedené v osobitnej časti Trestného zákona bez ich prípadného zvýšenia, či zníženia, pričom Trestný poriadok spája v niektorých prípadoch uvedený pojem priamo s prečinom, zločinom, či obzvlášť závažným zločinom (napríklad ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a), § 202 ods. 2,
§ 237 ods. 3 písm. b), § 243 ods. 1, § 349 ods. 1 Tr. por.), z čoho je taktiež zrejmé, že tu ide
o odkaz na trestné sadzby trestu odňatia slobody uvedené v osobitnej časti Trestného zákona,
nakoľko podľa § 10 a § 11 Tr. zák. sa prečin, zločin a obzvlášť závažný zločin vymedzujú podľa
trestných sadzieb uvedených v osobitnej časti Trestného zákona bez ich prípadného zvýšenia, či
zníženia. Alebo povedané inak, zločin podľa § 11 ods. 1 Tr. zák. bude vždy „len“ zločinom a to
bez ohľadu na to, že za použitia asperačnej zásady hrozí páchateľovi trest odňatia slobody
s dolnou hranicou prevyšujúcou desať rokov (nepôjde teda o obzvlášť závažný zločin, ale pôjde
stále len o zločin v zmysle § 11 ods. 1 Tr. zák.)
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Právna veta III. rozhodnutia č. 32/2009 je preto vyslovene nesprávna,
nakoľko pojem „zákonom stanovená trestná sadzba“ znamená trestnú sadzbu všetkých druhov trestov, ktoré majú trestnú sadzbu stanovenú Trestným
zákonom. Práve z tohto dôvodu je nutné ustanovenie § 38 Tr. zák. aplikovať
na všetky druhy trestov, ktoré majú trestnú sadzbu (napríklad aj na prípady,
keď sa ukladá samostatný peňažný trest, či trest povinnej práce). To, že judikatúra nesprávne zamenila všeobecný pojem „trestná sadzba“ s konkrétnym
pojmom „trestná sadzba trestu odňatia slobody“ možno podporne vyvodiť aj z
právnej úpravy mimoriadneho zníženia trestu podľa § 39 Tr. zák.. Ustanovenie § 39 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. používa všeobecný pojem „trestná sadzba
ustanovená Trestným zákonom“, čo znamená, že predmetné ustanovenie sa
vo všeobecnosti týka všetkých trestov, ktoré majú trestnú sadzbu, pričom
ustanovenie § 39 ods. 3 Tr. zák. už odkazuje na konkrétne druhy trestov a pokiaľ ide o trest odňatia slobody používa zákonodarca odkaz na osobitnú časť
Trestného zákona a v § 39 ods. 3 písm. f) Tr. zák. dokonca počíta aj s mimoriadnym znížením trestu vyhostenia, zákazu pobytu a zákazu činnosti. Z ustanovenia § 39 Tr. zák. preto vyplýva, že zákonodarca pod pojmom „zákonom
ustanovená trestná sadzba“ nemyslí trestnú sadzbu trestu odňatia slobody,
pretože v opačnom prípade by bolo ustanovenie § 39 ods. 3 písm. f) Tr. zák.
nelogické.
Vzhľadom k uvedenému je nesprávnym aj dodatok k právnej vete III. rozhodnutia č. 32/2009, ktorý sa týka obzvlášť závažného zločinu, nakoľko v §
11 ods. 3 Tr. zák. zákonodarca odkazuje na „zákonom ustanovenú trestnú
sadzbu trestu odňatia slobody“ a nie len na „zákonom ustanovenú trestnú
sadzbu“, teda ide o prípady zaradené vyššie do skupiny a), nakoľko zákonodarca odkazuje vyslovene na konkrétny druh trestu (trestu odňatia slobody) a
pojem „ustanovuje“ (ako už bolo uvedené vyššie) znamená odkaz na osobitnú
časť Trestného zákona61).
Ak teda zákonodarca používa v § 38 ods. 3 až 6, ods. 8 Tr. zák. pojem „zákonom ustanovená trestná sadzba“ nejde o nepresný pojem a
už vôbec nie o odkaz na trest odňatia slobody a na osobitnú časť Trestného zákona, ale ide o pojem, ktorý vyjadruje, že ustanovenie § 38 ods.
3 až 6, ods. 8 Tr. zák. sa týka všetkých druhov trestu, ktoré majú trestné
sadzby a ak sa napríklad ukladá samostatný trest povinnej práce musia
sa uvedené ustanovenia aplikovať aj na tento druh trestu. Ak
61) je diskutabilné, či by právne vety judikatúry mali obsahovať aj dodatky, ktoré sa netýkali prejednávanej trestnej veci, z ktorej judikatúra vychádza, nakoľko takéto dodatky nie sú potom žiadnym
spôsobom odôvodnené. Rozhodnutie č. 32/2009 v právnej vete I. odkazuje na mladistvých
a v právnej vete III. na obzvlášť závažný zločin, pričom z odôvodnenia je zrejmé, že prejednávaný
prípad sa netýkal ani mladistvých a ani obzvlášť závažného zločinu a preto odkazy v právnych vetách nie sú odôvodnené. Autor tohto príspevku zastáva názor, že ak právne vety judikatúry obsahujú dodatky, ktoré sa netýkajú prejednávanej veci, mali by byť dodatočne, a nad rámec
prejednávaného prípadu, odôvodnené orgánom schvaľujúcim judikatúru.
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ustanovenie § 38 ods. 8 veta druhá Tr. zák. obsahuje odkaz na osobitnú časť a na trest odňatia slobody, robí tak len preto, aby bolo celkom
zrejmé, že je absurdným uvažovať o znižovaní, či zvyšovaní trestnej
sadzby, ak je trestnou sadzbou trest odňatia slobody na 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie (v takýchto prípadoch totoiž nie
je možné hovoriť o hornej, či dolnej hranici trestnej sadzby, pretože nemožno zistiť rozdiel, v zmysle § 38 ods. 8 Tr. zák., medzi trestom odňatia slobody na 25 rokov a doživotným trestom odňatia slobody).
Závažné pochybnosti vyvoláva aj právna veta I. rozhodnutia č. 32/2009.
Konštatovanie, že na prvom mieste pri úprave trestnej sazdby je úprava trestnej sadzby podľa príslušných ustanovení § 38 Tr. zák. je v predmetnom rozhodnutí odôvodnené pomerne stroho a to tak, že toto konštatovanie „vyplýva
aj z § 38 ods. 7 Tr. zák., kde sa za istej podmienky vylučuje použitie ods. 4 až
ods. 6, ak sa súčasne ukladá zvýšený trest podľa asperačnej zásady. Práve z
tohoto dôvodu, že takáto výnimka „dvojitého zvýšenia“ je uvedená práve v §
38 Tr. zák. a nie až v § 41 ods. 2 Tr. zák., respektíve § 42 Tr. zák., nás oprávňuje urobiť záver, že najprv sa na trestnú sadzbu aplikujú príslušné ustanovenia § 38 Tr. zák.“.
Podľa právneho názoru autora tohto príspevku je pochybným odvodzovať prednosť ustanovenia § 38 Tr. zák. pri úprave trestnej sadzby len z toho,
že výnimka z „dvojitého zvýšenia“ sa nachádza v ustanovení § 38 Tr. zák. a nie
v ustanovení § 41 Tr. zák.. Podstatným, pri výklade ustanovenia § 38 ods. 7
Tr. zák., nie je totiž to, kde (na ktorom mieste Trestného zákona) je umiestnená výnimka z „dvojitého zvýšenia“, pretože len umiestnenie ustanovenia nie je
možné, samo o sebe, považovať za formu výkladu (aj výklad systematický,
ktorý pristupuje k objasneniu významu právnej normy z aspektu jej umiestnenia vyžaduje to, aby bolo skúmané ustanovenie vykladané aj v obsahovej a
významovej spojitosti s inými ustanoveniami, teda aby bol skúmaný aj obsah
právnej normy ako aj obsah právnej normy s ktorou skúmanú právnu normu
porovnávame, teda nemôže byť posudzované len samotné umiesntnenie
právnej normy). Podstatným pri výklade ustanovení je preto najmä obsah vykladaného ustanovenia (napokon možno dodať, že z hľadiska systematického, sa ustanovenia § 38 ako aj § 41 Tr. zák. nachádzajú v jednom spoločnom
oddeli s názvom základné zásady ukladania sankcií).
Rozhodnutie č. 32/2009 teda vychádza zo znenia ustanovenia § 38
ods. 7 Tr. zák., podľa ktorého sa ustanovenia odsekov 4 až 6 nepoužijú, ak sa
súčasne ukladá zvýšený úhrnný trest alebo súhrnný trest podľa § 41 ods. 2
alebo podľa § 42, ak by súčasné použitie týchto ustanovení bolo pre páchateľa neprimerane prísne.
Z obsahu uvedeného ustanovenia vyplýva presný opak než je uvedený
v odôvodnení rozhodnutia č. 32/2009. Zo znenia ustanovenia § 38 ods. 7 Tr.
zák. totiž vyplýva, že zákonodarca dáva prednosť úprave trestnej sadzby
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podľa asperačnej zásady pred zvýšením trestnej sadzby postupom podľa
§ 38 ods. 4 až 6 Tr. zák., čo možno vyvodiť z toho, že pri súbehu týchto dvoch
zvýšení trestných sadzieb sa nepoužije práve § 38 ods. 4 až 6 Tr. zák. a nie
asperačná zásada, t. j. asperačná zásada sa použije vždy a bez ohľadu na to,
či sa použije aj zvýšenie podľa § 38 ods. 4 až 6 Tr. zák.. Vzhľadom k tomu, že
sa výnimka „dvojitého zvýšenia“ týka len ustanovenia § 38 Tr. zák. a nie aj asperačnej zásady, je logické, že je uvedená práve v tomto ustanovení, avšak to
vôbec nezmanená, že z tohto umiestnenia možno vyvodzovať prednosť § 38
Tr. zák. pred asperačnou zásadou.
Hlavným a najpodstatnejším argumentom podporujúcim to, že asperačná zásada má a musí mať prednosť pred ustanovením § 38 Tr. zák. je však to,
že ustanovenie § 38 Tr. zák. vôbec nedáva odpoveď na to, akú trestnú sadzbu, ktorého zo zbiehajúcich sa trestných činov, z ktorých bol páchateľ uznaný
vinným je nutné upravovať, t. j. podľa ktorej trestnej sadzby sa má trest ukladať. Na túto otázku dáva odpoveď práve ustanovenie § 41 Tr. zák., ktoré vyslovene stanovuje pravidlá ako postupovať, keď páchateľ spácha dva alebo
viacero trestných činov a ako „vybrať“ trestný čin podľa ktorého trestnej sadzby sa má trest ukladať.
Ak teda páchateľ spácha dva alebo viacero trestných činov (a je bez významu, či ide o jednočinný alebo viacčinný súbeh, respektíve, či prichádza
alebo neprichádza do úvahy uloženie trestu v zmysle asperačnej zásady) nie
je možné na prvom mieste postupovať podľa § 38 Tr. zák., ale práve naopak,
súd najskôr musí postupovať podľa § 41 Tr. zák. a zistiť, ktorý zo zbiehajúcich
trestných činov je najprísnejšie trestný, teda, napríklad, ktorý zo zbiehajúcich
sa zločinov je najprísnejšie trestný, prípade súd najprísnejšie trestný zločin
určí za použitia pravidla o najvyššej dolnej hranici trestnej sadzby trestu odňatia slobody, pričom je nesporným, že pri tomto postupe (pri zisťovaní či ide
o prečin, zločin a podobne) sa vychádza len z trestných sadzieb trestu odňatia
slobody uvedených v osobitnej časti Trestného zákona (iné trestné sadzby sa
totiž v osobitnej časti nenachádzajú) a ak napríklad zistí, že všetky zbiehajúce
sa trestné činy sú prečiny a sú splnené aj ďalšie zákonné podmienky, môže
súd dospieť k záveru, že postačí napríklad uloženie samostatného úhrnného
peňažného trestu. Následne sa potom trestná sadzba peňažného trestu upravuje podľa § 38 Tr. zák..
Bez toho, aby súd najskôr (v prvom rade) postupoval podľa § 41 Tr. zák.,
nie je možné, aby upravoval trestné sadzby v zmysle § 38 Tr. zák.. Takýto postup by nebol možný, pretože súd by z ustanovenia § 38 Tr. zák. nezistil nielen
to, ktorý zo zbiehajúcich sa trestných činov je naprísnejšie trestný ale ani to, či
neprichádza do úvahy uloženie len samostatného alternatívneho trestu. Len
pre úplnosť je potrebné dodať, že aj pri ukladaní trestu za spáchanie čo i len
jedného trestného činu, sa najskôr musí vychádzať z trestnej sadzby trestu
odňatia slobody uvedenej pri tokomto trestnom čine v osobitnej časti
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Trestného zákona, pretože len takto sa dá zistiť, či ide o prečin, zločin alebo
obzvlášť závažný zločin, respektíve, či ide o trestný čin, pri ktorom možno uložiť ako samostatný trest aj iný trest, než trest odňatia slobody (§ 34 ods. 6 Tr.
zák.).
Podľa názoru autora tohto príspevku musí byť preto úprava trestných sadzieb v nasledovnom poradí:
1) v prípade, ak bol páchateľ uznaný vinným za spáchanie dvoch alebo viacerých trestných činov, musí súd vždy a za každých okolností postupovať, na prvom mieste, podľa § 41 Tr. zák. a zistiť, ktorý zo zbiehajúcich sa
trestných činov je najprísnejšie trestný, pričom sa vychádza z trestných
sadzieb trestu odňatia slobody uvedených v osobitnej časti Trestného zákona (bez ich zvýšenia, či znížania. To, že ustanovenie § 41 Tr. zák. sa
týka len porovnávania trestých sadzieb trestov odňatia slobody vyplýva z
toho, že tento druh trestu je v predmetnom ustanovení vyslovene uvedený). Týmto postupom súd zistí nielen najprísnejšie trestný čin, ale aj to, či
prichádza do úvahy uloženie trestu podľa asperačnej zásady, respektíve,
či prichádza do úvahy len uloženie samostatného trestu nespojeného s
trestom odňatia slobody (napríklad samostatného trestu vyhostenia). Až v
prípade, ak má súd tieto otázky vyriešené a má stanovenú jednu trestnú
sadzbu podľa ktorej musí ukladať páchateľovi trest, môže pristúpiť k zákonnej úprave tejto trestnej sadzby. V prípade, že sú splnené zákonné
podmienky na úpravu takto zistenej trestnej sadzby podľa asperačnej zásady, musí súd najskôr upraviť trestnú sadzbu v zmysle § 41 ods. 2 Tr.
zák. (vzhľadom k zneniu ustanovenia § 34 ods. 6 Tr. zák. prichádza pri
použití asperačnej zásady do úvahy len úprava trestnej sadzby trestu odňatia slobody, nakoľko iný druh trestu tu nie je možné uložiť samostatne a
asperačná zásada sa týka len prípadu, ak sa ukladá úhrnný alebo súhrnný trest odňatia slobody, teda zvyšovanie trestných sadzieb aj iných
druhov trestov podľa asperačnej zásady je vylúčené). To, že na prvom
mieste je úprava trestnej sadzby podľa asperačnej zásady vyplýva nielen
z vyššie uvedeného, ale aj zo samotného znenia ustanovenia § 41 ods. 2
Tr. zák., ktoré stanovuje, že sa „zvyšuje horná hranica trestnej sadzby
odňatia slobody trestného činu z nich najprísnejšie trestného o jednu tretinu“. Predmetné ustanovenie teda odkazuje na § 41 ods. 1 Tr. zák. a na
pravidlá pre „výber“ najprísnejšie trestného činu, ktorý sa odvodzuje
z trestných sadzieb uvedených v osobitnej časti Trestného zákona. Možno preto uzavrieť, že trestnú sadzbu trestu odňatia slobody uvedenú v osobitnej časti Trestného zákona je nutné najskôr upraviť
podľa asperačnej zásady a nie podľa § 38 Tr. zák. Pokiaľ ide o spôsob výpočtu trestnej sadzby podľa aperačnej zásady, možno sa stotožniť
s odôvodnením rozhodnutia č. 32/2009 v tom, že spôsob výpočtu uvedený v § 38 ods. 8 Tr. zák. sa týka len ustanovenia § 38 Tr. zák., pričom
pri úprave trestnej sadzby trestu odňatia slobody sa postupuje rovnakým
spôsobom ako to bolo pri úprave trestnej sadzby trestu odňatia slobody
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pri obzvlášť nebezpečnom recidivistovi62). Pokiaľ ide o mladistvých, je
potrebné taktiež najskôr vychádzať z ustanovenia § 41 Tr. zák., nakoľko
osobitné ustanovenia o mladistvých nemajú (s výnimkou situácie upravenej v § 110 ods. 2 Tr. zák.) ustanovenie ako postupovať pri „výbere“ najprísnejšie trestného činu zo zbiehajúcich sa trestných činov. Až následne, po výbere najprísnejšieho trestného činu, sa trestná sadzba tohto
trestu upravuje podľa § 117 ods. 1 Tr. zák., pričom ustanovenie o asperačnej zásade sa nepoužije, nakoľko tomu bráni práve znenie ustanovenia § 117 ods. 1 Tr. zák., ktoré zakazuje, aby všeobecná dolná hranica
trestnej sadzby prevyšovala dva roky a horná hranica trestnej sadzby sedem rokov. Z ustanovenia § 94 ods. 2 Tr. zák. totiž vyplýva, že všeobecné ustanovenia uvedené v Trestnom zákone (teda aj asperačná zásada)
sa na mladistvých použijú len vtedy, ak nie je uvedené niečo iné v osobitných ustanoveniach o mladistvých. Takýmto osobitným ustanovením
ohľadne mladistvých je práve ustanovenie § 117 Tr. zák., ktoré nielen
upravuje spôsob znižovania trestných sadzieb trestu odňatia slobody, ale
aj zákaz ich prekročenia, ďalej upravuje zákaz ukladania nepodmienečného trestu mladistvému, ak nie sú splnené podmienky vyžadované ustanovením § 117 ods. 2 Tr. zák. a len za výnimočných okolností je možné
uložiť mladistvým trest prísnejší (všeobecnú a v zásade neprekročiteľnú
dolnú hranicu vo výmere dva roky a hornú vo výmere sedem rokov možno
prekročiť len celkom výnimočne a len za podmienok uvedených v ustanovení § 117 ods. 3 Tr. zák.). Ustanovenie § 117 Tr. zák. preto, za použitia § 94 ods. 2 Tr. zák., vylučuje použitie asperačnej zásady na mladistvých páchateľov, ak všetky zbiehajúce sa trestné činy boli spáchané
ešte predtým, než páchateľ prekročil osemnásty rok svojho veku. Tieto
ustanovenia majú prednosť pred ustanovením § 42 ods. 2 Tr. zák., v ktorom je síce spomenuté aj ustanovenie § 117 Tr. zák., avšak len v tej súvislosti, že horná hranica zvýšenej trestnej sadzby nesmie prevyšovať
trestné sadzby uvedené v § 117 ods. 1, ods. 3 Tr. zák., čím je len zvýraznené ustanovenie § 117 Tr. zák. a z neho vyplývajúce limity (zákazy) pri
62) okrem gramatického výkladu podporuje tvrdenie, že § 38 ods.8 prvá veta za bodkočiarkou
nemá, pri zvyšovaní alebo znižovaní trestných sadzieb, všeobecnú platnosť aj výklad historický.
Samotná tzv. asperačná zásada bola do Trestného zákona účinného do 31.12.2005 zavedená
s účinnosťou od 1.9.2003, pričom bola koncipovaná zhodne ako právna úprava zvyšovania
trestnej sadzby pri obzvlášť nebezpečnom recidivistovi. Dôvodová správa k novému Trestnému
zákonu uvádza, že ustanovenie o úhrnnom treste sa preberá aj do nového návrhu zákona (zmena
oproti predchádzajúcej úprave tu je len v tom, že sa páchateľovi uloží trest nad jednu polovicu
upravenej trestnej sadzby pri tzv. asperačnej zásade) a k § 42 dôvodová správa uvádza, že návrh
preberá aj osvedčené ustanovenie o súhrnnom treste, ktorý sa ukladá podľa zásad pre ukladanie
úhrnného trestu (ohľadne dôvodovej správy pozri napríklad, Nový Trestný zákon s dôvodovou
správou. Novelizované zákony s dôvodovými správami v úplnom znení. Epos 27/2005). Dôvodovú správu preto možno chápať tak, že sa prebrala predchádzajúca právna úprava aj so svojim
spôsobom výpočtu zvyšovania trestnej sadzby, pričom ani z dôvodovej správy ohľadne ustanovení § 38, 41 a 42 nemožno dospieť k inému záveru, teda k takému, že by základom na
zvyšovanie trestnej sadzby pri tzv. asperačnej zásade mal byť rozdiel medzi hornou hranicou
a dolnou hranicou zákonom ustanovenej trestnej sadzby.
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úpravách trestných sadzieb, pričom zákaz, aby dolná hranica trestnej
sadzby odňatia slobody prevyšovala dva roky je upravený v § 117 ods. 1
Tr. zák. (odkaz ustanovenia § 41 ods. 2 Tr. zák. na zákonné limity uvedené v § 117 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. je preto nadbytočný). Zvyšovanie trestnej sadzby trestu odňatia slobody u mladistvých podľa asperačnej zásady by preto nemalo žiadny zmysel, nakoľko takéto zvýšenie by sa potom
muselo opätovne znížiť v zmysle znenia ustanovenia § 117 ods. 1 Tr.
zák..
2) až následne, po „výbere“ najprísnejšie trestného činu a prípadnej úprave
jeho trestnej sadzby podľa asperačnej zásady, sa aplikuje ustanovenie §
38 Tr. zák. s tým, že ak by „druhé“ zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby prvýkrát zvýšenej už podľa asperačnej zásady bolo pre páchateľa neprimerane prísne, ustanovenie § 38 ods. 4 až 6 Tr. zák. by sa vôbec neaplikovalo (§ 38 ods. 7 Tr. zák.) a mohlo by prísť len k zníženiu hornej
hranice trestnej sadzby v zmysle § 38 ods. 3 Tr. zák.. Pri mladistvých sa
trestná sadzba upravená postupom podľa § 117 ods. 1 Tr. zák. môže
taktiež ešte upravovať podľa § 38 Tr. zák., avšak opätovne len za podmienok uvedených v § 117 Tr. zák..
3) s rozhodnutím 32/2009 sa možno stotožniť v tom, že úprava trestnej
sadzby v zmysle § 39 ods. 4 Tr. zák. sa vykoná až na úplný záver, čo je logické, pretože, aby prokurátor pri uzatváraní dohody o vine a treste vedel
v akej výške je jedna tretina z dolnej hranice trestnej sadzby, musí najskôr
vedieť v akej konečnej výške je samotná dolná hranica trestnej sadzby.
Predmetné ustanovenie sa však použije len v prípadoch, ak sa ukladá
trest odňatia slobody, pretože tento druh trestu je vyslovene uvedený v
ustanovení § 39 ods. 4 TR. zák.. Uvedené ustanovenie používa všeobecný pojem „zákonom ustanovená trestná sadzba“, z čoho vyplýva, že ide o
trestnú sadzbu už upravenú podľa asperačnej zásady, či § 38 Tr. zák.,
avšak tento všeobecný pojem spája zároveň ustanovenie § 39 ods. 4 Tr.
zák. výslovne s trestom odňatia slobody a preto sa predmetné ustanovenie netýka iných druhov trestov. Samozrejme, prokurátor môže dohodnúť v dohadovacom konaní aj iný druh trestu než je trest odňatia slobody
(napríklad samostatný trest vyhostenia), avšak pod dolnú hranicu iných
druhov trestov než je trest odňatia slobody možno ísť len za podmienok a
spôsobom uvedeným v § 39 ods. 1 až ods. 3 TR. zák.. Základom pre zníženie dolnej hranice trestnej sadzby trestu odňatia slobody v zmysle § 39
ods. 4 Tr. zák. je práve výška dolnej hranice trestnej sadzby, čo znamená, že ustanovenie § 38 ods. 8 Tr. zák. sa nepoužije ani v tomto prípade.
V neposlednom rade je potrebné uviesť, že možnosť dvoch odlišných
právnych výkladov ohľadne úprav trestných sadzieb pri súbehu asperačnej
zásady a ustanovenia § 38 Tr. zák. je v praxi často riešená tak, že sa trestné
sadzby upravia samostatne obidvoma spôsobmi, porovnajú sa a napokon sa
vyberie ten spôsob, ktorý je pre páchateľa priaznivejší. V tomto smere je nutné súhlasiť s odôvodnením rozhodnutia č. 32/2009, že použitie argumentu
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„prospechu páchateľa“ je absolútne neprijateľné. Nejde tu totiž o situáciu,
keď porovnávame dva rozličné trestné zákony a postupujeme podľa toho,
ktorý je pre páchateľa priaznivejší (v posudzovanom prípade teda nejde a ani
nemôže ísť o akési analogické uplatnenie § 2 Tr. zák.) a už vôbec tu nemožno
aplikovať procesnú zásadu „v pochybnostiach v prospech obžalovaného“,
ktorá sa týka len skutkových otázok a nie otázok právnych. V prípadoch, ak určité ustanovenia jedného zákona možno vykladať dvoma rôznymi spôsobmi
nie je možné vychádzať z toho, že sa má použiť ten právny výklad, ktorý je pre
páchateľa priaznivejší, ale musí sa použiť ten, ktorý zodpovedá zákonu a ktorý
považuje orgán aplikujúci právo za správny a to aj vtedy ak by bol pre páchateľa nepriaznivejší.
Záverom, autor tohto príspevku opätovne konštatuje, že je síce potrebné
oceniť snahu judikatúry vysporiadať sa s výrazne nedokonalou právnou úpravou týkajúcou sa zásad pre ukladanie trestov, avšak je na škodu veci, že základom pre judikatúru bolo rozhodnutie, ktoré nebolo presvedčivo odôvodnené, vyvoláva oprávnené pochybnosti o svojej správnosti a takmer vôbec sa nevysporiadalo s opačnou právnou argumentáciou63). Vzhľadom k tomu, že
predmetné uznesenie Krajského súdu v Trenčíne bolo publikované v Zbierke
stanovísk Navyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR a ide teda o oficiálnu judikatúru, je potrebné ho rešpektovať a to aj napriek tomu, že nemožno hovoriť o
ustálenej judiaktúre (ide len o osamotené rozhodnutie) a ani o tom, že by slovenské právo bolo právom precedentným. Povinnosť rešpektovať oficiálnu judikatúru vyplýva najmä z princípu právnej istoty adresátov právnej regulácie
a ich dôvery v právo. Adresáti práva majú v zásade legitimné očakávanie, že
v ich podstatných rysoch zhodný prípad bude rozhodnutý rovnako ako iné
63) nad rámec už uvedeného je potrebné dodať, že pochybnosti vyvoláva aj samotná skutková veta,
od ktorej právneho posúdenia sa rozhodnutie č. 32/2009 odvíjalo. Autor tohto príspevku nepozná obsah vyšetrovacieho spisu Okresného súdu Prievidza sp. zn. 3T 256/2008, avšak zo skutkovej vety uvedenej v rozhodnutí č. 32/2009 možno vyvodiť, že skutok mal spočívať v tom, že
páchateľ si zadovážil čerpaciu platobnú kartu patriacu jeho zamestnávateľovi, ktorú použil na
úhradu načerpanej nafty, pričom nakúpenú naftu predával neznámym osobám a peniaze použil
pre vlastnú potrebu. Takto ustálený skutok bol právne kvalifikovaný ako zločin nedovoleného vyrobenia a používania platobného prostriedku a inej platobnej podľa § 219 ods. 1, ods. 3 písm. b)
Tr. zák. a prečin krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák. (v texte rozhodnutia
č. 32/2009 nie je uvedené či má ísť o viacčinný alebo jednočinný súbeh týchto dvoch trestných
činov). Pochybnosti vyvoláva najmä to, že nie je zrejmé v čom malo spočívať spáchanie prečinu
krádeže, nakoľko páchateľ sa mal obohatiť tak, že „platil kartou“. Platobná čerpacia karta slúži na
bezhotovostný nákup benzínu, či nafty čo znamená, že ak má páchateľ takúto kartu neoprávnene
a neoprávnene ju použije na nákup benzínu alebo nafty dopúšťa sa len trestného činu nedovoleného vyrobenia a používania elektronického platobného prostriedku a inej platobnej karty
v zmysle § 219 Tr. zák. a ak touto bezhotovostnou platbou spôsobí aj napríklad väčšiu škodu, posúdi sa jeho konanie aj podľa kvalifikovanej skutkovej podstaty tohto trestného činu. Nejde o alebo aj o trestný čin krádeže, pretože páchateľ sa tu obohatil už neoprávneným použitím platobnej
karty a nie až predajom takto získanej nafty (ide o obdobný prípad ako keď páchateľ odcudzí finančné prostriedky v hotovosti, za ktoré si následne kúpi naftu, ktorú predá, v takomto prípade sa
páchateľ dopustil trestného činu krádeže na odcudzených finančných prostriedkoch a je bez
významu ako s nimi následne naložil, teda či si za ne niečo kúpil alebo ich napríklad daroval inej
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prípady, ktoré už boli skôr príslušnými orgánmi posudzované (ide tu aj o zachovanie princípu predvídateľnosti práva, ochrany oprávnenej dôvery v právo
a princíp formálnej spravodlivosti – rovnosti, ktorý v tomto prípade nastoluje
judikatúra)64). V zásade je síce možné pripustiť aj zmenu judikatúry a to aj zmenu rozhodnutia č. 32/2009, avšak vhodnejším by bola zmena právnej úpravy
zo strany zákonodarcu, ktorý by mal priamo v Trestnom zákone stanoviť presné, určité a jasné zásady pre ukladanie trestov a výpočet spôsobu prípadných
úprav trestných sadzieb. Zákonodarca by mal zároveň aj prehodnotiť niektoré
ustanovenia, ktoré sa týkajú ukladania trestov a zvážiť aj možnosť ich

osobe). Pri bezhotovostnom styku, v prípadoch ak sa platí kartou, ide o odcudzenie „nematerializovaných“ peňazí, ktoré však nie je možné považovať za vec v zmysle § 130 ods. 1, ods. 2 Tr.
zák. (ide totiž o pohľadávky) a preto nemôže ísť ani o spáchanie trestného činu krádeže, pričom
je taktiež bez významu, čo si páchateľ bezhotovostnou kúpou zaobstará a ako s predmetom kúpy
naloží. Samotný predaj veci, ktorá bola získaná trestným činom nie je, sám o sebe, ďalším trestným činom, nakoľko takýmto následným predajom sa páchateľ už znova neobohacuje, ale len
premieňa vec získanú trestným činom na inú majetkovú hodnotu (napríklad ak páchateľ odcudzí
motorové vozidlo, ktoré následne predá inej osobe, tento následný predaj už nie je, sám o sebe,
ďalším trestným činom, nakoľko páchateľ len „premenil“ motorové vozidlo na peniaze). Pokiaľ by
páchateľ v skutku uvedenom v rozhodnutí č. 32/2009, ako zamestnanec poškodenej spoločnosti, použil čerpaciu platobnú kartu oprávnene a neoprávneným by bol až následný predaj nafty,
nešlo by zas o zločin v zmysle § 219 Tr. zák., ale len o trestný čin krádeže a zrejme by vôbec
neprichádzalo do úvahy ukladanie trestu v zmysle asperačnej zásady. Pokiaľ ide o výrok o treste
je pomerne zaujímavým, že na strane jednej bola ustálená poľahčujúca okolnosť podľa § 36
písm. j) Tr. zák., teda že páchateľ viedol pred spáchaním trestného činu riadny život a zároveň, na
strane druhej, bola ustálená aj priťažujúca okolnosť podľa § 37 písm. m) Tr. zák., teda, že
páchateľ už bol za trestný čin odsúdený.
64) Melzer, F.: Metodologie nalézaní práva. Úvod do právní argumentace. 1. Vydání. Praha: C. H.
Beck, 2009, 24 s. a nasl., k judikatúre a princípom právnej istoty pozri napríklad aj Hamuľák, O.
(ed.): Fenomén judikatury v právu. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právniku
2009. Praha: Leges, 2010, 69 s. a nasl.
65) napríklad by bolo vhodným vypustiť z Trestného zákona asperačnú zásadu ako celok a zabrániť
tak tomu, aby prvopáchatelia boli výrazne prísnejšie trestaní, ako recidivisti a to len preto, že spáchali viac trestných činov ešte predtým ako boli za niektorí z nich právoplatne odsúdení (páchateľ, ktorý bol odsúdený za spáchanie prečinu a následne po právoplatnosti rozsudku sa dopustil
napríklad zločinu lúpeže podľa § 188 ods. 1 Tr. zák. je ohrozený trestnou sadzbou v rozpätí tri
roky až osem rokov a je možné, že bude odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody s probačným dohľadom. Ak by sa však ten istý páchateľ dopustil toho istého zločinu lúpeže ešte predtým ako bol odsúdený za prečin lúpeže, teda ak by nešlo o recidívu, ale išlo by o súbeh týchto
dvoch trestných činov, ukladal by sa páchateľovi trest podľa asperačnej zásady a páchateľ by bol
ohrozený trestnou sadzbou 6 rokov a 10 mesiacov až 10 rokov a 8 mesiacov a hrozilo by mu uloženie dlhodobého nepodmienečného trestu odňatia slobody. Takéto favorizovanie recidivistov
pred prvopáchateľmi je nelogické a nespravodlivé, naviac, o použití asperačnej zásady nezriedka rozhoduje len náhodilá procesná okolnosť ako je oznámenie uznesenia o vznesení obvinenia,
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vypustenia65), prípadne by mal vytvoriť úplne nový spôsob úpravy trestných
sadzieb a to najmä pri recidivistoch.

8 JUDr. Peter Šamko

Okresný súd Pezinok

ktorá predeľuje páchanie pokračovacieho trestného činu na samostatné skutky aj z hľadiska
trestného práva hmotného. Napríklad, ak páchateľ spácha desať zločinov lúpeže ešte predtým
ako mu bolo oznámené uznesenie o vznesení obvinenia o niektorom zo spáchaných trestných činov (páchateľ si napríklad dlhodobo nepreberá poštu) pôjde, za splnenia zákonných podmienok, o spáchanie pokračovacieho zločinu lúpeže a páchateľ bude ohrozený trestnou sadzbou tri
roky až osem rokov, ak by si však páchateľ prevzal na pošte uznesenie o vznesení obvinenia po
deviatej lúpeži a desiatu lúpež by spáchal až potom ako si prevzal uznesenie o vznesení obvinenia, bol by ohrozený trestnou sadzbou 6 rokov a 10 mesiacov až 10 rokov a 8 mesiacov, nakoľko
desiata lúpež je už samostatným skutkom a preto prichádza do úvahy uloženie trestu podľa asperačnej zásady. Len pre úplnosť možno dodať, že Krajský súd v Prešove „napadol“ v roku 2010
ústavnosť asperačnej zásady na Ústavnom súde SR – podanie je dostupné sa internetovej stránke Ústavného súdu SR www.concourt.sk.
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Teoretické a aplikační problémy zabezpečovací detence

Věra Kalvodová

Teoretické a aplikační problémy
zabezpečovací detence
Abstrakt:
Příspěvek je věnován problematice zabezpečovací detence, která je
v zásadě novým institutem českého trestního práva. Je koncipována jakožto
ochranné opatření určené specifické kategorii zvlášť nebezpečných pachatelů (sexuálních sadistů, agresorů), u nichž vyvstává potřeba propojení léčby
a střežení. Autorka se v něm zaměřuje na vybrané teoretické i aplikační problémy zabezpečovací detence s cílem přispět k diskusím, jež jsou na téma zabezpečovací detence vedeny. Konkrétně poukazuje na interpretační problém
spojený s § 100 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, zamýšlí se nad otázkou
přednostního výkonu trestu odnětí svobody v případě jeho souběhu se zabezpečovací detencí a věnuje se problematice retroaktivity ve vztahu k činům
spáchaným před zavedením zabezpečovací detence do trestního zákona.

Klíčová slova:
Ochranné opatření, zabezpečovací detence, ochranné léčení, nepodmíněný trest odnětí svobody, výkon trestu, výkon zabezpečovací detence, subsidiarita, zásada přiměřenosti, retroaktivita, časová působnost

Abstract:
This article is devoted to issues of protective detention which is a new
type of sanction in the Czech criminal law. The protective detention belongs
to the group od protective measures. It is determined to special group of most
dangerous offenders (sexual sadists, aggressors). The author deals with
some selected theoretical and practical problems connected with legal
regulation of protective detention. Especially she focuses on the problem of
retroactivity. She deals also with some questions of execution of protective
detention.
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I.

Úvodem

Institut zabezpečovací detence je upraven v různých formách v řadě zemí
(např. Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Slovensko).66) Do českého trestního práva byl zaveden po vzoru zahraničních
právních úprav zákonem č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence
a o změně některých souvisejících zákonů, s účinností od 1.1.2009 (dále jen
ZVZD) Hlavním důvodem jejího zavedení byly obtíže, vznikající při výkonu
ochranného léčení u určitého druhu nepřizpůsobivých odsouzených (např.
sexuálních sadistů, agresorů spod.), u nichž je nezbytné odlišný výkon (léčebné a jiné programy), včetně střežení, od ochranného léčení i výkonu trestu
odnětí svobody.67) Rovněž nový trestní zákoník účinný od 1. 1edna 2010 zabezpečovací detenci obsahuje.
Námět na zavedení ochranné detence jakožto speciálního, časově neurčitého ochranného opatření, určeného zvláště nebezpečným agresorům,
u nichž opakovaně selhala ochranná léčba se objevil např. již na počátku 90.
let minulého století v Koncepci rozvoje vězeňství v ČR.68) Právní úprava zabezpečovací detence pak byla vždy součástí rekodifikovaného trestního práva
hmotného v trestním zákoníku.69) Zavedení tohoto ochranného opatření do
trestního práva představuje tedy vyústění mnohaletých diskusí odborné veřejnosti, zejména právnické a lékařské, jak chránit společnost před zvláště nebezpečnými pachateli, u nichž je nezbytné propojení léčby a střežení.

II.

K zákonným předpokladům zabezpečovací detence
Zabezpečovací detence (§ 100 TrZ) je určena čtyřem kategoriím pacha-

telů:
l

osobám nepříčetným, které spáchaly čin jinak trestný, jenž by naplnil
znaky zvlášť závažného zločinu70), jejichž pobyt na svobodě je nebezpečný,

l

osobám zmenšeně příčetným které spáchaly zločin, od jejichž potrestání soud upustil (§ 47 odst. 2 TrZ),

66) K jednotlivým právním úpravám srov. např. Vybrané problémy sankční politiky. Praha : Institut pro
kriminologii a sociální prevenci. 2005, Solnař,V., Vanduchová,M.: Systém českého trestního
práva. III. Tresty a ochranná opatření. Praha : Novatrix, 2009, s. 248 až 249
67) Vládní návrh nového trestního zákoníku 2008, www.psp.cz, s. 234
68) Srov. Koncepce rozvoje vězeňství v ČR, Bulletin studijní a výzkumné skupiny ředitelství SNV č. 3,
1991, s. 10 až 11.
69) Šámal ,P.: a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až § 139. Komentář. 1. vydání . Praha : C.H.Beck, 2009,
s. 1044
70) Zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, za které trestní zákon stanoví trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let (§ 14 odst. 2, věta za středníkem TrZ).
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l

l

osobám, které spáchaly zločin71) ve stavu vyvolaném duševní poruchou, od jejichž potrestání soud upustil nebo jehož pobyt na svobodě je
nebezpečný a
osobám, které se oddávají zneužívání návykové látky a znovu spáchaly
zvlášť závažný zločin, ač již byly již byly pro zvlášť závažný zločin spáchaný pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním již odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dvě léta.
Možnost uložení zabezpečovací detence uvedeným osobám byla zavedena až novým trestním zákoníkem. Předchozí právní úprava obsažená
v § 72a odst. 2 tr. zák. č. 140/1961 Sb. ve znění zák. č. 129/2008 Sb.
(ZVZD) s uložením zabezpečovací detence takovým pachatelům nepočítala.

Zákon rozlišuje obligatorní (§ 100 odst. 1 TrZ) a fakultativní (§ 100 odst. 2
TrZ) ukládání zabezpečovací detence.
Podstatným rysem zabezpečovací detence je její subsidiarita k ochrannému léčení. Možnost uložení zabezpečovací detence je totiž ve všech uvedených případech vázána nejen na splnění obecných zákonných předpokladů, jež jsou, - s výjimkou osob oddávajících se zneužívání návykové látky
(§ 100 odst. 2 písm. b) TrZ) – v zásadě shodné72) s předpoklady pro uložení
ochranného léčení, ale i na splnění další podmínky spočívající v tom, že nelze
očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k povaze duševní poruchy a možnostem působení na pachatele vedlo k dostatečné ochraně společnosti,73) resp. že v případě recidivujících pachatelů oddávajících se zneužívaní návykové látky nelze očekávat, že by bylo možné dosáhnout uložením
ochranného léčení dostatečné ochrany společnosti, a to i s přihlédnutím k již
projevenému postoji pachatele k ochrannému léčení.
Zmíněná subsidiarita zabezpečovací detence je současně projevem zásady přiměřenosti trestních sankcí ve smyslu § 38 odst. 2 TrZ, podle něhož
tam, kde postačí uložení trestní sankce pro pachatele méně postihující, nesmí
být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější. Odráží určitým způsobem
i nový přístup ke kategorizaci trestného činu v podobě bipartice přečin –zločin
(§ 14 odst. 1 TrZ).
71) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny (§ 14 odst. 2, věta
první TrZ), tzn. úmyslné trestné činy s horní hranicí trestní sazby převyšující pět let; § 14 odst. 2
TrZ a contrario.
72) Zabezpečovací detence je spojena s kategorií zločinu a zvlášť závažného zločinu, resp. činu jinak trestného, který by jinak naplnil znaky zvlášť závažného zločinu. Ochranné léčení je možno
uložit za čin jinak trestný či trestný čin, tzn. přečin i zločin.
73) Kalvodová,V.: Právní následky trestného činu. In Kratochvíl,V. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009, s. 551. Shodně Škvain,P.
Zabezpečovací detence v osnově trestního zákoníku a návrhu zákona o výkonu zabezpečovací
detence. Praha : Acta Universitatis Carolinae, Iuridica, 2007, č. 2, s. 110
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Zabezpečovací detence může být uložena buď samostatně při upuštění
od potrestání, anebo i vedle trestu. Vykonává se v ústavu pro výkon zabezpečovací detence se zvláštní ostrahou a s léčebnými, psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy. Doba trvání
zabezpečovací detence není omezena. Tato potrvá, dokud to vyžaduje ochrana společnosti, nicméně soud je povinen nejméně jednou za dvanáct měsíců
(u mladistvých jednou za šest měsíců) přezkoumat, zda důvody pro pokračování zabezpečovací detence ještě trvají.
Trestní zákoník rovněž počítá s možností dodatečné změny zabezpečovací detence na ústavní ochranné léčení, pominou-li důvody, pro něž byla uložena a jsou současně splněny podmínky pro ústavní ochranné léčení. Možný
je i opačný postup, tedy změna ochranného léčení na zabezpečovací detenci
(srov. § 99 odst. 5). Možnost změny zabezpečovací detence na ústavní
ochranné léčení odráží zásadu přiměřenosti ochranných opatření vyjádřenou
v § 96 odst. 2 TrZ, podle něhož újma způsobená uloženým a vykonávaným
ochranným opatřením nesmí být větší, než je nezbytné k dosažení jeho účelu.
Upraveno je i upuštění od výkonu zabezpečovací detence, pominou-li
před započetím jejího výkonu okolnosti, pro něž byla uložena.

III. Vybrané problémy zabezpečovací detence
Zabezpečovací detence je stále ještě novým institutem v českém trestním právu. Právní úprava ani aplikační praxe nejsou prosty určitých problémů,
na něž chceme v této části příspěvku poukázat.
1.
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Výše uvedené rozšíření okruhu pachatelů, jimž lze zabezpečovací detenci ukládat, i na pachatele-recidivistu, který se oddává zneužití návykové látky, za podmínek uvedených v § 100 odst. 2 písm. b) TrZ, přináší interpretační problém. Z dikce uvedeného ustanovení není totiž zcela
zřejmé, zda i opětovný zvlášť závažný zločin musí být spáchán pod vlivem
návykové látky či v souvislosti s jejím zneužíváním; srov. znění ….jestliže
pachatel, který se oddává zneužívání návykové látky, znovu spáchal
zvlášť závažný zločin, ač již byl pro zvlášť závažný zločin spáchaný
pod vlivme návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním odsouzen … Z logiky věci a podstaty a účelu zabezpečovací detence by
tomu tak být mělo. Doslovný výklad tomu ale nenasvědčuje. Nicméně namístě bude vyjít v tomto případě z výkladu restriktivního a rovněž teleologického. Jde o to, že účelem zabezpečovací detence je chránit společnost před pachateli trestných činů popř. činů jinak trestných v těch
případech, kdy nedostačuje ochranné léčení, které se právě v případě
osob, zneužívajících návykové látky, může uložit, pokud se trestného
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činu dopustily pod jejím vlivem nebo v souvislosti s jejím zneužíváním;
srov. § 99 odst. 2 písm. b) TrZ.74)
2.

Problematickým z hlediska účelu zabezpečovací detence se může jevit
přednostní výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody v případě, že
byla zabezpečovací detence uložena vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo byl tento trest uložen v době výkonu zabezpečovací detence; srov. § 100 odst. 3 TrZ. Z uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody má vždy
přednost.75) Jak patrno, je zvolen jiný přístup, než v případě „souběhu“
ochranného léčení v ústavní formě a nepodmíněného trestu odnětí svobody. V takovém případě primárním je výkon ochranného léčení po nástupu výkonu trestu. Není-li to možné, preferován je výkon ústavního
ochranného léčení ve zdravotnickém zařízení před nástupem výkonu za
předpokladu, že se tím lépe zajistí splnění účelu léčení. Výkon ochranného léčení v ústavní formě po výkonu nebo jiném ukončení trestu odnětí
svobody je tak v zásadě až poslední možností; srov. § 99 odst. 4 TrZ.76)
Tento jiný přístup je v případě zabezpečovací detence zcela logický. Vyplývá již ze samotného výkonu zabezpečovací detence, který probíhá,
jak uvedeno, ve speciálních ústavech pro výkon zabezpečovací detence
a který tudíž znemožňuje souběžný výkon trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence. Dán je i neurčitostí trvání zabezpečovací detence
(§ 100 odst. 5 TrZ), která znemožňuje její výkon před nástupem výkonu
trestu. Nicméně je otázkou, zda takto nastavený institut zabezpečovací
detence, jenž akcentuje z hlediska jejího účelu spíše represivní aspekt
a naopak poněkud zeslabuje prvek speciální prevence, v konečném důsledku neoslabuje i samotný ochranný účel zabezpečovací detence. Pokud totiž má být léčba úspěšná, mělo by s ní být započato co nejdříve
a měla by být též individualizovaná. Tento požadavek nebude naplněn
zejména u pachatelů odsouzených k dlouhodobým trestům odnětí svobody. Přerušení výkonu zabezpečovací detence v případě následného
uložení trestu odnětí svobody pak bude znamenat zásah do již probíhajících léčebných a dalších postupů, což lze považovat za ještě závažnější.

74) Kalvodová,V.: Právní následky trestného činu. In Kratochvíl,V. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009, s. 550
75) Pokud byla zabezpečovací detence uložena vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody, vykoná se až po výkonu nebo jiném ukončení trestu odnětí svobody. Byl-li nepodmíněný trest odnětí
svobody uložen v době výkonu zabezpečovací detence, její výkon se na dobu výkonu trestu přerušuje. Po skončení výkonu trestu se pokračuje ve výkonu zabezpečovací detence; § 100 odst.
3 TrZ.
76) Podle některých odborníků zejména z řad psychiatrů a sexuologů je však v případech, kdy nelze
vykonávat ochranné léčení ve výkonu trestu odnětí svobody, vhodnější výkon ochranného léčení
až po výkonu trestu odnětí svobody; srov. Šámal.P.: Ochranné léčení a zabezpečovací detence
v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím spojené. In.: Vanduchová,M., Gřivna,T.(eds): Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám, Praha : ASPI, 2008, s. 349 až 353. K této otázce viz
i Šámal ,P.: a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až § 139. Komentář. 1. vydání . Praha : C.H.Beck, 2009,
s. 1033 až 1034.
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3.

Je však třeba dodat, že zmírnění uvedených možných negativních dopadů umožňuje jednak institut upuštění od potrestání podle § 47 odst. 2 TrZ
za současného uložení zabezpečovací detence, jednak právní úprava výkonu trestu odnětí svobody obsažená v zákoně č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí
svobody, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 70 zákona se u odsouzených s poruchami duševními a s poruchami v chování ve vnitřním řádu
věznice, zejména při volbě obsahu a forem programu zacházení, přihlíží k
závěrům odborného lékařského posouzení a k nutnosti individuálního
nebo skupinového terapeutického působení. Řád výkonu trestu pak počítá s možností výkonu trestu u této kategorie odsouzených ve specializovaných oddělení věznic, avšak pouze na základě doporučení psychiatra; srov. § 94 řádu. De lege ferenda by bylo vhodné zvážit možnost
upuštění od potrestání ve smyslu § 47 odst. 2 i pro pachatele-recidivisty,
kteří se oddávají zneužívání návykové látky; § 100 odst. 2 písm. b) TrZ.
Uvažovat lze v této souvislosti i s pojetím zabezpečovací detence jakožto
ochranného opatření trest odnětí svobody nahazujícího.77)
Posledním problémem, jemuž se chceme v souvislosti se zabezpečovací
detencí věnovat a který se v praxi objevil, je otázka

l

ukládání zabezpečovací detence pachatelům, kteří se činů dopustili ještě před zavedením tohoto ochranného opatření do trestního zákona,
resp. zákoníku a

l

otázka možnosti přeměny ochranného léčení uloženého do 31.12.
2008 na zabezpečovací detenci, a to z pohledu zákazu retroaktivity k
tíži a pachatele a s ním spojené časové působnosti trestních zákonů.

Jak již řečeno, zabezpečovací detence se stala součástí sankčního systému trestního práva dnem 1. ledna 2009. Z pohledu úvah o možnosti uložení
zabezpečovací detence pachateli, který se dopustil ať již činu jinak trestného
nebo zločinu, resp. zvlášť závažného zločinu před nabytím účinnosti zákona
č. 129/2008 Sb. (ZVZD) je rozhodující ustanovení § 16 odst. 3 tr. zák.
č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož o ochranném
opatření se rozhodne vždy podle zákona účinného v době, kdy se ochranném
opatření rozhoduje. Tento princip se použije vždy bez ohledu na to, zda je
předchozí právní úprava účinná v době spáchání činu pro pachatele příznivější. Podmínky pro uložení ochranného opatření tu musí existovat v době rozhodování.78) Jak uvádí V. Kratochvíl, zcela mimo problém větší či menší přísnosti
sankce a retroaktivity stojí ochranná opatření, o kterých se rozhoduje vždy
podle zákona pozdějšího, tj. účinného v době, kdy se o ochranných
77) K této otázce Kalvodová, V.: Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí.
Brno : Masarykova univerzita, 2002, s. 154 až 155.
78) Srov. Šámal ,P.: a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až § 139. Komentář. 1. vydání . Praha : C.H.Beck,
2009, s.53.
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opatřeních rozhoduje. Příčina toho je ve specifické povaze ochranných opatření odlišné od trestů, jež spočívá v absenci vztahu mezi vinou a ochranným
opatřením.79) Zabezpečovací detenci je tedy možno s odkazem na § 16 odst.
3 tr. zák. č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uložit i za činy spáchané před nabytím účinnosti zákona č. 129/2008 Sb. (ZVZD).80) Výše uvedené se pak uplatní i při ukládání zabezpečovací detence podle nového trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., ve znění zák. č. 306/3009 Sb. účinného od
1. ledna 2010, pokud jde o činy spáchané před nabytím jeho účinnosti. Časová působnost ve vztahu k ochranným opatřením je založena na stejném
principu, tj. použití zákona účinného v době rozhodování (§ 3 odst. 2 TrZ),
jako tomu bylo v předchozím trestní trestním zákoně. S oporou o ustanovení
§ 3 odst. 2 TrZ tak může být zabezpečovací detence uložena
i pachatelům-recidivistům oddávajícím se zneužívaní návykové látky; § 100
odst. 2 písm. b) TrZ.
Poněkud jiná situace však podle našeho názoru nastává v případě přeměny ústavního ochranného léčení v zabezpečovací detenci podle § 72 odst.
5 tr. zák. č. 140/1961 Sb. ve znění zák. č. 129/2008 Sb. (ZVZD) a to za situace, kdy ochranné léčení bylo uloženo před nabytím účinnosti tohoto zákona.
S odkazem na výše uvedený princip použití zákona účinného v době rozhodování by se mohla i případná přeměna ochranného léčení v zabezpečovací detenci zdát bezproblémová. V potaz je však třeba vzít dvě vzájemně propojené
skutečnosti. Tou první je samotný výklad pojmu doba, kdy se o ochranném
opatření rozhoduje. Rozumí se jím okamžik, kdy soud prvního nebo druhého
stupně, případně příslušný soud, který rozhoduje na základě mimořádného
opravného prostředku, vyhlašuje rozhodnutí, jímž se ať už pozitivně či negativně, rozhoduje o uložení ochranného opatření.81) Druhou skutečností je přechodné ustanovení obsažené v § 62 zákona č. 129/2008 Sb. (ZVZD). Podle
tohoto ustanovení výkon dosud nevykonaného ochranného léčení, které
bylo uloženo před nabytím účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Byť v názvu § 62 ZVZD je výslovně uvedeno,
že se jedná o přechodné ustanovení k části třetí, tj. ke změně trestního řádu,
jeho dopad je podle našeho názoru širší a má vazbu i na hmotně právní úpravu. Princip použití hmotně právní úpravy účinné v době rozhodování se tak
v tomto případě s oporou o § 62 ZVZD uplatní co do druhu ochranného opatření a zákonných předpokladů pro jeho uložení. Pokud však již ochranné
79) Kratochvíl,V. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha :
C.H.Beck, 2009, s. 50.
80) Někteří autoři však upozorňují na fakt, že nově zaváděná ochranná opatření mohou znamenat citelnou újmu a je tedy třeba zpětnou působnost pečlivě zvažovat; viz. např. Novotný,O., Dolenský,A., Jelínek,J., Vanduchová, M.: Trestní právo hmotné – I. Obecná část, Praha : Aspi Publishing, 2003. s. 51,52, citováno z Vybrané problémy sankční politiky. Praha : Institut pro
kriminologii a sociální prevenci. 2005, s. 157.
81) Šámal ,P.: a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až § 139. Komentář. 1. vydání . Praha : C.H.Beck, 2009,
s. 54
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opatření bylo uloženo, jeho výkon se řídí dosavadními předpisy. V tomto směru je uvedené přechodné ustanovení výjimkou ze základního principu časové
působnosti trestního řádu. Byť to není výslovně stanoveno, z dikce dosud nevykonaného ochranného léčení, které bylo uloženo, stejně jako z výše uvedeného vymezení pojmu doba, v níž se o ochranném opatření rozhoduje, lze
dovodit, že se jedná o pravomocně uložené ochranné léčení. Máme za to, že
otázka dodatečné přeměny již uloženého ochranného léčení na zabezpečovací detenci je otázkou nikoli ukládání, ale výkonu ochranného opatření, které
již bylo pravomocně uloženo (podobně jako např. změna formy ochranného
léčení). Lze tedy shrnout, že podle našeho názoru dodatečná přeměna ústavního ochranného léčení pravomocně uloženého do 31.12. 2008 na zabezpečovací detenci možná není.82) Jiný druh výkladu by popřel smysl přechodného ustanovení § 62 zákona č. 129/2008 Sb..

IV.

Závěrem

Byť, jak uvedeno výše, právní úprava zabezpečovací detence ani aplikační praxe nejsou prosty problémů,83) je její zavedení do sankčního systému
trestního práva bezesporu pozitivním krokem, neboť je prostředkem ochrany
společnosti před specifickou skupinou pachatelů ať již činů jinak trestných či
trestných činů, resp. kategorie zločinů, který sankčnímu systému trestního
práva chyběl. Jedná se sice o ochranné opatření, které mj. i pro časovou neurčitost jejího trvání a ve srovnání s ochranným léčením přísnější režim výkonu, představuje citelnou újmu osobám, jimž je ukládáno, včetně osob trestně
neodpovědných. Celková koncepce zabezpečovací detence však obsahuje
řadu „pojistek“, jejichž prostřednictvím jsou možné negativní dopady tohoto
institutu zmírňovány. Hlavní pojistku lze spatřovat již v tom, že zabezpečovací
detence je jednoznačně koncipována jakožto krajní prostředek ochrany společnosti, kdy jiné prostředky nedostačují.84) To vyplývá jak ze subsidiarity zabezpečovací detence ve vztahu k ochrannému léčení, tak i ze zásady přiměřenosti. Jak obecná podoba této zásady ( § 38 odst. 1, odst. 2 TrZ), tak i podoba modifikovaná pro ochranná opatření (§ 96 odst. 1, odst. 2 TrZ)
82) K opačnému názoru srov. např. Vybrané problémy sankční politiky. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 2005, s. 157. Podle názoru autorů je zabezpečovací detence natolik potřebným a potenciálně účinným institutem zacházení s nebezpečnými pachateli trpícími duševní
poruchou, že lze retroaktivitu připustit, a to i pokud jde o možnost změny ochranného léčení uloženého před nabytím účinnosti trestního zákoníku na zabezpečovací detenci.
83) Kromě otázek uvedených v příspěvku je problém spatřován např. právě v časové neurčitosti zabezpečovací detence; srov. např. Solnař,V., Vanduchová,M.: Systém českého trestního práva.
III. Tresty a ochranná opatření. Praha : Novatrix, 2009, s. 248, či v možnosti ukládat ji mladistvým
pachatelům; např. Šámal.P.: Ochranné léčení a zabezpečovací detence v návrzích trestního zákoníku a problémy s tím spojené. In.: Vanduchová,M., Gřivna,T.(eds): Pocta Otovi Novotnému
k 80. narozeninám, Praha : ASPI, 2008, s. 367 a násl.
84) Shodně např. Šámal ,P.: a kol.: Trestní zákoník I. § 1 až § 139. Komentář. 1. vydání . Praha :
C.H.Beck, 2009, s. 1050, Vybrané problém sankční politiky. Praha : Institut pro kriminologii
a sociální prevenci. 2005, s. 135.
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představují limity pro uložení tohoto ochranného opatření i pro jeho výkon.
Možnost dodatečné přeměny zabezpečovací detence na ústavní ochranné
léčení, pak umožňuje pružně reagovat na vývoj duševní poruchy a postup léčebného procesu85) a může plnit i funkci pozitivně motivační.

8 Doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brne

85) Solnař,V., Vanduchová,M.: Systém českého trestního práva. III. Tresty a ochranná opatření. Praha : Novatrix, 2009, s. 250.
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Martin Bezák, Peter Polák

Inštitút trestnej zodpovednosti
právnických osôb
po rekodifikácii
slovenského trestného práva
Abstrakt:
Dňa 27. 04. 2010 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený
zákon č. 224/2010 Z. z., ktorým bola do slovenského právneho poriadku zavedená tzv. nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb. Ide o prvý právny predpis s takýmto predmetom úpravy, ktorý sa stal platným a účinným, hoci
mu predchádzali viaceré podobné legislatívne návrhy, ktoré sa od seba navzájom líšili len charakterom, prípadne rozsahom navrhovanej zodpovednosti
právnických osôb. Autori článku analyzujú zmeny, ktoré nastali v právnom poriadku po prijatí uvedenej právnej úpravy.

Kľúčové slová:
právnická osoba, trestná zodpovednosť právnických osôb, nepravá
trestná zodpovednosť právnických osôb

Abstract:
On 27. 04. 2010 has the National council of the Slovak republic adopted
Act No. 224/2010 Coll., where the so-called pseudo-criminal responsibility
of the legal persons has been established in slovak legal order. It is the first
legal act with this sort of subject matter, which became applicable and
effective, althrough there were many similar legislative proposals, which differ
from one another only in the nature, eventually with the range of the proposed
responsibility of the legal persons. Authors of the article are analysing the
changes, which occur in the legal order after adoption of mentioned
enactment into the legislation.

Key words:
legal person, criminal responsibility of
pseudo-criminal responsibility of the legal persons
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Úvod
Dňa 01. 09. 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 224/2010 Z. z., schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 27. 04. 2010, platný od
25. 05. 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj ako „zákon“, „novela“, alebo „zákon č. 224/2010 Z. z.“). Týmto zákonom bola do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedená takzvaná
„nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb“. V súvislosti s touto zmenou bol predmetným zákonom okrem zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“) novelizovaný aj zákon
č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Trestný poriadok“), zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych
pohľadávok v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o konkurze
a reštrukturalizácii“ prípadne „ZoKR“) a zákon č. 330/2007 Z. z. o registri
trestov a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prijatie právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 224/2010 Z. z. má za následok, že slovenská právna úprava sa vydala cestou kompromisu, zavedením tzv. „nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb“, ktorá de iure
trestnou zodpovednosťou vlastne nie je. Za zmienku stojí fakt, že takéto riešenie bolo len prednedávnom označené viacerými právnymi teoretikmi zaoberajúcimi sa problematikou trestnej zodpovednosti právnických osôb za slepú
uličku, ktorou sa neradno vydávať86) a taktiež fakt, že právna úprava obsiahnutá v zákone č. 224/2010 Z. z. je v podstate kópiou právnej úpravy obsiahnutej v pôvodnom návrhu zákona pripravovaného v minulosti Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý mal do Trestného zákona zaviesť nepravú trestnú zodpovednosť právnických osôb formou ukladania ochranných opatrení právnickej
osobe, a ktorý nakoniec nebol predložený na schválenie Národnej rade SR.
Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že táto novela Trestného zákona, zavádzajúca tzv. „nepravú trestnú zodpovednosť právnických
osôb“ je výsledkom nechute zákonodarcov zaviesť do slovenského právneho
poriadku pravú trestnú zodpovednosť právnických osôb a taktiež výsledkom
tlaku, ktorému Slovenská republika čelí z dôvodu neplnenia svojich medzinárodných záväzkov, ukladajúcich jej povinnosť zaviesť účinné sankcie, postihujúce protiprávne konanie právnických osôb. Výsledné riešenie však podľa
nášho názoru rozhodne nemožno považovať za dostatočné, keďže ako sa
domnievame, nie je spôsobilé plniť svoj základný účel, to znamená účinne postihovať trestnú činnosť páchanú prostredníctvom alebo v prospech právnických osôb. Práve naopak, táto právna úprava sa môže stať prostriedkom
86) Pozri napr.: Burda E., Kurilovská L.: Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej
zodpovednosti právnických osôb, Trestná zodpovednosť právnických osôb, Zborník príspevkov
z medzinárodnej konferencie, Bratislava, EUROKÓDEX, s.r.o., 2009, s. 163
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nekontrolovateľného sankcionovania právnických osôb, ktoré žiadnym spôsobom neporušili svoje právne povinnosti. V nasledujúcich častiach tohto
článku sa budeme snažiť rozobrať najproblematickejšie ustanovenia zavedené predmetnou novelou, ktoré definovali náš vyššie uvedený kritický postoj
k tzv. nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Zmeny zavedené zákonom č. 224/2010 Z. z. v Trestnom zákone
Zákonom č. 224/2010 Z. z. boli do Trestného zákona zavedené dva
nové druhy ochranných opatrení a to zhabanie peňažnej čiastky a zhabanie
majetku, ktoré sa majú v zmysle dôvodovej správy právnickým osobám ukladať v prípadoch, ak „riadiace (zastupovacie, rozhodovacie a kontrolné úlohy) osoby zanedbali dohľad a kontrolu a v dôsledku tohto zanedbania došlo k spáchaniu trestného činu osobami podriadenými právnickej osobe,
alebo riadiace osoby (zastupovacie, rozhodovacie a kontrolné úlohy) sa
dopustili trestného činu“,87) pričom uloženie týchto ochranných opatrení
právnickej osobe nie je podmienené vyvodením trestnej zodpovednosti konkrétnej fyzickej osobe, ani ho nevylučuje.
Ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky podľa ustanovenia
§ 83a Trestného zákona môže súd uložiť fakultatívne v prípade ak bol spáchaný trestný čin v súvislosti s výkonom oprávnenia zastupovať právnickú osobu,
prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby, vykonávať kontrolu v rámci
právnickej osoby, alebo v súvislosti so zanedbaním dohľadu alebo náležitej
starostlivosti v právnickej osobe. Súd môže toto ochranné opatrenie uložiť aj
v prípade, ak trestný čin dospel len do štádia pokusu, alebo ak došlo k účasti
na takomto trestnom čine.
Oprávnenie zastupovať právnickú osobu má najmä jej štatutárny
orgán.88) Ktorý orgán je štatutárnym orgánom právnickej osoby vyplýva buď
z ustanovení príslušných právnych predpisov 89) alebo zo zakladateľských
87) Návrh zákona č. 224/2010 Z. z., parlamentná tlač č. 1487 dostupná na www:< http://
www.nrsr. sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=327>, s. 6
88) Ustanovenie § 20 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) vo vzťahu k právnickým osobám všeobecne; ustanovenie § 13 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vo vzťahu k obchodným spoločnostiam a družstvu.
89) Napríklad ustanovenia § 81, § 97, § 133, § 191 a § 243 Obchodného zákonníka, čo sa týka štatutárnych orgánov obchodných spoločností a družstva; ustanovenie § 19 zákona č. 111/1990
Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, čo sa týka riaditeľa ako štatutárneho orgánu štátneho podniku; ustanovenia § 20 a § 22 zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo sa týka štatutárnych
orgánov európskej akciovej spoločnosti založenej podľa nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001
z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) publikovanom v Ú. v. EÚ L 294, 10.
11. 2001 etc.
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dokumentov právnickej osoby,90) pričom tieto taktiež stanovujú spôsob, akým
sa konkrétna osoba prípadne osoby ustanovujú do funkcie štatutárneho orgánu a podmienky ktoré musia spĺňať na výkon funkcie štatutárneho orgánu.
Oprávnenie zastupovať právnickú majú ďalej podľa ustanovenia § 20 ods. 2
Občianskeho zákonníka aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich
pracovné zaradenie obvyklé. Právnickú osobu – obchodnú spoločnosť môže
taktiež podľa ustanovenia § 14 Obchodného zákonníka zastupovať vo všetkých veciach s výnimkou oprávnenia scudzovať nehnuteľností, ak toto oprávnenie nie je v prokúre výslovne uvedené, aj prokurista. V rozsahu právnych
úkonov týkajúcich sa organizačnej zložky podniku obchodnej spoločnosti zastupuje právnickú osobu – obchodnú spoločnosť vedúci organizačnej zložky
podniku obchodnej spoločnosti podľa ustanovenia § 13 ods. 5 Obchodného
zákonníka. Oprávnenie zastupovať právnickú osobu má nakoniec každá osoba, ktorá je podľa ustanovenia § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka právnickou osobou na takéto zastupovanie oprávnená na základe udeleného splnomocnenia.
Oprávnenie prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby majú najčastejšie rozhodovacie - najvyššie orgány právnickej osoby, označované vo
väčšine prípadov ako valné zhromaždenie alebo členská schôdza a taktiež orgány výkonné – štatutárne. V niektorých prípadoch je de iure alebo aj de facto
rozhodovacia činnosť kumulovaná len do rúk štatutárneho orgánu. Napríklad
pri právnických osobách tvorených majetkovým substrátom91) je prijímanie
rozhodnutí vrátane ich výkonu plne v rukách štatutárneho orgánu, keďže majetok, ktorým sú tvorené ako právny predmet nemá schopnosť rozhodovať
a právna subjektivita, ktorá by mu to umožňovala, sa u neho, na rozdiel od
právnických osôb, nedá konštituovať ani z právneho hľadiska. Rozhodovanie
a vykonávanie týchto rozhodnutí sa kumuluje do pôsobnosti štatutárneho orgánu aj v prípadoch kedy to ustanovuje zákon, prípadne zakladateľská listina
spoločnosti.92) Príkladom, kedy sa rozhodovacia a výkonná činnosť de facto
sústredí do rúk štatutárneho orgánu, je prípad rozhodnutia valného
90) Napríklad ustanovenie § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov, čo sa týka štatutárnych orgánov občianskych združení; ustanovenie § 13
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, čo sa týka štatutárnych orgánov cirkví a náboženských spoločností; ustanovenie § 6 ods. 5 písm. d) zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, čo sa týka štatutárnych orgánov
politických strán a politických hnutí etc.
91) Napríklad nadácie upravené zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov alebo fondy, ktoré nemajú generálnu úpravu a sú upravené
v rôznych osobitných predpisoch, napr. zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
v znení neskorších predpisov, zákon č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení
neskorších predpisov etc.
92) Napríklad § 134 Obchodného zákonníka stanovuje, že do pôsobnosti konateľov patrí rozhodovanie o obchodnom vedení spoločnosti, alebo ustanovenie § 191 ods. 1 Obchodného
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zhromaždenia takzvanej jednoosobovej obchodnej spoločnosti93), v ktorej jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia je zároveň aj
štatutárnym orgánom spoločnosti. Právne ide o rozhodnutie valného zhromaždenia a jeho výkon štatutárnym orgánom, fakticky však ide o jednu a tú
istú osobu vykonávajúcu funkciu rôznych orgánov obchodnej spoločnosti.
Oprávnenie prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby majú taktiež všetky
osoby, ktoré sú k tomu zmocnené na základe interných predpisov právnickej
osoby, pracovnej zmluvy alebo pokynov oprávnených osôb v rámci právnickej
osoby. Nie je vylúčené, aby takéto oprávnenie vyplývalo aj osobe ktorá nie je
zamestnancom alebo členom právnickej osoby v prípade, že jej rozhodovacia
právomoc vyplýva zo zmluvného vzťahu uzatvoreného s právnickou osobou.
Oprávnenie vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby majú najmä
dozorné orgány spoločnosti, ktoré sa vytvárajú buď fakultatívne, ako napríklad dozorná rada v spoločnosti s ručením obmedzeným,94) alebo obligatórne
ako napríklad dozorná rada v akciovej spoločnosti a kontrolná komisia v družstve.95) Oprávnenie vykonávať kontrolu v právnickej osobe majú taktiež osoby
ktorým to, tak isto ako u osôb s oprávnením zastupovať právnickú osobu
a oprávnením rozhodovať v mene právnickej osoby, vyplýva z ich pracovného
pomeru, interných predpisov alebo pokynov oprávnených osôb, prípadne zo
zmluvného vzťahu uzatvoreného s právnickou osobou.
Ak teda osoby oprávnené vykonávať vyššie uvedené oprávnenia v rámci
právnickej osoby spáchajú, či už ako páchatelia alebo spolupáchatelia ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona, alebo
sa na takomto trestnom činu budú účastniť je možné uložiť tejto právnickej
osobe ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky, pričom nie je podstatné, či ide o trestný čin úmyselný alebo nedbanlivostný, ani to, či ide o trestný
čin dokonaný, alebo o trestný čin v štádiu pokusu. Ochranné opatrenie však
nemožno právnickej osobe uložiť pokiaľ trestný čin osoby vykonávajúcej
v právnickej osobe Trestným zákonom vymedzené oprávnenia dospel len do
štádia prípravy. Je taktiež otázne, či ochranné opatrenie zhabania peňažnej
čiastky je možné uložiť právnickej osobe za trestný čin ktorejkoľvek osoby,
ktorá v jej rámci vykonáva oprávnenia predvídané Trestným zákonom a to
vzhľadom na úmysel zákonodarcu, vyplývajúci z dôvodovej správy, postihovať
právnickú osobu len za trestné činy osôb, ktoré vykonávajú predmetné
zákonníka zas vymedzuje oprávnenie členov predstavenstva rozhodovať negatívne, keď stanovuje, že predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom
alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, naopak Zákon o združovaní
občanov v § 6 ods. 2 písm. d) stanovuje ako náležitosť návrhu na registráciu ustanovenie orgánov
združenia a spôsob ich ustanovenia, čím ponecháva rozdelenie rozhodovacej a výkonnej
pôsobnosti medzi tieto orgány plne do právomoci prípravného výboru občianskeho združenia.
93) K tomu pozri ustanovenia § 132 a § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka
94) V zmysle ustanovenia § 137 Obchodného zákonníka sa dozorná rada zriaďuje, ak tak určuje
spoločenská zmluva.
95) Pozri ustanovenia § 197 a nasl. a § 244 a nasl. Obchodného zákonníka.
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oprávnenia v právnickej osobe ako „riadiace osoby“, alebo za trestné činy im
podriadených osôb v prípade, že tieto „riadiace osoby“ zanedbali dohľad
alebo náležitú starostlivosť v tejto právnickej osobe.96) Nie všetky osoby, ktoré
môžu zastupovať právnickú osobu majú zároveň pozíciu tzv. riadiacej osoby.
Ako príklad možno uviesť zamestnanca právnickej osoby, ktorý pracuje ako
predavač v jej prevádzkárni a z tohto pracovného zaradenia mu v zmysle ustanovenia § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva oprávnenie robiť za túto
právnickú osobu právne úkony, teda zastupovať ju vo veciach týkajúcich sa
predaja tovaru v uvedenej prevádzke. V prípade, že sa pri tejto činnosti dopustí trestného činu pôjde o trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom oprávnenia zastupovať právnickú osobu, ktorého páchateľom je osoba nezastávajúca
riadiacu pozíciu.
Ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky môže súd nakoniec podľa ustanovenia § 83a ods. 1 písm d) Trestného zákona uložiť taktiež v prípade,
ak bol spáchaný trestný čin, hoci aj v štádiu pokusu, alebo ak došlo k účasti
na trestnom čine v súvislosti so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe. Keďže dôvodová správa uvádza k ustanoveniam § 83a ods. 1 písm. a) až d) a § 83 b ods. 1 písm. a) až d) Trestného
zákona len stručné konštatovanie, že: „uloženie ochranných opatrení je viazané na súvislosť s činnosťami, týkajúcimi sa právnickej osoby, uvedenými v § 83a ods. 1 a § 83b ods. 1, pričom táto súvislosť sa viaže na spáchanie trestného činu aj v štádiu pokusu a na všetky formy účastníctva na
ňom,“97) pričom vieme, že má ísť o činnosti riadiacich osôb98) je možné dovodiť, že v prípade zanedbania dohľadu alebo náležitej starostlivosti v právnickej
osobe podľa ustanovenia §83a ods. 1 písm. d) Trestného zákona pôjde najmä o omisívne konania riadiacich osôb uvedených v ustanovení § 83a ods. 1
písm. a) až c) Trestného zákona, spočívajúce buď v opomenutí týchto osôb
vykonávať dohľad nad činnosťou osôb, ktoré sú im v rámci štruktúry právnickej osoby podriadené alebo v zanedbaní náležitej starostlivosti pri výkone
kompetencií, ktoré im boli v rámci právnickej osoby zverené, alebo im vyplývajú z ich postavenia v štruktúre právnickej osoby.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa domnievame, že na naplnenie skutkovej
podstaty právnej normy uvedenej v ustanovení § 83a ods. 1 písm. d) Trestného zákona nebude potrebné, aby dotknutej osobe povinnosť vykonávať dohľad alebo zachovávať náležitú starostlivosť vyplývala priamo zo zákona, interných predpisov, pracovnej zmluvy prípadne iného právneho titulu, aj keď vo
väčšine prípadov to tak bude, keďže štatutárnemu orgánu a kontrolnému
orgánu právnickej osoby povinnosť vykonávať svoju pôsobnosť s určitou
96)
97)
98)
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mierou kvalifikovanej starostlivosti vyplýva často priamo zo zákona. Napríklad
konatelia a členovia dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným „(...)
sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä sú povinní
zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia (...)“,99) členovia predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti „(...) sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť
s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia (...)“,100) to isté
platí pre členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva. 101)
Je pravdepodobné, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
sa pri tvorbe návrhu zákona č. 224/2010 Z. z. v časti týkajúcej sa konštrukcie
„zodpovednosti“ právnickej osoby za konanie v jej rámci pôsobiacich fyzických osôb inšpirovalo predchádzajúcim návrhom zákona pochádzajúcim taktiež z jeho dielne, ktorým mala byť v roku 2006 zavedená pravá trestná zodpovednosť právnických osôb.102) Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 spomínaného
návrhu zákona mal byť trestný čin spáchaný právnickou osobou v prípade, ak
za účelom získania prospechu alebo inej výhody pre právnickú osobu konal
pri jej činnosti protiprávne a) jej štatutárny alebo jeho člen, b) jej dozorný orgán alebo jeho člen, alebo c) iná osoba oprávnená konať alebo rozhodovať za
právnickú osobu.103) Trestný čin mal byť podľa ustanovenia § 5 ods. 2 predmetného návrhu spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak a) osoba uvedená
v odseku 1 nedostatočným dohľadom alebo kontrolou umožnila spáchať
trestný čin fyzickou osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou, alebo b) na toto konanie použila inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.104) Na rozdiel od úpravy obsiahnutej v zákone
č. 244/2010 Z. z. mala podľa návrhu zákona z roku 2006 vznikať trestná
zodpovednosť priamo právnickej osobe, pričom podmienkou bolo, aby právnická osoba takýmto konaním získala prospech alebo inú výhodu, čo významným spôsobom zužovalo okruh protiprávnych činností, ktoré sa pričítali
právnickej osobe.
Za najzávažnejší problém právnej úpravy podmienok, za ktorých je možne uložiť právnickej osobe ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky
obsiahnutej v ustanovení § 83a ods. 1 Trestného zákona považujeme práve
99)
100)
101)
102)

Pozri napríklad ustanovenia § 135a ods. 1, § 139 ods. 4 Obchodného zákonníka
Pozri ustanovenia § 194 ods. 5, § 200 ods. 3 Obchodného zákonníka
Pozri ustanovenia § 243a ods. 1 a § 244 ods. 8 Obchodného zákonníka
Vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, parlamentná tlač č. 1507 predložený NR SR dňa 24. 02. 2006
103) ibidem, na s. 3
104) ibidem
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skutočnosť, že spáchanie trestného činu v súvislosti s výkonom oprávnení
alebo zanedbaním povinností uvedených v tomto ustanovení nie je viazané na
žiadnu ďalšiu podmienku, tak ako to bolo napríklad v už vyššie spomínanom
návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb z roku 2006,105)
kde sa okrem spáchania trestného vymedzeným okruhom osôb alebo spôsobov vyžadovalo, aby bol takýto trestný čin spáchaný za účelom získania prospechu alebo inej výhody pre právnickú osobu, čím sa malo zamedziť tomu,
aby právnická osoba nebola sankcionovaná za trestnú činnosť osôb, ktoré
ňou sledovali vlastný záujem, prípadne konali v úmysle poškodiť právnickú
osobu. Aj keď táto kumulatívna podmienka bola niektorými právnymi teoretikmi v minulosti kritizovaná z dôvodu, že dostatočne neumožňuje pokryť celú
škálu kriminálnych činnosti, keďže právnická osoba „v praxi často nemá prospech z trestnej činnosti, na ktorú je používaná, je však prostriedkom, cez
ktorý sa trestná činnosť pácha“,106) je potrebné podotknúť, že ani títo kritici
nikdy nenavrhovali jej úplné vypustenie, ale len jej extenzívnu úpravu, ktorá by
postihovala aj trestnú činnosť právnických osôb z ktorej tieto osoby nemajú
prospech, ale bola spáchaná aspoň čiastočne jej prostredníctvom.107) Oprávnene sa možno domnievať, že v prípade absencie takejto kumulatívnej podmienky vymedzujúcej, ktoré trestné činy orgánov právnickej osoby, ich členov alebo iných osôb možno pričítať právnickej osobe a ktoré nie, tak ako je
to v prípade platnej právnej úpravy obsiahnutej v ustanovení § 83a ods. 1
Trestného zákona, bude dochádzať k postihovaniu právnických osôb aj v prípadoch, kedy sa právnická osoba nedopustila žiadneho protiprávneho konania, nenadobudla z neho prospech, nebola jeho prostredníkom, ani nemala
možnosť takémuto konaniu na základe náležitej starostlivosti jej orgánov alebo členov predísť. Ako príklad takéhoto postihu možno uviesť situáciu, kedy
právnická osoba prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo inej
oprávnenej osoby splnomocní tretiu osobu, napríklad advokáta, aby ju v určitej právnej veci zastupoval, pričom ten pri zastupovaní právnickej osoby spácha trestný čin, ktorým nesledoval prospech právnickej osoby, ale svoj vlastný prospech, pričom právnickú osobu týmto trestným činom žiadnym spôsobom nepoškodil. Keďže advokát spáchal trestný čin v súvislosti s výkonom
oprávnenia zastupovať právnickú osobu a právnická osoba nie je týmto trestným činom nijak poškodená sú splnené všetky podmienky na to, aby jej bolo
uložené ochranné opatrenie zhabania majetku a to bez toho, aby konanie advokáta mohla akýmkoľvek právom predvídaným spôsobom ovplyvniť, alebo
aby na ňom mala záujem. Túto nežiadúcu situáciu umožňuje aspoň čiastočne, čo sa týka rozsahu zhabanej peňažnej čiastky, sanovať ustanovenie § 83a
ods. 3 Trestného zákona na základe ktorého môže súd zhabanie peňažnej
105) ibidem
106) Burda E., Kurilovská L.: Nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej zodpovednosti právnických osôb, Trestná zodpovednosť právnických osôb, Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava, EUROKÓDEX, s.r.o., 2009, s. 164
107) ibidem, na s. 165
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čiastky uložiť v rozsahu od 800 eur do 1 660 000 eur, pričom pri ukladaní prihliadne na závažnosť spáchaného trestného činu, rozsah činu, získaný prospech, spôsobenú škodu, okolnosti spáchania trestného činu a následky,
ktoré mal trestný čin pre právnickú osobu. Uvedené nedostatky právnej úpravy môžu odstrániť taktiež súdy, prostredníctvom aplikačnej praxe tak, že v podobných prípadoch jednoducho nebudú ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky, vzhľadom na jeho fakultatívnosť, ukladať.
Novela v § 83a ods. 1 Trestného zákona ďalej ustanovuje, že ochranné
opatrenie zhabania peňažnej čiastky nie je možné uložiť právnickej osobe,
ktorej majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa Zákona
o konkurze a reštrukturalizácii (tzv. konkurzná imunita),108) alebo v prípade, ak
by výkon ochranného opatrenia postihol majetok štátu alebo Európskej únie.
Taktiež ho nemožno uložiť ani orgánom cudzieho štátu, medzinárodným organizáciám verejného práva a ani vtedy, ak došlo k zániku trestnosti činu v súvislosti s ktorým má byť ochranné opatrenie uložené, alebo premlčaniu trestného stíhania vedenému pre takýto trestný čin, alebo došlo zo strany páchateľa
takéhoto trestného činu k účinnej ľútosti. Obdobná právna úprava bola obsiahnutá aj v predošlých návrhoch zákonov, ktorými mala byť do slovenského
právneho poriadku zavedená pravá trestná zodpovednosť právnických osôb,
pričom sa vychádzalo z právnej doktríny ktorú prevzal aj zákon č. 224/2010
Z. z. a to, že štát je suverénnym nositeľom verejnej moci a ako taký má jediný
právomoc stanovovať pravidlá trestnej zodpovednosti a vyžadovať sankciami
ich plnenie, čo zároveň vylučuje, aby bol sám ich adresátom, teda aby trestal
sám seba. Štát však nevystupuje vždy ako subjekt verejnej moci, ale v mnohých prípadoch, ak vystupuje v občianskoprávnych vzťahoch, má v zmysle
ustanovenia § 21 v náväznosti na ustanovenie § 2 ods. 2 Občianskeho zákonníka rovné postavenie s akoukoľvek inou fyzickou alebo právnickou osobou
ako účastníkom občianskoprávnych vzťahov. Z tohto dôvodu podlieha aj táto
doktrína kritike. Jelínek v súvislosti s touto problematikou uvádza nasledujúci
príklad, na ktorom demonštruje popretie princípu rovnosti pred orgánmi verejnej moci v prípade vyňatia štátu spod trestnej zodpovednosti: „zoberte si tri
jedálne. Dve prevádzkuje územná samospráva tretia patrí ministerstvu.
Trestný čin bol spáchaný v jednej jedálni prevádzkovanej územnou samosprávou a v jedálni prevádzkovanej ministerstvom. Trestnej zodpovednosti bude podliehať len územný orgán, pretože štát je z trestnej zodpovednosti vylúčený. Predstavme si situáciu návštevníkov – hostí týchto jedální.
Pre tých, ktorí navštevujú jedáleň miestneho územného orgánu, kde nebol
spáchaný trestný čin, a pre tých, ktorí navštevujú jedáleň prevádzkovanú
ministerstvom sa nič nezmení. Naopak pre tých, ktorí navštevujú jedáleň
108) V zmysle ustanovenia § 2 ZoKR sa tento zákon nevzťahuje na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo
ručí štát, Národná banka Slovenska, Fond ochrany vkladov a Garančný fondu investícií.
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prevádzkovanú územným orgánom, ktorý bol odsúdený a trestnoprávne
postihnutý, sa toto postihnutie môže odraziť na cene služieb alebo jedál.
Pokiaľ porovnáme situáciu jedální, ktoré prevádzkuje územná samospráva, je rozdiel medzi nimi odôvodnený. V jednej bol spáchaný trestný čin,
v druhej nie. Ale ak porovnáme postavenie jedálne prevádzkovanej územným orgánom, ktorý je trestnoprávne postihnutý a jedálne prevádzkovanej
ministerstvom, ktorá nie je trestnoprávne postihnutá, vidíme rozdieľ.“109)
Obdobná situácia môže nastať aj v prípade slovenskej právnej úpravy, keďže
ako už bolo zmienené vyššie štátu, ani štátnym príspevkovým a štátny rozpočtovým organizáciám nie je možné uložiť ochranné opatrenia zhabania peňažnej čiastky a zhabania majetku, keďže podľa ustanovenia § 2 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii podliehajú konkurznej imunite. To isté platí aj o obciach a vyšších územných celkoch ako samosprávnych orgánoch, avšak na
rozdiel od štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií sa na rozpočtové a príspevkové organizácie obcí a vyšších územných celkov konkurzná imunita nevzťahuje a je im preto možné uložiť ako ochranné opatrenie zhabania
peňažnej čiastky tak aj ochranné opatrenie zhabania majetku. Je preto otázne, či takáto diferenciácia trestania právnických osôb je opodstatnená a či nie
je dôvod uvažovať aj nad postihom právnických osôb zriadených štátom, prípadne právnických osôb na ktorých sa štát majetkovo účastní, v prípade, ak
nevystupujú ako orgán verejnej moci a v súvislosti s ich činnosťou bol spáchaný trestný čin.
Podľa ustanovenia § 83a ods. 3 posledná veta Trestného zákona zhabanie peňažnej čiastky nie je možné uložiť v prípade, ak súd ukladá právnickej
osobe ochranné opatrenie zhabania majetku. Keďže ochranného opatrenie
zhabania majetku postihuje celý majetok patriaci právnickej osobe po ukončení konkurzného konania bolo by súbežné uloženie ochranného opatrenia
zhabania peňažnej čiastky fakticky nevykonateľné. Preto takýto postup Trestný zákon vylučuje.
Ďalším ochranným opatrením, ktoré zavádza novela Trestného zákona –
zákon č. 224/2010 Z. z. je zhabanie majetku podľa ustanovenia § 83b Trestného zákona. Ochranné opatrenie zhabania majetku na rozdiel od
ochranného opatrenia zhabania peňažnej čiastky ukladá súd právnickej osobe obligatórne v prípade, ak bol spáchaný trestný čin uvedený v ustanovení
§ 58 ods. 2 Trestného zákona, teda taký trestný čin, za ktorý je súd povinný
páchateľovi uložiť trest prepadnutia majetku, pričom musí byť kumulatívne splnená aj podmienka, že právnická osoba nadobudla majetok alebo jeho časť
trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, v súvislosti s výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu, prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby, vykonávať v tejto právnickej osobe
109) Jelínek, J. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob, Linde Praha, a.s., 2007, s. 45
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kontrolu, alebo v súvislosti so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti nad touto právnickou osobou.
V prípade ochranného opatrenia zhabania majetku musí byť teda splnená
nielen podmienka, že bol spáchaný trestný čin v súvislosti s výkonom niektorého oprávnenia alebo zanedbaním niektorej z povinností uvedených v ustanovení § 83b ods. 1 písm. a) až d) Trestného zákona, ale, na rozdiel od
ochranného opatrenia zhabania peňažnej čiastky, musí byť kumulatívne splnená aj podmienka, že právnická osoba mala z takéhoto trestného činu majetkový prospech. Zákonodarca tak v prípade vymedzenia podmienok za ktorých možno uložiť ochranné opatrenie zhabania majetku zvolil presne opačný
prístup ako pri podmienkach ukladania ochranného opatrenia zhabania peňažnej čiastky. Zatiaľ čo podmienky, za akých možno právnickej osobe uložiť
zhabanie peňažnej čiastky, sú stanovené liberálnejšie a ako už bolo uvedené
vyššie potenciálne umožňujú, aby toto ochranné opatrenie postihlo aj právnickú osobu, ktorá neporušila žiadnu zo zákonom stanovených povinností, na
uloženie ochranného opatrenia zhabania majetku nepostačuje ani to, ak právnická osoba trestným činom nadobudla prospech alebo inú výhodu akéhokoľvek druhu, pretože zákon explicitne stanovuje, že musí ísť o prospech majetkový. Toto sprísnenie podmienok možno odôvodniť závažnejšími následkami, ktoré uloženie ochranného opatrenia zhabania majetku pre právnickú
osobu má, spočívajúcich vo väčšine prípadov v likvidácii a zániku právnickej
osoby. Na druhú stranu sa takýmto postupom automaticky zužuje možnosť
postihnúť zhabaním majetku právnickú osobu pri činnosti ktorej došlo k spáchaniu trestnému činu a ktorá z takéhoto trestného činu mala iný než
majetkový prospech.
Tak isto, ako pri ochrannom opatrení zhabania peňažnej čiastky, nie je
možné podľa ustanovenia § 83b ods. 2 Trestného zákona uložiť zhabanie majetku právnickej osobe, ktorej majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, alebo ak by výkonom tohto ochranného opatrenia bol postihnutý majetok štátu alebo Európskej únie,
alebo by postihlo orgány cudzieho štátu prípadne medzinárodné organizácie
verejného práva. To isté platí aj o premlčaní trestného stíhania, účinnej ľútosti
a zániku trestnosti činu v súvislosti s ktorým by sa malo zhabanie majetku
uložiť.
Prílišnú „tvrdosť“ ochranného opatrenia zhabania majetku je možné
zmierniť na základe ustanovenia § 83b ods. 3 Trestného zákona podľa ktorého súd nemusí právnickej osobe zhabanie majetku uložiť v prípade, ak vzhľadom na závažnosť spáchaného trestného činu, jeho rozsah, získaný prospech, spôsobenú škodu, okolnosti spáchania trestného činu, následky pre
právnickú osobu alebo dôležitý verejný záujem je možné ochranu spoločnosti
zabezpečiť aj bez uloženia tohto ochranného opatrenia. V takomto prípade
súd obligatórne uloží právnickej osobe ochranné opatrenie zhabania
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peňažnej čiastky. Osobitne treba upriamiť pozornosť na liberalizačný dôvod
spočívajúci v dôležitom verejnom záujme, ktorý zákon č. 224/2010 Z. z. nikde nedefinuje. Podľa dôvodovej správy k predmetnej novele je potrebné slová „dôležitý verejný záujem“ vnímať „v každom prípade individuálne, zohľadňujúc všetky okolnosti prípadu, majúc na zreteli dôležité záujmy štátu realizované pri výkone verejnej moci, ktoré prevažujú nad oprávneným
záujmom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý prináša majetkový
prospech alebo iný prospech ostatným osobám alebo mnohým z nich
a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné
škody. Aplikácia tohto ustanovenie prichádza do úvahy napríklad v prípadoch, ak by uloženie a výkon ochranného opatrenia zhabania majetku by
mohlo mať za následok likvidáciu veľkého počtu pracovných miest
a pod.“110) Ak však súd z dôvodov uvedených vyššie neuloží právnickej osobe
zhabanie majetku musí jej obligatórne uložiť ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky.
Zhabanie majetku postihuje majetok právnickej osoby len v rozsahu, ktorý jej patrí po ukončení konkurzného konania, ktoré podľa novelizovanej právnej úpravy vždy predchádza výkonu ochranného opatrenia zhabania majetku.
Výkon ochranného opatrenia zhabania majetku tak postihuje len výťažok zo
speňaženia majetku, majetok vylúčený zo súpisu majetku podstát a majetok
podliehajúci konkurzu, ak nedošlo k speňaženiu majetku, ktorý právnická
osoba vlastní po vysporiadaní jej záväzkov voči veriteľom v konkurznom konaní, čo dôvodová správa k zákonu č. 224/2010 Z. z. odôvodňuje záujmom na
ochrane práv a právom chránených záujmov tretích osôb a to najmä veriteľov
právnickej osoby, citujeme: „(...) ochranné opatrenie zhabanie majetku
bude postihovať len majetok, ktorého vlastníkom bude (...) právnická osoba (ako zúčastnená osoba) po skončení konkurzného konania. Právna
úprava bude v tomto prípade preferovať primárne uspokojenie pohľadávok veriteľov dotknutej osoby a až následne zámer štátu spôsobiť majetkovú ujmu dotknutej právnickej osobe.“111)
Sme toho názoru, že takáto právna úprava je problematická, keďže právnickej osobe, ktorú má postihnúť ochranné opatrenie zhabania majetku,
umožňuje previesť majetok, ktorý sa má stať predmetom zhabania na tretie
osoby pod zámienkou plnenia fiktívnych záväzkov a tak sa vyhnúť reálnemu
výkonu tejto sankcie. 112) Tento nežiadúci stav je teoreticky možné ex post
110) Návrh zákona č. 224/2010 Z. z., parlamentná tlač č. 1487 dostupná na www:<http: //www.
nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=327>, s. 15
111) ibidem, na s. 7
112) V zmysle ustanovenia § 461b ods. 1 a 2 Trestného poriadku v náväznosti na ustanovenie § 425
ods. 1 a § 426 ods. 2 Trestného poriadku je síce možné takéto právne úkony považovať za neplatné, avšak iba v prípade, že majetok právnickej osoby bol v rámci Trestného konania zaistený. Na právne úkony právnickej osoby pred zaistením majetku právnickej osoby sa právna úprava obsiahnutá v predmetných ustanoveniach nevzťahuje.
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sanovať inštitútom neúčinnosti právneho úkonu, teda odporovaním takéhoto
právneho úkonu správcom konkurznej podstaty v konkurznom konaní113) nastupujúcom ex lege po uložení ochranného opatrenia zhabania majetku.
Avšak na mieste je otázka reálnej efektivity takéhoto postupu.
Otázna jej taktiež faktická vykonateľnosť takejto právnej úpravy vzhľadom
na doterajšie skúsenosti s priebehom konkurzného konania. Napríklad
Okresný súd Bratislava I, ktorý je v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky
a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, príslušným konkurzným súdom pre celý obvod Krajského
súdu v Bratislave, t.j. pre celý Bratislavský samosprávny kraj evidoval za rok
2009 spolu 246 návrhov na vyhlásenie konkurzu, z toho na základe splnenia
konečného rozvrhu boli za sledovaný rok zrušené 3 konkurzy, pre nedostatok
majetku dlžníka bolo zrušených 8 konkurzov, 71 návrhov na vyhlásenie konkurzu bolo vybavených ešte pred vyhlásením samotného konkurzu zastavením pre nedostatok majetku dlžníka a 122 prebiehalo. V prvom polroku 2010
Okresný súd Bratislava I evidoval spolu 175 návrhov na vyhlásenie konkurzu,
z toho na základe splnenia konečného rozvrhu boli za sledovaný polrok zrušené 2 konkurzy, pre nedostatok majetku dlžníka bolo zrušené 4 konkurzy, 56
návrhov na vyhlásenie konkurzu bolo vybavených ešte pred vyhlásením samotného konkurzu zastavením pre nedostatok majetku dlžníka a 162 prebiehalo.114) Ak odhliadneme od prebiehajúcich konkurzných konaní, tak je z uvedených štatistík zrejmé, že konkurzné konanie v rámci Bratislavského kraja
končí splnením konečného rozvrhu, teda aspoň čiastočným uspokojením veriteľov len v minime prípadov, pričom z predmetných štatistík nie je možné zistiť, koľko z týchto prípadov končí tak, že právnickej osobe po zrušení konkurzu zostane ešte nejaký majetok. V tomto smere však treba byť značne skeptický. Vzhľadom na vyššie uvedený trend je možné oprávnene očakávať, že
výkonom ochranného opatrenia zhabania majetku nebude čo postihnúť, nakoľko po ukončení konkurzu právnickej osobe žiaden majetok nezostane
a teda takéto ochranné opatrenie bude fakticky nevykonateľné a tým aj neúčelné.
Tak isto ako v prípade výkonu trestu prepadnutia majetku uloženého odsúdenej fyzickej osobe sa aj v prípade výkonu ochranného opatrenia uloženého postihnutej právnickej osobe stáva vlastníkom zhabaného majetku štát.
Ochranné opatrenie zhabania majetku nie je možné právnickej osobe uložiť
popri zhabaní peňažnej čiastky, keďže výkon tohto ochranného opatrenia postihuje, tak ako bolo už uvedené vyššie, majetok právnickej osoby ako celok.
113) Bližšie pozri ustanovenia § 57 a nasl. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
114) Ročný výkaz o pohybe konkurznej, reštrukturalizačnej a súvisiacej agendy na Okresnom súde
Bratislava I za rok 2009 a Polročný výkaz o pohybe tejto agendy na tom istom súde za rok
2010.
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Zhabanie peňažnej čiastky ako aj zhabanie majetku môže súd za splnenia zákonom ustanovených podmienok uložiť aj právnemu nástupcovi právnickej osoby, ktorá po spáchaní trestného činu v súvislosti s ktorým má byť
ochranné opatrenie uložené zanikla z dôvodu zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia. V zmysle ustanovenia § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka sa zlúčením
rozumie postup, kedy po dobrovoľnom zrušení bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých právnických osôb, pričom imanie zanikajúcich
právnických osôb prechádza na inú už jestvujúcu právnickú osobu, ktorá sa
tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich právnických osôb. V zmysle toho
istého ustanovenia sa splynutím rozumie postup, pri ktorom na základe dobrovoľného zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch alebo viacerých
právnických osôb, pričom imanie zanikajúcich právnických osôb prechádza
na inú novozaloženú právnickú osobu, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym
nástupcom zanikajúcich právnických osôb. V zmysle ustanovenia § 69 ods. 4
Obchodného zákonníka sa rozdelením rozumie postup, pri ktorom na základe
zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým
stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, alebo na novozaložené
spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností.
Zatiaľ čo aplikácia ustanovenia § 83a ods. 4 Trestného zákona, podľa
ktorého možno zhabanie peňažnej čiastky uložiť aj právnemu nástupcovi zaniknutej právnickej osoby, v rámci ktorej sa zákonom ustanovené osoby dopustili pri výkone svojich oprávnení trestného činu alebo zanedbali dohľad prípadne náležitú starostlivosť, nemá tendenciu zasiahnuť do práv a právom
chránených záujmov tretích osôb, potom o ustanovení § 83b ods. 5 Trestného zákona umožňujúcom obdobný postup pri ukladaní ochranného opatrenia
zhabania majetku právnemu nástupcovi zaniknutej právnickej osoby sa to povedať nedá. Dôvodom je skutočnosť, že zatiaľ čo, ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky postihuje majetok právneho nástupcu zaniknutej právnickej osoby len v rozsahu stanovenom v rozhodnutí súdu, ochranné opatrenie
zhabania majetku postihuje celý majetok, ktorý patrí právnemu nástupcovi zaniknutej právnickej osoby po ukončení konkurzného konania.
Uvedené možno demonštrovať na príklade, kedy sa konateľ spoločnosti
s ručením obmedzeným X s.r.o., ktorá vlastní obchodný majetok v hodnote
10.000 eur dopustí v súvislosti s výkonom funkcie štatutárneho orgánu trestného činu, na základe ktorého táto spoločnosť nadobudne majetok v hodnote
5.000 eur. Následne spoločnosť X s.r.o. zanikne zlúčením s nástupníckou
spoločnosťou Y a.s., ktorá vlastní obchodný majetok v hodnote 100.000 eur
bez toho, aby trestný čin konateľa spoločnosti X s.r.o. bol odhalený. Predpokladajme, že predstavenstvo aj dozorná rada akciovej spoločnosti Y a.s. konali pri úkonoch vedúcich k zlúčeniu spoločností s náležitou starostlivosťou
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a trestný čin konateľa X s.r.o. neodhalil ani obligatórny audit nezávislého audítora vymenovaného na návrh predstavenstva súdom,115) keďže majetok nadobudnutý trestnou činnosťou konateľa bol v účtovníctve X s.r.o. deklarovaný
ako plnenie zo zmluvného záväzku. Následne, po tom, čo dôjde k zlúčeniu
spoločností, orgány činné v trestnom konaní na základe trestného oznámenia
vyšetria trestnú činnosť konateľa X s.r.o. a zistia, že majetkový prospech z nej
nadobudla zaniknutá spoločnosť X s.r.o., ktorej právnym nástupcom je spoločnosť Y a.s.. Na základe tohto zistenia prokurátor podá návrh na uloženie
ochranného opatrenia zhabania majetku spoločnosti Y a.s., ktoré súd Y a.s.
uloží. Keďže ochranné opatrenie zhabania majetku má vždy za následok vyhlásenie konkurzu a postihuje majetok právnickej osoby, ktorý jej patrí pri výkone tohto ochranného opatrenia po ukončení konkurzného konania v celom
rozsahu bude to pre spoločnosť Y a.s. znamenať jej likvidáciu.
Podľa nášho názoru je takýto postup neakceptovateľný, pretože právnická osoba bola postihnutá za konanie štatutárneho orgánu svojho predchodcu, ktoré nemohla ovplyvniť či odhaliť ani pri splnení všetkých zákonom stanovených povinností, pričom bola postihnutá sankciou, ktorá v pomere k majetkovému prospechu nadobudnutému jej právnym predchodcom a vlastnému
obchodnému imaniu je neúmerná a má za následok jej likvidáciu, ktorá pri obchodných spoločnostiach nastupuje obligatórne po ukončení konkurzného
konania.116) Postup na základe ktorého je právnická osoba sankcionovaná
nad rozsah sankcie, ktorú bolo možné uložiť jej právnemu predchodcovi je
taktiež možno vnímať ako závažný zásah do jej vlastníckeho práva, nehovoriac
o tom, že je takýto postup je možné ľahko zneužiť na perzekúciu právnických
osôb.

Zmeny zavedené zákonom č. 224/2010 Z. z. v Trestnom poriadku
V súvislosti so zavedením nepravej trestnej zodpovednosti právnických
osôb novelizoval zákon č. 224/2010 Z. z. aj ustanovenia Trestného poriadku.
V šiestom diely druhej hlavy Trestného poriadku, upravujúceho zúčastnenú osobu tak bola, do ustanovenia § 45 ods. 1 Trestného poriadku vložená
formálna definícia zúčastnenej osoby v zmysle ktorej sa, citujeme: „zúčastnenou osobou rozumie osoba, ktorej môže byť, podľa návrhu má byť alebo
bola zhabaná vec, peňažná čiastka alebo majetok.“
Novela ďalej v ustanoveniach § 45 ods. 2 až 5 Trestného poriadku rozšírila katalóg procesných práv a povinností zúčastnenej osoby tak, že
zúčastnená osoba má okrem práva byť prítomná na hlavnom pojednávaní
a verejnom zasadnutí, robiť na nich návrhy, predkladať dôkazy, nazerať do
115) Bližšie pozri ustanovenie § 218a ods. 2 Obchodného zákonníka
116) Bližšie pozri ustanovenie § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka
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spisov a podávať v prípadoch ustanovených Trestným poriadkom opravné
prostriedky aj právo:
l

vyjadriť sa po podaní návrhu na uloženie ochranného opatrenia ku všetkým skutočnostiam a dôkazom, o ktoré sa návrh opiera,

l

podávať opravné prostriedky proti zaisteniu majetku už pred podaním návrhu na uloženie ochranného opatrenia,

l

na ustanovenie splnomocnenca zo zoznamu advokátov, ak je to potrebné na ochranu jej záujmov.

Zákon č. 224/2010 Z. z. ďalej priznal zúčastnenej osobe právo na preštudovanie spisov a podanie návrhov na doplnenie dokazovania pri skončení
vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania podľa ustanovenia § 208 ods. 1
Trestného poriadku a taktiež právo vyjadriť sa na hlavnom pojednávaní ku každému vykonanému dôkazu podľa ustanovenia § 271 ods. 1 Trestného poriadku.
Rozšírením katalógu procesných práv zúčastnenej osoby sa má podľa
dôvodovej správy k zákonu č. 224/2010 Z. z. právnickým osobám v súlade
s právom na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd zabezpečiť „právo na rovnosť zbraní, teda právo
na vyjadrenie sa ku každému dôkazu, ktorý smeruje proti právnickej osobe.“117)
Vzhľadom na intenzitu možných zásahov do práv a slobôd právnickej
osoby postihnutej ochrannými opatreniami zhabania peňažnej čiastky alebo
zhabania majetku sa takáto právna úprava procesných práv javí ako nepostačujúca. Dôvodová správa síce s odkazom na novelizované znenie ustanovenia § 45 ods. 1 Trestného poriadku uvádza, že „použite formulácie „môžu
byť uplatnené“ referuje na možnosť (právnickej osoby, pozn. autora) aktívne vystupovať v trestnom konaní ešte pred podaním návrhu (na uloženie
ochranného opatrenia, pozn. autorov) alebo obžaloby,“118) avšak skutočnosť je taká, že ak sa podľa ustanovenia § 461b Trestného poriadku v náväznosti na ustanovenie § 45 ods. 2 písm. c) Trestného poriadku nezaisťuje majetok právnickej osoby má táto osoba faktickú možnosť vstúpiť do konania, až
pri preštudovaní spisov pred skončením vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania podľa ustanovení § 208 ods. 1 a 271 ods. 1 Trestného poriadku a to
jednoducho preto, že zákon v ustanovení § 206 ods. 1 Trestného poriadku
neukladá povinnosť policajtovi upovedomiť zúčastnenú osobu o vznesení obvinenia a právnická osoba sa preto nemá ako dozvedieť, že sa vedie trestné
konanie, ktorým môže byť v budúcnosti dotknutá skôr než pri už spomínanom
záverečnom preštudovaní spisov.
117) Návrh zákona č. 224/2010 Z. z., parlamentná tlač č. 1487 dostupná na www:<http://
www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=327>, s. 17
118) ibidem
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Právnická osoba, ako zúčastnená osoba, tak na rozdiel od obvineného
nemá možnosť zoznamovať sa so všetkými skutočnosťami, ktoré môžu negatívnym spôsobom zasiahnuť do jej práv a oprávnených záujmov už od momentu vznesenia obvinenia a to napriek tomu, že sankcia v podobe ochranného
opatrenia plniaceho skôr účel trestu, môže neskôr v plnom rozsahu postihnúť
iba jej majetok. Takáto právna úprava podľa nášho názoru nie je ani v súlade
s posilnením postavenia zúčastnenej osoby, tak ako ho prezentuje dôvodová
správa, aby bolo zúčastnenej osobe umožnené „vstúpiť“ do konania nie až
po podaní obžaloby, resp. návrhu na uloženie ochranného opatrenia, ale
už v časti konania predchádzajúcej konaniu pred súdom.“119)
Návrh na uloženie ochranného opatrenia zhabania peňažnej čiastky alebo zhabania majetku podáva prokurátor buď ako súčasť obžaloby podľa ustanovenia § 235 písm. f) Trestného poriadku, alebo ak obžalobu nepodáva podáva návrh na uloženie ochranného opatrenia samostatne podľa ustanovenia
§ 236 ods. 1 Trestného poriadku.
Pre potreby zavedenia nepravej trestnej zodpovednosti právnických
osôb bola taktiež zákonom č. 224/2010 Z. z. novelizovaná siedma hlava
Trestného poriadku upravujúca osobitné spôsoby konania tak, že jednak boli
zmenené ustanovenia jej štvrtého dielu upravujúce trestný rozkaz a jednak
bola doplnená o ďalší – šiesty diel s názvom „Konanie o návrhu na zhabanie
peňažnej čiastky a o návrhu na zhabanie majetku“, ktorý upravuje postup
súdu v prípade, ak prokurátor podal návrh na uloženie ochranného opatrenia
zhabania peňažnej čiastky alebo zhabania majetku samostatne. V takomto
prípade súd návrh prejedná na verejnom zasadnutí. Súd nie je viazaný návrhom prokurátora pokiaľ ide o druh ochranného opatrenia a výšku peňažnej
čiastky a to bez ohľadu na to, či o uložení ochranného opatrenia rozhoduje
v rámci hlavného pojednávania alebo na vyhradenom verejnom zasadnutí.
Osobitne treba venovať pozornosť výkladu § 289 ods. 4 Trestného poriadku, ktoré ustanovuje postup v prípade, ak súd vyhradil rozhodnutie
o ochrannom opatrení verejnému zasadaniu podľa ustanovenia § 289 ods. 2
Trestného poriadku z dôvodu, že na rozhodnutie o ňom potrebuje vykonať
ešte ďalšie dokazovanie, ktoré nemôže byť vykonané ihneď. V takomto prípade, ak zákon neustanovuje inak, postupuje súd podľa ustanovenia § 362a
Trestného poriadku upravujúceho samostatné konanie o návrhu na zhabanie
peňažnej čiastky a o návrhu na zhabanie majetku. Podľa odsekov 3 a 4 ustanovenia § 362a Trestného poriadku môže prokurátor v rámci tohto osobitného druhu konania buď návrh vziať späť, ak tak urobí do začatia verejného zasadnutia, alebo od neho ustúpiť ak verejné zasadnutie už začalo. Takýto postup však nemôže prokurátor uplatniť v prípade, ak ide o verejné zasadnutie
vyhradené súdom na rozhodnutie o zhabaní peňažnej čiastky alebo majetku
119) ibidem
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podľa vyššie uvedeného ustanovenia § 289 ods. 2 Trestného poriadku, nakoľko mu v tom braní § 289 ods. 4 prvá veta za bodkočiarkou Trestného poriadku, podľa ktorého prokurátor v takomto konaní nemôže vziať návrh na uloženie ochranného opatrenia späť. Otázne je, či toto ustanovenie vylučuje aj
možnosť prokurátora ustúpiť od takéhoto návrhu podľa ustanovenia § 289
ods. 4 Trestného poriadku, čo však z jeho gramatického výkladu nevyplýva.
Ak by to tak bolo, je potrebné zamyslieť sa nad tým, či takáto právna úprava
nie je v širšom zmysle v rozopre so zásadou obžalovaciou.

Záver
Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že aj keď zákon
č. 224/2010 Z. z. formálne zavádza do Trestného zákona dva druhy nových
ochranných opatrení, tieto primárne nemajú plniť funkciu, ktorá ochranným
opatreniam v zmysle zákona prináleží, teda zabezpečovať ochranu spoločnosti pred páchaním nových trestných činov, ale majú plniť najmä funkciu represívnu a generálne preventívnu, ktorú v prípade páchateľov trestných činov
zabezpečujú tresty. Právnická osoba sa tak, aj keď formálne v trestnom konaní vystupuje ako zúčastnená osoba, dostáva fakticky do pozície obvineného
a to so všetkými následkami, ktoré so sebou uznanie viny, teda deklarovanie
trestnej zodpovednosti, nesie. Skutočnosť, že účelom zákona č. 224/2010
Z. z. je nepriame rozširovanie trestnej zodpovednosti priznáva aj Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky v dôvodovej správe k tomuto zákonu, keď
v nej konštatuje, že: „zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, hoci nepravej, je vo svojej podstate otázkou rozširovania trestnosti určitých zákonom definovaných konaní (...).“120) Napriek týmto skutočnostiam však právnická osoba nemá v zákone jasne vymedzené podmienky, ktorých naplnenie má za následok jej postih trestnoprávnou sankciou, ani
podmienky, ktoré vylučujú protiprávnosť konania jej orgánov alebo iných
osôb konajúcich v jej mene, obdobne ako je to u fyzických osôb a nakoniec
ani podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohlo byť zavinené konanie fyzických osôb pričítané priamo právnickej osobe. V rámci trestného konania
nie sú právnickej osobe zaručené všetky práva, ktoré má obvinený a to napriek tomu, že sa fakticky nachádza v jeho postavení. Je preto otázne, či takáto právna úprava naozaj spĺňa požiadavky vyplývajúce Slovenskej republike
z medzinárodných záväzkov a práva Európskej únie. Taktiež si treba položiť
otázku, či je takáto právna úprava vykonateľná a ak áno, či jej výkon nebude
viesť k postihovaniu právnických osôb, ktoré bude v rozopre so základnými
zásadami trestného práva.

120) ibidem, na s. 16
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K Trestnosti zadlužování

Alexander Nett

K Trestnosti zadlužování
Abstrakt:
Příspěvek poukazuje na možné trestněprávní aspekty zadlužování. Platná právní úprava v trestním zákoníku obsahuje trestný čin způsobení úpadku.
Autor odmítá řešení problémů zadlužování jejich kriminalizací.

Klíčová slova:
Zadlužování, úpadkový delikt, předlužení, trestný čin, trestnost.

Abstract:
The article examines the possible criminal law aspects of becoming
indebted. The valid criminal code includes a clause which considers
bankruptcy a criminal act.
The author’s standpoint is against solving the problems of becoming
indebted by criminalizing them.

Key words:
Becoming indebted, bankruptcy tort, excess debt, crime, punishability.

Moto:
„Dluh dělá z člověka otroka“.
Arthur Wellesley

1.

Úvod.

Cílem příspěvku je poukázat na trestněprávní aspekty zadlužování. Příspěvek si klade za cíl odpovědět na otázku, zda a v jaké míře je nezbytné kriminalizovat lehkovážná jednání spočívající v zadlužování přesahující majetkové
možnosti dlužníka.
Neúměrné zadlužování v současné době představuje fenomén ohrožující
fungování nejen hospodářství jednotlivých států, ale celého světového společenství a má rovněž dramatický dopad do života jednotlivce.
V lednu 2011 se meziročně na více než pětinásobek zvýšil počet bankrotů fyzických osob podnikatelů. U obchodních společností počet bankrotů
vzrostl o 13 procent. Celkem bylo v lednu 2011 vyhlášeno 176 bankrotů
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podnikatelských subjektů, z toho se 104 týkalo obchodních společností a 72
fyzických osob podnikatelů. Počet osobních bankrotů byl v lednu 2011 nejvyšší za poslední tři roky.
Za celé období platnosti insolvenčního zákona, tedy od ledna 2008 do
ledna 2011, již bylo vyhlášeno více než 10.000 osobních bankrotů.
Tyto údaje byly publikovány společností CCB - Czech Credit Bureau, která je organizátorem největších českých úvěrových, bankovních a nebankovních registrů. Jejich prostřednictvím si zejména banky, spořitelny, leasingové
a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí
závazky.
Předlužení není jevem pouze současnosti. Postihlo i tak významné osobnosti jako byl například anglický představitel kritického realismu Charles Dickens. Jeho otec neuměl zacházet s penězi. Proto byl uvězněn ve vězení pro
dlužníky se ženou i dětmi. Dickens už jako dvanáctiletý se musel živit sám.
Vězení pro dlužníky hrozilo i českému spisovateli Janu Nerudovi. Karolína Světlá, která byla přítelkyní spisovatele prodala rodinný šperk a získané peníze půjčila Janu Nerudovi. Tímto způsobem se spisovatel vyhnul vězení pro
dlužníky.
Zajímavá je v tomto směru judikatura z počástku dvacátého století týkající
se trestního postihu za stav úpadku. V judikátu z roku 1924 se uvádí. ,,Neschopným k placení jest dlužník, který není s to, aby veškeré své věřitele
uspokojil úplně v době přiměřené pravidlům řádného provozu dotyčného podniku, pokud jde o obchodníka, či živnostníka - pravidlům řádného obchodu.
Tato neschopnost bude sice zpravidla dána stavem předlužení, není jím ale
dána nutně a bezvýjimečně. Pramenem z něhož může dlužník věřitele uspokojiti, není toliko jmění, jímž dlužník v té které době vládne a jehož možno ihned použíti k úhradě dluhů (obchodní zařízení, zboží, pohledávky a pod.), nýbrž i příjmy, jež dlužník v dohledné době důvodně očekává, obzvláště výtěžek
z výdělečné činnosti jeho a najmě výdělek z dalšího provozu obchodu nebo
živnosti, jejichž dosavadním provozováním získal sobě dlužník určitý kruh
zákazníků a tím možnost odbytu a výdělku.
Mohou-li ze všech těchto pramenů veškeré závazky dlužníka, byť předluženého, býti splněny v době přiměřené, jde o pouhé váznutí platů, t. j. o takový stav, v němž jest dlužníkovi, protože nemá platidel pohotově, toliko přechodně nemožno, by dostál všem nárokům, jež se naň činí. Rozhodným pro
závěr, že nejde o pouhé váznutí platů, nýbrž o neschopnost ku placení, bude
tedy, že dlužník nemůže důvodně předpokládati, že uspokojí, byť s jakýmsi
průtahem, veškeré své věřitele zúplna v době přiměřené. Doba bude přiměřena a průtah nezávadný toliko tehdy, je-li obvyklo, že věřitelé dlužníkům dotyčného hospodářského postavení po takovou dobu sečkávají,
aniž vymáhají své pohledávky cestou exekuce.
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Povaha a po případě i stanoviště obchodu (živnosti) podmiňují někdy, že
obchodník (živnostník) pravidelně po některé období pracuje se ztrátou (totiž
aniž by výdělek kryl veškeré náklady včetně živobytí dlužníkova) a teprve v jiném období získá zvýšeným odbytem vyššího výdělku, který mu pak umožňuje
krýti ztrátu i z období nepříznivého. Při některých druzích pohledávek, obzvláště ze směnek, předpokládá se obvykle přesné placení v době splatnosti,
u jiných jest poskytování lhůty zvykem všeobecným, sluší v tomto směru zejména uvážiti, nezdržují-li se dodavatelé surovin obvykle neprodleného vymáhání pohledávek, byť už splatných ze snahy, aby zachováním hospodářské
existence dlužníkovy přes dobu tísně jeho zajistili sobě úplné, třebas opozděné zaplacení svých pohledávek a další odbyt svého zboží u něho, nebo není-li
zvykem, vymáhati pohledávky bez dalšího shovění, jakmile zboží na úvěr
dané, po případě výrobky z tohoto zboží jsou dlužníkem prodány. A dle výše
rozpětí mezi jměním a dluhy dlužníkovými jeví se hospodářské zotavení se
dlužníka věřitelům více či méně pravděpodobným a poskytování lhůty více či
méně vhodným. Nezbytným předpokladem jest ale ovšem dále, že skutečné
poměry dlužníkovy dávají důvodně očekávati, že se jeho stav majetkový dostatečně zlepší, nesmí jíti jen o naděje plané a skutečnými poměry neopodstatněné“. (Rc) Zm I 453/24.

2.

Vymezení pojmu předlužení.

Pojem předlužení úzce souvisí s pojmem úpadek. Jedná se o pojmy, které jsou vymezeny v z.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon , v platném znění.
Podle § 3 odst. 3 zákona o předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně
k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem
důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. Toto vymezení pojmu předlužení se vztahuje na dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem.
a)
b)
c)

Podle § 3 odst. 1 zákona je dlužník v úpadku jestliže má
více věřitelů a
peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
tyto závazky není schopen plnit (dále jen “platební neschopnost”).

Podle § 3 odst. 2 zákona se má za to, že dlužník není schopen plnit své
peněžité závazky, jestliže
a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
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d)

nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu
uložil insolvenční soud.
Podle § 3 odst. 4 zákona o hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke
všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně
a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.
Předchozí právní úprava obsažená v trestním zákoně (z.č. 140/1961
Sb.,ve znění platném do 31.12.2009)obsahovala skutkovou podstatu trestného činu předlužení upravenou v ust. § 256c trestního zákona.
Toto ustanovení obsahovalo dvě základní skutkové podstaty zavedené
novelou trestního zákona z roku 2000 kriminalizující jednání záležející v zadlužování přesahujícím majetkové možnosti dlužníka. Pro úplnost uvádíme plné
znění ustanovení § 256c trestního zákona.
Trestného činu předlužení se dopustí ten,
(1) Kdo, byť i z vědomé nedbalosti si přivodí předlužení tím, že
a) činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,
b spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,
c) užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem,
d) poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je
v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo
e) učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci,
která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém
nepoměru k jeho majetkovým poměrům,
l
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti
nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z vědomé nedbalosti, ač ví, že je
předlužen, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu.
(3) Odnětím svobody až na tři roky bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu.
(4) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

3.

Platná právní úprava trestného činu způsobení úpadku
podle § 224 trestního zákoníku.

Trestný čin způsobení úpadku podle § 224 trestního zákoníku je v trestním zákoníku systematicky zařazen do hlavy V., s názvem ,,Trestné činy proti
majetku“. Jedná se o tzv., úpadkový delikt. Mezi tyto delikty dále patří trestný
čin poškozování věřitele dle § 222 trestního zákoníku, trestný čin
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zvýhodňování věřitele dle § 223 trestního zákoníku, trestný čin porušení povinnosti v insolvenčním řízení dle § 225 trestního zákoníku, trestný čin pletichy
v insolvenčním řízení dle § 226 trestního zákoníku a trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle § 227 trestního zákoníku.
Pojem úpadkové delikty trestní zákoník výslovně nepoužívá. Jejich označení vychází z objektu chráněného zájmu.
Skutková podstata trestného činu způsobení úpadku podle § 224 trestního zákoníku je obsažena v z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění,
který nabyl účinnosti dne 1.1.2010.
Trestní zákoník přejal téměř v plném rozsahu znění skutkové podstaty
trestného činu předlužení dle § 256c trestního zákona s tím, že došlo ke změně označení v názvu tohoto trestného činu. Místo označení trestný čin předlužení je nyní skutková podstata označena názvem způsobení úpadku.
Tento trestný čin je tvořen dvěma základními skutkovými podstatami. Jejich pojmovým znakem je stav úpadku pachatele.
Podle § 224 odst. 1 se pachatel do tohoto stavu dostane taxativně vyjmenovaným jednáním. Druhá základní skutková podstata záleží v tom (§224
odst. 2), že pachatel již je v úpadku a jedná způsobem v zákoně uvedeným
(tj., přijme nový závazek nebo řídí zástavu), přičemž není rozhodné, jak se do
tohoto stavu dostal.
Objektivní stránka trestného činu způsobení úpadku podle § 224 odst. 1
spočívá v tom, že pachatel si, byť i z druhé nedbalosti, přivodí úpadek tím, že
1. činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,
2. spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,
3. užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem,
4. poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je
v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo
5. učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci,
která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém
nepoměru k jeho majetkovým poměrům.
K taxativně vypočteným způsobům uvedeným v § 224 odst. 1 přistupuje
podle § 224 odst. 2 jednání, které záleží v tom, že pachatel, ačkoliv ví, že je
v úpadku, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu
a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů.
K trestní odpovědnosti nestačí, že je dlužník v úpadku. K trestní odpovědnosti musí přistoupit jednání dlužníka popsané v ustanovení § 224 odst. 1
a § 224 odst. 2.
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K trestnosti podle § 224 odst. 1 ani podle § 224 odst. 2 se nevyžaduje
aby došlo ke zkrácení věřitelů ani k jiným formám způsobení škody na cizím
majetku. Škoda je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby podle
§ 224 odst. 3 a 4.
Pachatelem předlužení podle §224 odst. 1 i §224 odst. 2 může být jen
osoba., která je v úpadku.
Trestný čin předlužení podle § 224 odst. 1 a § 224 odst. 2 lze spáchat
,,byť i z hrubé nedbalosti“. Subjektivní stránka tedy vyžaduje úmysl nebo hrubou nedbalost. Nestačí nedbalost vědomá ve smyslu § 16 odst. 1 písm. a)
trestního zákoníku.

4.

Úvahy de lege lata.

Srovnáním dřívější právní úpravy a platné právní úpravy lze zjistit, že
v dané skutkové podstatě došlo o pouze k dílčím změnám.
Především byl změněn název skutkové podstaty. Původní trestný čin
předlužení podle § 256c trestního zákona byl nově označen jako trestní čin
způsobení úpadku podle § 224 trestního zákoníku.
Dále byl v odstavci prvém omezen okruh trestů. Nová právní úprava
na rozdíl od původní neobsahuje peněžitý trest.
Podstatnou změnou je konstrukce skutkové podstaty z hlediska zavinění.
Dřívější právní úprava kriminalizovala úmysl a vědomou nedbalost. Platná
právní úprava od této koncepce ustoupila. V podstatě rezignovala na zavinění
z vědomé nedbalosti ve smyslu § 16 odst. 1 písm.a) trestního zákoníku. Zavinění je nyní vázáno na existenci úmyslu nebo hrubé nedbalosti, přičemž ve
smyslu § 16 odst. 2 je trestný čin spáchán z hrubé nedbalosti jestliže přístup
pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.
V tomto směru lze novou právní úpravu považovat za dílčí dekriminalizační
krok ohledně podmínek trestní odpovědnosti za tento trestný čin.
V platné právní úpravě na rozdíl od dřívější bylo zpřesněno znění druhé
základní skutkové podstaty obsažené v § 224 odst. 2 trestního zákoníku.
Podmínkou trestnosti je nyní existence trestněprávního následku spočívajícího ve zhoršení postavení dosavadních věřitelů.
Nové označení skutkové podstaty patrně opět neodpovídá obsahu a rozsahu objektu ochrany pro něž byla tato skutková podstata koncipována. Název nezohledňuje vazbu na mimotrestní normu. Nepochybně lze totiž dospět
k závěru, že záměrem zákonodárce bylo kriminalizovat nejen způsobení úpadku, ale i předlužení. Předlužení je ve smyslu insolvenčního zákona formou
úpadku a proto by bylo přesnější označit tuto skutkovou podstatu jako trestný
čin způsobení úpadku či předlužení.
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Za pozitivní lze považovat skutečnost, že došlo k vymezení trestněprávního následku u druhé základní skutkové podstaty (§244 odst.2). Trestněprávním následkem jednání pachatele je zhoršení postavení dosavadních věřitelů.
Je ovšem otázkou, zda tento následek nenastává jako pravidelná součást jednání popsané v této skutkové podstatě. Za situace, kdy je dlužník v úpadku
a přijme nový závazek nebo zřídí zástavu vždy dojde ke zhoršení postavení dosavadních věřitelů.
Skutková podstata tohoto trestného činu patří k těm, které označujeme
za kazuistické skutkové podstaty. Z toho vyplývá řada problémů týkajících se
výkladu pojmů obsažených ve skutkové podstatě.
Například v Komentáři se uvádí, že ,,ustanovení § 224 odst. 1 písm.c)
tr.zák., se částečně překrývá se znaky úvěrového podvodu podle § 211 odst.
2 tr.zák. Na rozdíl od úvěrového podvodu zde zákonodárce kriminalizuje i nedbalostní jednání (hrubou nedbalost) a také užití úvěru ,, v hrubém nepoměru“
s jeho účelem (pro vymezení tohoto hrubého nepoměru nejsou uvedena žádná kritéria).
Problematickým při odhalování a prokazování trestné činnosti bud stanovení tzv., ,,obvyklého podnikatelského rizika“ podle § 224 odst. 1 písm. e)
tr.zák., protože zákon tento pojem nevymezuje“.
Základní skutková podstata obsažená v odstavci prvém obsahuje taxativní výčet těchto jednání s tím, že jejich důsledkem je vznik stavu úpadku. Nicméně není kriminalizována situace, kdy si dlužník takovými jednání způsobí
stav předlužení. Jinými slovy řečeno. Bude zapotřebí výkladem dovozovat, že
je pachatel trestný i za situace, že si přivodí stav předlužení, byť to není v této
skutkové podstatě výslovně uvedeno.
Trestný čin způsobení úpadku podle § 224 odst. 1 trestního zákoníku totiž kriminalizuje nepřiměřeně lehkovážná jednání při majetkové správě, kterou
provádí sám vlastník.
Lze považovat za správné, že je v zákoně proveden taxativní výčet těchto
jednání. Na straně druhé taxativní výčet nemusí postihovat veškerá lehkovážná jednání vlastníka, která je zapotřebí kriminalizovat.
Skutková podstata obsahuje celou řadu pojmů, které bude nutné vždy
podrobit výkladu. Trestní zákoník neobsahuje jejich legální definice. V tomto
směru poukazuji na pojmy hrubý nepoměr, vydání hrubě nepřiměřená. Jedná
se o pojmy, které jsou uvedeny jako znaky všech lehkovážných jednání v uvedených pod písmeny a) až e) skutkové podstaty obsažené v prvém odstavci.

5.

Úvahy de lege ferenda.

Prohlubující se zadlužování je cestou k předlužení. Stavu nežádoucímu
a přesto existujícímu. Je proto otázkou, zda nepřiměřeně lehkovážná jednání
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dlužníka vedoucí k jeho úpadku či předlužení je vhodné kriminalizovat či nikoliv.
Domníváme se, že taková jednání dlužníka je třeba ovlivňovat především
mimoprávními prostředky, neboť lehkovážnost v rozhodování nesouvisí
s právním vědomím určité osoby, a to především s jejím sociálním statusem,
životními zkušenostmi a společenským klimatem.
Společenské klima je rozhodujícím faktorem podmiňující rozhodování
osob ohledně rozsahu a způsobu nakládání s majetkem, tedy i rozhodnutím
zda se zadlužit a v jakém rozsahu.
Pokud zákonodárce přijal již v roce 2000 koncepci kriminalizace lehkovážných jednání dlužníka měl se zabývat i kriminologickými příčinami mající
vliv na chování pachatelů. To dosud neučinil v současném společenském klimatu se mnoha způsoby lehkovážná jednání propagují prostřednictvím podmínek pro poskytování úvěrů a jejich čerpání. Na straně druhé se taková
jednání kriminalizují.
Postih pachatelů pro trestný čin předlužení podle § 256c trestního zákoníku podle dříve platné právní úpravy byl podle statistických údajů poměrně
malý. Informace o rozsahu postihu pachatelů pro trestný čin způsobení úpadku podle § 224 trestního zákoníku nejsou v současné době známy, neboť
právní úprava je účinná teprve od 1.1.2010.
Domníváme se, že platná právní úprava nemůže být rozhodujícím faktorem pro omezení lehkovážných jednání dlužníků a ani případná úvaha o kriminalizaci nebo dekriminalizaci těchto jednání není rozhodující pro vyřešení tohoto společenského problému.
Jaká řešení do budoucna navrhnout? Odpověď je zapotřebí hledat mimo
oblast trestněprávní. Rozhodující jsou v tomto směru změny mimotrestních
norem (občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o bankách), zejména
pak právní úprava podmínek pro poskytování a čerpání půjček a úvěrů.
Dospíváme tedy k závěru, že kriminalizace lehkovážných jednání dlužníků spočívající v zadlužování přesahujících jeho majetkové možnosti musí být
vždy pečlivě zvážena. Postihována by měla být pouze úmyslná jednání. Výklad
pojmů obsažených ve skutkové podstatě tohoto trestného činu musí být ze
strany orgánů činných v trestním řízení prováděn výlučně restriktivně.
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Trestnoprávna ochrana pred terorizmom

Dušan Korgo

Trestnoprávna ochrana pred
terorizmom
Abstrakt:
V príspevku je venovaná pozornosť rozboru jednotlivých znakov skutkovej podstaty trestného činu uvedeného v § 419 v súčasnosti účinného Trestného zákona „Terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme“ a výkladu niektorých pojmov v nej obsiahnutých. V článku je poukázané aj na niektoré
problémy, ktoré pri používaní tejto skutkovej podstaty v praxi môžu nastať.

Kľúčové slová:
terorizmus; terorista; zastrašenie obyvateľstva; ústavné, politické, hospodárske alebo spoločenské zriadenie štátu; usporiadanie medzinárodnej organizácie, donútenie vlády štátu.

Abstract:
The article provides a survey on individual features of the body of the
offence set forth in Section 419 named Terorism and certain forms of
participation in terorism of a currently effective Criminal Act and
interpretation of certain terminology the section contains. Also, the article
points out certain problems that may arise in the course of application of the
above body of offence in practice.
Terorizmus ohrozuje ľudskú bezpečnosť na celom svete. V rýchlo a intenzívnejšie sa globalizujúcom svete si žiadna krajina nedokáže efektívne poradiť s terorizmom sama. Ako vyhlásil výkonný riaditeľ Úradu OSN pre drogy
a zločin (UNODC) Antonio Maria Costa: „Terorizmus dnes nepozná žiadne
putá, nie je zameraný na konkrétnu národnosť, nepozná žiadne náboženstvo
a neuznáva výnimky. Povaha terorizmu sa tiež zmenila. Kedysi bol hrozbou
pre jednotlivé národy, dnes je terorizmus medzinárodným fenoménom.” 121)
Slovenská republika je štátom, v ktorom sa zatiaľ domáci, či medzinárodný terorizmus otvorene neprejavil, čo však nezbavuje štát povinnosti mu stále
venovať primeranú pozornosť a všetkými dostupnými, legálnymi prostriedkami sa mu snažiť na našom území konkrétne sa prejaviť. S určitými prejavmi
121) www.ata-sac.org/article-121-218-Uloha-OSN-v-boji-proti-terorizmu
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terorizmu aj keď boli v zmysle vtedajších trestných zákonov kvalifikované inak
(napr. ako teror) sme mali možnosť stretnúť sa v minulosti v bývalej ČSSR
(napr. za teroristov v súčasnom významovom ponímaní by bolo možné považovať bratov Mašínovcov, ktorých prípad v Českej republike doposiaľ traumatizuje spoločnosť. Jedna skupina Čechov ich pokladá za vrahov a teroristov
pokiaľ druhá, včítane niektorých najvyšších štátnych činiteľov, ich považuje za
hrdinov a dáva im najvyššie české štátne vyznamenania).
3. decembra 2009, s účinnosťou od 1.1.2010, bola Národnou radou
SR prijatá novela Trestného zákona ktorej hlavným bodom bola úprava § 419,
a ktorý má od tej doby i nový názov „Terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme“. Do súčasnosti nie je známy ani jeden prípad trestnoprávneho riešenia tohto trestného činu na našom území. Je síce známe, že polícia obvinila
v roku 2010 z terorizmu tridsaťtriročného Stanislava Č. z obce Spišské Vlachy, ktorý údajne vyrábal komponenty na nástražné výbušné systémy, ktoré
chcel použiť v kostoloch počas obradov a na diaľku ich odpáliť. Podľa vtedajšieho policajného prezidenta “Polícia pri vyšetrovaní inej trestnej činnosti prišla na to, že došlo k naplneniu podstaty trestného činu terorizmu”.122) Toto
trestné stíhanie neskôr bolo zastavené, pretože k uvedenému činu nedošlo,
bol to tzv. planý poplach.
Najväčším problémom uvedenej skutkovej podstaty bude zadefinovanie
pojmu terorizmus. Tento fenomén známy po stáročia, sa v nedávnej minulosti
stal jedným z hlavných globálnych bezpečnostných rizík, ktoré svojou podstatou a prejavmi ohrozuje celé medzinárodné spoločenstvo, nakoľko dejiskom
teroristického incidentu sa môže stať ktorákoľvek krajina na svete, včítane našej republiky. Napriek tomu prijatie jednotnej celosvetovo uznávanej definície, ktorá by komplexne vystihovala tento jav spôsobuje problémy. Najväčšie
rozdiely vyplývajú z jeho odlišného vnímania médiami, policajnými zložkami
a spravodajskými službami a v konečnom dôsledku sú určité rozdiely v interpretácii pojmu terorizmus i medzi jednotlivými štátmi. V dnešnej dobe sa slovo
terorizmus používa v toľkých témach ohľadom bezpečnosti, že jeho skutočný
význam sa už stratil. Cambridge Dictionary definuje terorizmus ako „násilný
skutok s politickým cieľom“. FBI, jedna z najväčších inštitúcií bojujúcich s terorizmom, opisuje terorizmus takto: „Nezákonné použitie násilia proti osobám, alebo majetku, s cieľom zastrašiť, alebo nútiť vládu, civilné obyvateľstvo
k naplneniu istých politických, alebo sociálnych cieľov“. Počas histórie sa definícia terorizmu zmenila a bola aj doplnená. Zmena nastala v tom, že teraz je
terorizmus viac verejný, násilnejší a zameraný na jedného páchateľa s jedným
daným cieľom.123)
Pojem terorizmus sa používa na široký okruh tém spojených s bezpečnosťou, ale v niektorých prípadoch sa stáva, že teroristické akty nie sú
122) Pravda. Sk., 21. január 2010
123) www.patrolguard.sk
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označené ako terorizmus. Napríklad nepokoje v Paríži v októbri 2006, keď
bolo podpálených 112 áut. Policajné a záchranné sily boli 15-krát napadnuté
a za rok bolo zranených skoro 3000 policajtov. Tieto útoky boli označené ako
nepokoje a nie ako terorizmus.124) Podobne teroristická albánska organizácia
UČK - Kosovská oslobodzovacia armáda, bola vedúcou a hlavnou organizačnou silou v protisrbskom povstaní, ktoré na území Kosova prebiehalo a nesie
plnú zodpovednosť za rozpútanie bojov s armádou Juhoslávie. Útoky na juhoslovanskú políciu a obyvateľstvo v Kosove si vyžiadali veľa životov juhoslovanských policajtov, ale obete boli aj z radov ostatných bezpečnostných zložiek
Juhoslávie, ako aj z radov civilistov. Všetky tieto útoky majú charakter teroristických útokov, ale neskôr boli títo teroristi medzinárodne premenovaní na národnooslobodzovacie hnutie a ako dôsledok toho prišlo NATO ochraňovať albánskych teroristov tak, že bombardovali celú Juhoslovanskú zväzovú republiku.125) Taktiež podľa informácie poskytnutej ČTK dňa 3. júla 2008, Spojené
štáty po rokoch konečne vyškrtli zo zoznamu teroristov nositeľa Nobelovej
ceny za mier a bývalého juhoafrického prezidenta Nelsona Mandelu. V zmysle
už uvedenej definície terorizmu, vypracovanej FBI, boli uvedené konania jasne teroristické. Parížania použili nezákonné násilie (podpálenie áut, napadnutie policajtov a záchranárov) proti osobám, alebo majetku (horiace autá, skoro
3000 ranených policajtov a záchranárov), kosovskí Albánci použili vraždenie
policajtov, srbských obyvateľov, ničenie katolíckych kostolov a pod. s cieľom
zastrašiť a nútiť vládu a civilné obyvateľstvo a dosiahnuť politické, alebo sociálne ciele (ich ciele boli politické aj sociálne). Z uvedených niekoľkých príkladov je zjavné, že definovanie terorizmu robí a ešte stále bude robiť problémy, najmä ak to bude v záujme niektorých politikov.
Po uvedenej novelizácii slovenského trestného zákona, je skutková podstata tohto trestného činu podstatne komplikovanejšia a obsiahlejšia. Jedná
sa vlastne o viaceré skutkové podstaty uvedené pod jedným ustanovením
§ 419 s názvom „Terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme“ (ďalej len
terorizmus). Podľa môjho názoru, už názov tohto trestného činu je zbytočne
komplikovaný, stačil by jednoducho terorizmus. Ani u iných trestných činov,
kde je účastníctvo alebo vývojové štádium považované za dokonaný čin, napr.
nedovolené prerušenie tehotenstva podľa § 152, alebo teror podľa § 313, sa
to neuvádza.
Novoupravená skutková podstata tohto trestného činu má v súčasnosti
štyri odseky, pričom základné skutkové podstaty sú uvedené v odseku 1 a 2.
Objektov terorizmu je v skutkovej podstate alternatívne uvedených niekoľko, stačí, ak páchateľ má v úmysle napadnúť jeden z nich. Sú to ústavné,
politické, hospodárske, spoločenské zriadenie štátu, riadna činnosť vlády
a iných štátnych orgánov ako i medzinárodných organizácií, pokojný život
124) www.patrolguard.sk/osobna-ochrana/terorizmus-hrozba-moznych-utokov/
125) www.kosovo.szm.com
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obyvateľstva, ale aj zdravie a životy, osobná sloboda ľudí, majetok a životné
prostredie. Ďalším objektom je slobodne vykonávaná činnosť fyzických aj
právnických osôb, ako aj štátu.
Ide o úmyselný trestný čin, pričom obligatórnym prvkov subjektívnej
stránky je, že páchateľ úmyselne koná niektoré z uvedených činností, s cieľom vážne zastrašiť obyvateľstvo, vážne destabilizovať alebo zničiť uvedené
objekty, alebo donútiť vládu štátu, medzinárodnú organizáciu, ako aj fyzické
a právnické osoby, aby niečo konali, alebo sa zdržali určitého konania. Ďalším
cieľom môže byť úmysel spôsobiť smrť, alebo vážnu ujmu na zdraví, alebo
značnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí. Skrátene by som ich
nazval teroristický motív a cieľ. V praxi bude veľmi ťažké páchateľovi dokazovať túto časť subjektívnej stránky.
Podľa poslednej právnej úpravy sa trestného činu terorizmu dopustí ten,
kto:
A/ v úmysle vážne zastrašiť obyvateľstvo, vážne destabilizovať alebo zničiť ústavné, politické, hospodárske alebo spoločenské zriadenie štátu, alebo
usporiadanie medzinárodnej organizácie, alebo donútiť vládu štátu alebo medzinárodnú organizáciu, aby niečo konala, alebo sa zdržala konania, hrozí
spáchaním alebo spácha zločin ohrozujúci život, zdravie ľudí, ich osobnú
slobodu alebo majetok alebo neoprávnene vyrobí, získa, vlastní, drží,
prepravuje, dodáva alebo inak používa výbušniny, jadrové, biologické
alebo chemické zbrane, alebo uskutočňuje nedovolený výskum a vývoj takých zbraní alebo zbraní zakázaných zákonom alebo medzinárodnou zmluvou. Zločinom ohrozujúcim životy, zdravie, osobnú slobodu ľudí alebo majetok sú v podstate všetky trestné činy charakterizované podľa zákona ako zločiny, ktoré sa nachádzajú najmä v prvej, druhej, štvrtej, šiestej, siedmej
a dvanástej hlave Trestného zákona.
Dokonaným činom je nielen skutočné spáchanie uvedených zločinov,
ale aj vyhrážanie sa nimi, pričom pre trestnosť činu nie je rozhodujúce, či bol
páchateľ ochotný alebo schopný vyhrážky splniť. Samotný akt vyhrážky je
v tomto prípade považovaný za dokonaný trestný čin.
O výbušné, jadrové, biologické alebo chemické zbrane ide vtedy, ak
tieto zbrane sú medzinárodným vojnovým právom zaradené medzi zakázané
zbrane alebo medzi zbrane s obmedzeným použitím. Medzi dohovory, ktoré
obmedzujú alebo zakazujú určité druhy zbraní, patria napríklad:
l

Petrohradská deklarácia z roku 1868 o zákaze používať vo vojne výbušné náboje s hmotnosťou menšou ako 400 g (tzv. zákaz používať
dum-dum strely),

l

Ženevský protokol z roku 1925 o zákaze využívať vo vojne dusivé, otravné alebo iné plyny a bakteriologické prostriedky,
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l

Dohovor o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických
(biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení z roku 1972 (Londýn,
Moskva, Washington),

l

Parížsky dohovor z roku 1993 o zákaze vývoja, výroby a hromadenia
a použitia chemických zbraní a o ich zničení,

l

Dohovor o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského
použitia prostriedkov meniacich životné prostredie.

l

Zariadením rozptyľujúcim rádioaktívny materiál, alebo vyžarujúcim radiáciu sa rozumejú rôzne technické zariadenia , ktoré môžu rádioaktívne
materiály napr. výbuchom rozptýliť do ovzdušia alebo vodných zdrojov.
Ide o tzv. “špinavé bomby“. Otázka či pôjde o takéto zbrane a materiály
bude otázkou vysoko odborného dokazovania. Ako príklad takéhoto
komplikovaného postupu je prípad z roku 2007, keď sa slovenskej polícii v spolupráci s maďarskou podarilo zadržať troch mužov s pol kilogramom uránu, ktorý podľa znaleckého skúmania bol ochudobnený a nie vysokoobohatený, čiže nie vhodný na takúto bombu.

B/ v úmysle spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví, alebo značnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí drží rádioaktívny material, alebo
má alebo vyrobí jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce
rádioaktívny material, alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu na zdraví alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí a to už v úmysle spôsobiť
smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo značnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí. V tomto prípade ide o skutočnú držbu (osoba má takéto materiály alebo zariadenia vo svojej faktickej moci) uvedených materiálov alebo
zariadení, bez rozdielu či si ich páchateľ vyrobil sám, alebo inak zadovážil,
rozhodujúce je, že tak robí už s konkrétnym úmyslom spôsobiť uvedené následky. Cieľ v tomto prípade je odlišný od cieľa uvedeného v predchádzajúcej
skutkovej podstate. Teoreticky však vzniká možnosť, že za teroristu podľa
tohto ustanovenia bude považovaný páchateľ, ktorý spácha vraždu z pomsty
na blízkej osobe použitím ukradnutého rádioaktívneho materiálu, pretože takouto činnosťou naplní znaky tohto druhu terorizmu.
C/ používa rádioaktívny materiál alebo jadrové výbušné zariadenie, alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo vyžarujúce radiáciu,
ktoré môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu
ujmu na zdraví alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí,
alebo používa alebo poškodzuje jadrový reaktor vrátane reaktorov nainštalovaných na plavidlách, vozidlách, lietadlách alebo kozmických objektoch využívaný ako zdroj energie na poháňanie takých plavidiel, vozidiel, lietadiel alebo kozmických objektov, alebo na iné účely, alebo prevádzku alebo dopravné
zariadenie používané na výrobu, skladovanie, spracovanie alebo prepravu
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rádioaktívneho materiálu spôsobom, ktorý uvoľňuje alebo môže uvoľniť rádioaktívny materiál, alebo takým konaním hrozí za okolností, ktoré naznačujú
vierohodnosť hrozby, v úmysle spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo značnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí alebo donútiť fyzickú osobu alebo právnickú osobu, medzinárodnú organizáciu alebo štát konať
alebo zdržať sa konania.
V tomto prípade ide o už skutočné použitie uvedených materiálov alebo
zariadení s úmyslom spôsobiť uvedené následky. Nie je rozhodujúce, či páchateľ mal oprávnenie narábať s takýmito prostriedkami, alebo to robil bez
oprávnenia. Špeciálnym spôsobom spáchanie tohto trestného činu je v uvedenom úmysle použitie alebo poškodenie vymenovaných druhov jadrových reaktorov. Vyhrážanie sa, že uvedené prostriedky budú použité s uvedeným cieľom, je považované za dokonaný trestný čin v prípade, ak sú vyhrážky
uskutočnené takým spôsobom, že vzbudzujú dôvodnú obavu, že ku konaniu
skutočne dôjde. Nie je pritom rozhodujúce, či páchateľ mal skutočnú možnosť ich použitia, stačí, že vyhrážka bola dôveryhodná. Čo je to dôveryhodnosť bude taktiež jedným z problematických bodov dokazovania tejto trestnej
činnosti.
D/ požaduje rádioaktívny materiál, jadrové výbušné zariadenie alebo zariadenie rozptyľujúce rádioaktívny materiál alebo vyžarujúce radiáciu, ktoré
môže v dôsledku svojich rádiologických vlastností spôsobiť smrť, vážnu ujmu
na zdraví alebo závažnú škodu na majetku alebo na životnom prostredí, alebo
jadrový reaktor vrátane reaktorov nainštalovaných na plavidlách, vozidlách,
lietadlách alebo kozmických objektoch využívaný ako zdroj energie na poháňanie takých plavidiel, vozidiel, lietadiel alebo kozmických objektov, alebo na
iné účely, alebo prevádzku alebo dopravné zariadenie používané na výrobu,
skladovanie, spracovanie alebo prepravu rádioaktívneho materiálu, s použitím hrozby za okolností, ktoré naznačujú vierohodnosť hrozby alebo použitia
sily.
Podľa tejto skutkovej podstaty je za tento dokonaný trestný čin považovaná vlastne už príprava na trestný čin terorizmu formou požadovania na teroristický útok potrebných, špeciálne vymenovaných materiálov alebo zariadení,
čo inak znamená, že si ňou vlastne páchateľ iba pripravuje priaznivé podmienky na neskôr zamýšľaný teroristický útok. V tejto skutkovej podstate sa predpokladá, že konaním v nej uvedenom, páchateľ chystá teroristický čin, i keď
teroristický cieľ páchateľovho konania nie je v nej priamo uvedený. V praktickej činnosti to môže znamenať, že za tento spôsob terorizmu bude považované uvedené konanie i v tom prípade, ak páchateľ nebude mať teroristický cieľ,
čiže nebude chcieť takýmto materiálom alebo zariadením spôsobiť vyššie
uvedené teroristické následky.
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Za terorizmus sa podľa novelizovaného trestného zákona považujú i ďalšie konania uvedené v § 419 ods. 2. Podľa nich sa tohto trestného činu dopustí ten, kto:
E/ zhromažďuje alebo poskytuje finančné alebo iné prostriedky sám,
alebo prostredníctvom inej osoby, čo aj len čiastočne na účely ich použitia
alebo umožnenia ich použitia na spáchanie činu uvedeného v odseku 1.
Finančnými prostriedkami sú všetky prostriedky určené na platby (najmä určitá platná mena), ktorými je možné vo sfére financií uhrádzať pohľadávky. Inými prostriedkami sa napr. rozumejú rôzne vecné prostriedky ako sú
zbrane, výbušniny, miestnosti na schádzanie sa alebo na výrobu rôznych zariadení a výbušných systémov, ubytovacie priestory a pod. Pri zhromažďovaní uvedených prostriedkov nie je dôležitý spôsob (napr. výzva k darovaniu, robenie zbierky), ale cieľ takéhoto zhromažďovania. Taktiež u poskytnutia nie
je dôležitý spôsob (prevod z účtu na účet, alebo priamo fyzické odovzdanie
prostriedkov). Ako vyplýva z Dôvodovej správy k tejto novele, „financovanie terorizmu doteraz nebolo výslovne ustanovené ako skutková podstata trestného činu. Záväzok výslovne zaviesť úpravu do osobitnej časti Trestného zákona
vznikol až po dôkladnej analýze nedostatočnosti všeobecných ustanovení
o príprave trestného činu. Odporúčanie na výslovné zakotvenie trestnosti financovania terorizmu je zakotvené v odporúčaní Výboru Rady Európy pre pranie špinavých peňazí v tretej hodnotiacej správe o SR o plnení odporúčaní
FATF. Navrhuje sa rozšíriť výpočet spôsobov prípravy trestného činu ako všeobecnej formy trestnej činnosti aj o zámerné plánovanie trestného činu. Takáto úprava je predmetom Rezolúcie Bezpečnostnej Rady OSN č.1373(2001),
ktorá v súlade s kapitolou VII Charty OSN rozhodla v bode 2 písm. e), že všetky štáty zabezpečia, aby osoby, ktoré sa zúčastňujú na financovaní, plánovaní
alebo páchaní teroristických trestných činov alebo na podporovaní teroristických trestných činov boli postavené pred súd a popri ostatných opatreniach
zabezpečia, aby vnútroštátna legislatíva a ostatné právne predpisy kvalifikovali
takéto teroristické činy ako závažné trestné činy a aby príslušné tresty primerane zohľadňovali závažnosť týchto teroristických činov“.126) Problematickým
v praxi bude najmä dokazovanie úmyslu, že takéto prostriedky majú byť použité na spáchanie terorizmu
F/ poskytuje znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie výbušnín, jadrových, biologických alebo chemických zbran, alebo iných podobne škodlivých alebo nebezpečných látok na účely spáchania činu uvedeného
v odseku 1 (terorizmu) alebo sa o také poskytnutie pokúsi alebo má na ňom
účasť.
Znalosťami sa rozumejú odborné vedomosti získané najmä štúdiom,
praxou alebo i inak. Ich poskytovanie je trestné, iba ak sú poskytnuté na účely
126) Dôvodová správa k zák. č.
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spáchania činu terorizmu. Podľa tejto skutkovej podstaty sa uvedenými konaniami páchateľ dopustí dokonaného trestného činu a nie jeho pokusu, alebo
niektorého spôsobu účastníctva. Ak páchateľ organizuje poskytnutie určených znalostí inými osobami, iného na takúto činnosť navedie, objedná si takúto činnosť alebo pri poskytovaní znalosti pomáha, vo všetkých prípadoch
ide o naplnenie dokonaného trestného činu. Problematickým v praxi znovu
bude najmä dokazovanie úmyslu, že takéto poskytnuté vedomosti majú byť
použité na spáchanie terorizmu. Je známy fakt, že na internetových stránkach
sa dajú nájsť podrobné návody na výrobu rôznych druhov výbušnín, výbušných zariadení a pod., ktoré sú tam pravdepodobne vkladané bez úmyslu podieľať sa na terorizme, ale z iných dôvodov, napr. ukázať svoje vedomosti
„svetu“. V takomto prípade by na spáchanie tejto formy terorizmu nemohol
stačiť dolus eventualis (nepriamy úmysel), čo znamená, že osoba je uzrozumená s tým, že ním poskytnuté vedomosti môžu byť použité pri terorizme. Zo
znenia tejto skutkovej podstaty vyplýva, že páchateľ bude musieť chcieť, aby
ním poskytnuté vedomosti boli použité pri terorizme.
G/ verejne podnecuje na spáchanie trestného činu terorizmu spôsobom obhajujúcim alebo ospravedlňujúcim spáchanie takého činu pre prípad jeho spáchania a spôsobí tak nebezpečenstvo jeho spáchania, alebo má
na ňom účasť.
Verejné podnecovanie na spáchanie trestného činu terorizmu je týmto
ustanovením zákona vyňaté z pod trestného činu Podnecovanie uvedeného
v § 337 z dôvodov lex specialis.
H/ požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní činu
uvedeného v odseku 1, alebo sa o také požiadanie pokúsi alebo má na
ňom účasť.
Ide o dokonanie tohto trestného činu formou návodu, alebo objednania,
pričom sa všeobecné ustanovenia o účastníctve nemôžu použiť, pretože zákon ich v tomto prípade považuje za dokonanú formu trestného činu. Za dokonaný čin sa dokonca považuje aj prípad pokusu o takúto formu účastníctva.
CH/ plánuje spáchanie činu uvedeného v odseku 1 v úmysle spáchať
alebo umožniť jeho spáchanie.
V tomto prípade ide vlastne o vývojové štádium trestného činu – príprava
na zločin, formou organizátorstva, pričom k dokonaniu činu alebo k jeho pokusu v skutočnosti nedôjde. Aj v tomto prípade ide o dokonaný trestný čin, napriek tomu, že k činu nedošlo.
Podľa Dôvodovej správy k tejto novele TZ boli uvedené trestnoprávne konania do § 419 ods. 2 zavedené „na základe záväzku podľa čl. 5, 6, 7 a 9 Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu z 16. mája 2005, ktorý je platný pre Slovenskú republiku od 1. júna 2007, kde sa zakotvuje trestnosť verejného podnecovania na páchanie trestného činu terorizmu spôsobom
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obhajujúcim alebo ospravedlňujúcim trestný čin terorizmu so spôsobením nebezpečenstva jeho spáchania, poskytovanie know-how na výrobu
zbraní a výbušnín, ako aj nebezpečných a škodlivých látok na účel spáchania
trestného činu terorizmu, požiadanie iného o spáchanie trestného činu terorizmu alebo o účasť na ňom, pokusu alebo účasti na týchto formách okrem
pokusu o verejné podnecovanie, čo je vyjadrené v skutkovej podstate ako
trestnosť pokusu alebo účasti na poskytovaní know-how na výrobu zbraní alebo iných vecí a látok, na objednávke spáchania alebo účasti na trestnom čine
terorizmu a trestnosť účasti na verejnom podnecovaní v zákone stanoveným
spôsobom. Zahrnutie vývojového štádia pokusu do skutkovej podstaty je odôvodnené potrebou vytvoriť z neho tzv. podporný trestný čin v zmysle čl. 9 tohto dohovoru okrem verejného podnecovania na jeho spáchanie. Zakotvenie
účasti na takomto trestnom čine je odôvodnené tým, že dohovor vyžaduje
trestnosť riadenia, zosnovania, podpory a všeobecne účasti na týchto formách terorizmu, a to v zmysle čl. 9 tohto dohovoru ako podporného trestného
činu“.

8 Doc. JUDr. Dušan Korgo, PhD.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
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Prechovávanie omamných látok alebo psychotropných látok ...

Radovan Kajaba

Prechovávanie omamných látok
alebo psychotropných látok pre
vlastnú potrebu – problematika
obvykle jednorazovej dávky
drogy na použitie (§135, § 171
Trestného zákona).
Abstrakt:
Obvykle jednorazovou dávkou drogy na použitie pre osobnú potrebu páchateľa (konzumenta) je také množstvo drogy, ktoré je spôsobilé po jej použití
ovplyvniť psychiku páchateľa (konzumenta), resp. ktoré znamená nebezpečenstvo pre jeho zdravie alebo život a ktoré je potrebné určiť vo vzťahu k jeho
konkrétnej individuálnej fyzickej a psychickej dispozícii ako aj drogovej
závislosti.
Usually a single dose of drugs to be used for personal use of the offender
(the consumer) is a quantity of drugs, which is capable of after use affect the
psyche of the offender (the consumer), respectively that means danger to his
health or life and to be determined in relation to the particular individual
physical and mental disposal as well as drug addiction.

Kľúčové slová:
obvykle jednorazová dávka drogy na použitie pre osobnú potrebu, § 135
Trestného zákona, § 171 Trestného zákona
Na konferenciu zameranú k téme „Rekodifikovaný Trestný zákon a Trestný poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxe“127) som si vybral problematiku určenia rozsahu (množstva) obvykle jednorazovej dávky drogy na použitie
v kontexte trestnoprávneho postihu neoprávneného prechovávania omamných látok alebo psychotropných látok pre vlastnú potrebu páchateľa (§135,
§ 171 Trestného zákona).
127) § 89 ods. 12, § 186 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení účinnom do 31.12.2005
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Danú tému som si zvolil vzhľadom k tomu, že rekodifikovaný Trestný zákon neodstránil aplikačné problémy z dovtedajšej praxe vyplývajúce z nedostatočnej legislatívnej úpravy tejto témy a možno nastal čas, aby došlo nielen k
judikatúrnemu vyriešeniu daných problémov praxe, ale aj k legislatívnemu vyriešeniu danej problematiky.
V mojom príspevku by som sa preto zameral na ozrejmenie danej problematiky v súčasnej praxi orgánov činných v trestnom konaní a súdov a záverom
by som navrhol riešenie novej legislatívnej úpravy tejto problematiky.
Zákonodarca v Trestnom zákone výslovne nedefinoval pojem obvykle jednorazovej dávky omamnej alebo psychotropnej látky na použitie pre osobnú potrebu páchateľa a najmä nedefinoval ani rozsah
(množstvo) tejto dávky, ale v súvislosti s danou problematikou používa len
pojem uvedený v ustanovení § 135 ods. 1 Trestného zákona „prechovávaním
omamnej látky alebo psychotropnej látky pre vlastnú potrebu sa rozumie mať
neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku alebo psychotropnú
látku v množstve, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky omamnej látky alebo psychotropnej látky na použitie, a to
pre osobnú spotrebu“. Tento pojem je diferenciačným pojmom pri určovaní
trestnoprávnej zodpovednosti prechovávateľa omamných alebo psychotropných látok pre vlastnú potrebu, ktorý odlišuje skutky páchateľa, ktoré môžu
byť podľa množstva prechovávaných omamných alebo psychotropných látok
posúdené buď ako konania beztrestné, alebo ako konania kvalifikované ako
prečin podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona alebo prečin podľa § 171 ods. 2
Trestného zákona alebo zločin podľa § 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona.
Zákonodarca pri množstve prechovávaných omamných alebo psychotropných látok určujúcich právnu kvalifikáciu ako prečinu podľa § 171 ods. 1
Trestného zákona určil len hornú hranicu množstva týchto látok (vyjadrením
„najviac“128), pričom výslovne neustanovil minimálne množstvo držanej
omamnej alebo psychotropnej látky, potrebné na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za daný čin, pričom táto okolnosť má mimoriadny význam
pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti nielen za prečin podľa § 171
ods. 1 Trestného zákona, ale aj za zločin podľa § 172 ods. 1 Trestného zákona, pretože oddeľuje skutok beztrestný od skutkov právne posúdených ako
prečin podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona alebo zločin podľa § 172 ods. 1
Trestného zákona.
V tejto súvislosti bolo preto potrebné danú otázku riešiť súdnou praxou
(komplexne pre všetky drogové delikty), pretože by bolo nemysliteľné prijať
záver, že držba akéhokoľvek množstva omamnej alebo psychotropnej látky
uvedenej v zákone o omamných látkach, psychotropných látkach a
128) § 135 ods. 1 Trestného zákona
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prípravkoch129) je trestnoprávne postihnuteľná, pretože by v praxi dochádzalo
priam až k absurdným prípadom. Ako príklad je možné uviesť znalca skúmajúceho omamné látky, ktorému na rukách či šatách ostanú stopové množstvá
týchto látok, pričom tento znalec je uzrozumený s touto skutočnosťou, že
môže mať na sebe tieto stopové množstvá daných látok z dôvodu kontaminácie prostredia, a po opustení pracoviska by bol zadržaný políciou a na jeho rukách či šatách by sa našli stopové množstvá omamných látok. Taktiež by mohol byť trestnoprávne postihnutý aj konzument drogy, ktorý po aplikácii drogy
(ktorej aplikácia je beztrestná) si ponechá prázdnu papierovú skladačku,
v ktorej ostali stopové množstvá tejto drogy a bol by postihovaný za držbu
týchto stopových množstiev.
Na základe súdnej praxe bol preto zjednotený záver, že na trestný postih
prechovávania resp. držby omamných alebo psychotropných látok bude postačovať také množstvo látky, ktoré je spôsobilé po jej použití ovplyvniť psychiku človeka, resp. ktoré znamená nebezpečenstvo pre jeho zdravie alebo život.130)
Potom je potrebné prijať záver, že na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za drogové delikty131) v súvislosti s prechovávaním omamných alebo
psychotropných látok sa vyžaduje, aby tieto držané látky boli uvedené v zákone o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch132) a v množstve tejto látky spôsobilom po jej použití ovplyvniť psychiku človeka, resp. ktoré znamená nebezpečenstvo pre jeho zdravie alebo život.
V samotnej praxi sa vychádza zo štatistických údajov získavaných v medicínskej oblasti a kriminalisticko-znaleckej činnosti. Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru133) pri svojej znaleckej činnosti vyhodnocuje jednotlivé zaistené omamné a psychotropné látky z hľadiska ich kvality a kvantity,
teda nielen určí celkový objem alebo hmotnosť zaistenej omamnej alebo psychotropnej látky, ale súčasne určí aj obsah jej hlavnej aktívnej účinnej látky,
teda určí objem čistej omamnej alebo psychotropnej látky. Na základe takto
vykonaného ročného počtu znaleckých skúmaní zaistených balení pre konečného konzumenta obsahujúceho jednotlivú bežne balenú dávku na drogovom trhu, napr. heroín či pervitín v papierovej skladačke a pod., ustanovuje
potom kriminalisticko - expertízny ústav tzv. bežnú jednotlivú dávku drogy na
129) príloha č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
130) stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu SR zo dňa 01.06.1998 sp. zn. Tpj 1/98 (judikatúra R 24/1998 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR), Zo súdnej praxe 3/2000 str. 64 s odkazom na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 To 3/2000
131) § 171 ods. 1 Trestného zákona, § 172 Trestného zákona
132) v prílohe č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a spĺňali definíciu v zmysle § 2 ods. 1 alebo ods. 2
totožného zákona
133) v ďalšom texte len „kriminalisticko-expertízny ústav“
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trhu. Táto bežná jednotlivá dávka drogy (stanovená pre konkrétny druh drogy
v určitom rozmedzí) je potom stanovená ako minimálna dávka drogy v zmysle
vyššie citovaného súdneho výkladu, teda dávka spôsobilá po jej použití
ovplyvniť psychiku človeka, resp. ktoré znamená nebezpečenstvo pre jeho
zdravie alebo život. Za prechovávanie takejto minimálnej dávky drogy je potom možné vyvodiť voči jej prechovávateľovi trestnoprávnu zodpovednosť za
drogové delikty134).
Ako konkrétny príklad z praxe k tejto problematike je možné uviesť držbu
plastového vrecka osobou M. J. s obsahom zelenej sušenej rastliny, pričom
kriminalisticko-expertíznym skúmaním bolo zistené, že sa jednalo o množstvo
konope s hmotnosťou 56 mg s koncentráciou tetrahydrokanabinolu (THC –
hlavná aktívna zložka zodpovedná za prípadné halucinogénne pôsobenie konope) 12,9 % hmotnostných, teda obsahovala 7 mg čistého THC. Záverom
znaleckého skúmania bolo konštatované, že množstvo zaisteného konope
nepostačuje na prípravu jednorazovej dávky drogy z dôvodu malého množstva THC a jednalo sa pravdepodobne o zvyšok materiálu v prepravnom obale.135) Na základe podaného znaleckého posudku orgány činné v trestnom
konaní vyvodili záver, že osoba M.J. sa nedopustila prečinu podľa § 171 ods.
1 Trestného zákona, nakoľko nebol naplnený obligatórny znak objektívnej
stránky skutkovej podstaty spočívajúci v konaní páchateľa, konkrétne v držbe
omamnej látky v množstve spôsobilom ovplyvniť psychiku človeka a preto policajt pristúpil k zastaveniu trestného stíhania 136).
Po objasnení si minimálneho množstva držanej drogy pre vlastnú potrebu
potrebnej pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za spáchanie prečinu
podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona teraz pristúpim k ozrejmeniu maximálneho množstva držanej drogy pre vlastnú potrebu, ktoré je možné ešte subsumovať pod ustanovenia § 171 ods. 1 Trestného zákona, pričom zákonodarca
pre jej vyjadrenie použil pojem - „najviac trojnásobok obvykle jednorazovej
dávky omamnej látky alebo psychotropnej látky na použitie, a to pre osobnú
spotrebu“137), resp. k ozrejmeniu maximálneho množstva držanej jednej
obvykle jednorazovej dávky drogy pre vlastnú potrebu, ktoré je možné
posúdiť podľa ustanovenia § 171 ods. 1 Trestného zákona.
Daný výklad je potrebný vzhľadom k tomu, ako vyplynie z nižšie uvedeného, že jedna obvykle jednorazová dávky drogy pre vlastnú potrebu sa môže
rovnať minimálnej dávke drogy stanovenej kriminalisticko-expertíznym
134) podľa účelu držby buď ako prečin podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona alebo ako zločin podľa § 172 ods. 1 Trestného zákona
135) znalecký posudok Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, č.p.
PPZ-6572/KEU-BA-EXP-2009 zo dňa 10.12.2009
136) uznesenie povereného príslušníka OR PZ v Bratislave V, Oddelenia skráteného vyšetrovania
Petržalka- - stred sp. zn. ORP-2062/3-OSV-B5-2009 zo dňa 22.12.2009, podľa § 215 ods.
1 písm. b) Trestného poriadku
137) § 135 ods. 1 Trestného zákona
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ústavom, avšak v konkrétnych prípadoch u konkrétnych konzumentov môže
byť vyššia. Je možné preto uviesť, že v prípade ustanovenia § 171 ods. 1
Trestného zákona je dané určité rozmedzie jednej obvykle jednorazovej dávky drogy pre vlastnú potrebu, ktoré je definované rozsahom medzi minimálnou dávkou drogy stanovenou kriminalisticko-expertíznym ústavom a jednou
obvykle jednorazovou dávkou drogy na použitie, a to pre osobnú spotrebu držiteľa drogy.
Úvodom k veci uvádzam, keďže zákonodarca pri stanovení obvykle jednorazovej dávky drogy na použitie pre osobnú spotrebu nepostupoval formou
poskytnutia jej výslovnej legálnej definície alebo stanovenia konkrétnych objemových hodnôt u každého druhu drogy, a to či už v Trestnom zákone alebo
v inom právnom predpise právneho poriadku Slovenskej republiky, je potrebné tento pojem vymedziť právnym výkladom.
Potom je nutné prostredníctvom jazykového výkladu tohto pojmu „obvykle jednorazovej dávky drogy na použitie, a to pre osobnú spotrebu“ vysloviť záver, že sa nebude jednať o totožný pojem ako bol formulovaný súdmi vo všeobecnosti v prípade minimálneho množstva (dávky) omamnej alebo psychotropnej látky potrebnej pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti za
drogové delikty138), teda dávky všeobecne akceptovanej a rovnakej pre všetky prípady týkajúce sa rovnakého druhu drogy, ale naopak slovným vyjadrením „a to pre osobnú spotrebu139) “ zákonodarca stanovil konkrétnu obvyklú
dávku (množstvo) tejto drogy vo vzťahu ku konkrétnemu páchateľovi skutku,
konkrétnemu držiteľovi, a nie voči bežnému konzumentovi danej drogy. Tento
názor je podporený aj použitím logického výkladu ustanovenia § 135 ods. 1
Trestného zákona, keďže je zrejmé, že slovné spojenie „pre vlastnú potrebu“140) smeruje k pohnútke (motívu) páchateľa a slovné spojenie „a to pre
osobnú spotrebu“141) potom musí smerovať ku konkrétnemu držiteľovi (konzumentovi) drogy, pretože by sa inak jednalo o duplicitu, nadbytočnosť pojmov v jednom ustanovení Trestného zákona.
Preto je možné sa stotožniť s názormi viacerých autorov, že v prípade obvykle jednorazovej dávky omamnej alebo psychotropnej látky na použitie ustanovenej v § 135 ods. 1 Trestného zákona sa jedná o dávku nie konštantnú,
ale meniacu sa v závislosti142) od jedinca (konzumenta), najmä s prihliadnutím
na stav jeho fyzickej a psychickej dispozície a závislosti alebo že sa jedná o individuálne zistenú dávku omamnej alebo psychotropnej látky v množstve obvyklom pre konkrétneho užívateľa, ktorá zodpovedá stupňu jeho závislosti od
takejto látky a ktorá je spôsobilá po jeho aplikovaní ovplyvniť psychiku
138)
139)
140)
141)
142)

§ 171 ods. 1 Trestného zákona, § 172 Trestného zákona
§ 135 ods. 1 posledná alinea Trestného zákona
§ 135 ods. 1 alinea prvá Trestného zákona
§ 135 ods. 1 posledná alinea Trestného zákona
Samaš O., Stiffel H., Toman P.: Trestný zákon, Stručný komentár, IURA EDITION, 2006,
s. 292
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užívateľa, resp. znamená nebezpečenstvo pre jeho život alebo zdravie, vrátane vyvolania nebezpečného návyku na užívanie takejto látky 143).
V samotnej praxi si treba potom uvedomiť, že nebude problémom pre orgány činné v trestnom konaní určiť v trestnom konaní minimálnu (trestne zodpovednú) dávku omamnej alebo psychotropnej látky, ktorú každoročne všeobecne definuje kriminalisticko – expertízny ústav a u konkrétnych prípadov k
veci určí tento ústav v podanom znaleckom posudku na zaistené drogy, ale
problémy pri dokazovaní nastávajú v prípade určenia jednej obvyklej dávky
drogy na použitie pre konkrétneho držiteľa (konzumenta), ktorá je aj rozhodujúcim kvalifikačným momentom pri určení právnej kvalifikácie skutku páchateľa (podľa počtu týchto dávok drogy môže dôjsť k rôznym právnym kvalifikáciám skutku - § 171 ods. 1, § 171 ods. 2 či dokonca § 172 ods. 1 Trestného
zákona).
Určenie jednej obvykle jednorazovej dávky drogy na použitie pre osobnú
spotrebu páchateľa orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdmi v konkrétnom konaní je otázkou právnou a bude vychádzať z posúdenia konkrétnych fyzických a psychických dispozícií páchateľa a jeho drogovej závislosti.
Za daným účelom je preto potrebné v trestnom konaní zabezpečiť skúmanie
týchto fyzických a psychických dispozícií páchateľa cestou znaleckého skúmania znalcami z odboru zdravotníctvo, odvetvie psychiatria a tým zabezpečiť
ako podklad pre konečné rozhodnutie znalecký posudok týchto znalcov.
V prípadoch, kedy nebude potrebné aj skúmanie duševného stavu obvineného, kde Trestný poriadok144) vyžaduje skúmanie dvoma znalcami – psychiatrami, bude pre posúdenie fyzického a psychického stavu páchateľa vrátane
jeho drogovej závislosti, v kontexte posúdenia jednej obvyklej dávky na použitie pre osobnú spotrebu postačovať podanie znaleckého posudku jedným
znalcom – psychiatrom.145) Na podklade podaného znaleckého posudku
znalcov – psychiatrov ako aj znaleckého posudku kriminalisticko-expertízneho ústavu, ako aj ďalších dôkazov vo veci (napríklad výsluchy svedkov,
znalcov - toxikológov, a iné) potom orgán činný v trestnom konaní alebo súd
posúdi právnu otázku spočívajúcu v určení konkrétnej obvykle jednorazovej
dávky drogy na použitie pre osobnú spotrebu páchateľa a posúdi, či sa táto
zhoduje s minimálnou bežnou dávkou drogy určenou kriminalisticko – expertíznym ústavom v podanom znaleckom posudku na zaistenú neoprávnene
prechovávanú drogu, alebo túto bežnú dávku prekračuje a bude potrebné pre
účely právnej kvalifikácie skutku ako drogového deliktu podľa nej určiť počet
obvykle jednorazových dávok drogy pre vlastnú potrebu ako kvalifikačný moment prečinu podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona.
143) Čentéš J.: Hmotnoprávne aspekty trestnej činnosti páchanej v súvislosti s nealkoholovou toxikomániou v Slovenskej republike, ŠEVT, 2007, s. 81
144) § 148 ods. 1 Trestného poriadku
145) uznesenie Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 4 To 103/00 zo dňa 20.09.2000 (judikatúra R
61/2003 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR)
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Samotný § 135 ods. 1 Trestného zákona určuje, že o prečin podľa § 171
ods. 1 Trestného zákona pôjde len v prípadoch, kedy prechovávaná droga
pre vlastnú potrebu neprekračuje najviac trojnásobok obvykle jednorazovej
dávky drogy na použitie pre osobnú spotrebu páchateľa. V prípade jej prekročenia sa bude jednať buď o prečin podľa § 171 ods. 2 Trestného zákona, ak
sa bude jednať o najviac desaťnásobok tejto dávky, alebo o zločin podľa
§ 172 ods. 1 písm. d) Trestného zákona, ak sa bude jednať o najmenej
desaťnásobok tejto dávky.
Záverom k výkladu danej problematiky pre priblíženie uvádzam dva príklady z praxe, týkajúce sa určenia jednej obvykle jednorazovej dávky drogy na
použitie pre osobnú spotrebu:
V prvom prípade prokurátor podal obžalobu na M.J. za zločin podľa
§ 172 ods. 1 písm. c), písm. d) Trestného zákona pretože bola uňho počas
kontroly políciou mimo iného zaistená aj striekačka s obsahom metamfetamínu o hmotnosti 673 mg s priemernou koncentráciou účinnej látky 71,5 %
hmotnostných, čo predstavuje 481 mg absolútneho metamfetamínu, ktorý
podľa znaleckého posudku kriminalisticko – expertízneho ústavu predstavuje
12 až 24 obvyklých jednorazových dávok drogy. Po vykonaní hlavného pojednávania súd v odsudzujúcom rozsudku uvedené množstvo drogy na rozdiel od
prokurátora považoval za 8 obvykle jednorazových dávok drogy (pre obžalovaného) a konanie obžalovaného právne posúdil ako prečin podľa § 171 ods.
2 Trestného zákona. Súd svoj postup odôvodnil závermi znalca z odboru zdravotníctvo a farmácia a výpoveďou svedka, ošetrujúceho lekára obžalovaného,
podľa ktorých predmetné množstvo drogy v počte 12 obvykle jednorazových
dávok (pre bežného konzumenta) stanovených kriminalisticko – expertíznym
ústavom bolo pre obžalovaného s poukazom na jeho fyzickú a psychickú kondíciu a najmä drogovú závislosť 8 jednorazových dávok drogy (tieto dávky sú
pre neho znesiteľné).146) S daným postupom súdu je potrebné sa stotožniť,
pretože v tomto prípade bolo potrebné jednotlivú obvyklú dávku drogy pre
vlastnú potrebu stotožniť s jednotlivou obvyklou dávkou drogy pre použitie na
osobnú spotrebu daného obžalovaného a tak určiť maximálne množstvo drogy, ktoré obžalovaný držal ako závislá osoba pre vlastnú potrebu.
V druhom prípade súd rozsudkom schválil dohodu o vine a treste uzatvorenú medzi prokurátorom a obvineným M.P. za zločin podľa § 172 ods. 1
písm. c), písm. d) Trestného zákona pre skutok spočívajúci v držbe 4ks sáčkov konope pre vlastnú potrebu obvineného o celkovom množstve 2674 mg
konope s priemernou koncentráciou THC 13,1 % hmotnostného, čo zodpovedá 350 mg THC, ktoré podľa znaleckého posudku kriminalisticko – expertízneho ústavu predstavuje 12 až 27 obvyklých jednorazových dávok
146) rozsudok Okresného súdu Bratislava V, sp. zn. 2T 58/2009 zo dňa 14.05.2009
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drogy.147) Znalci – psychiatri v podanom znaleckom posudku na duševný stav
obvineného148) v rámci trestného konania uviedli, že obvinený mohol užiť drogu na 8 až 12 krát, nakoľko tolerancia voči tejto droge nie je u neho znížená
a išlo by len o trojnásobné zvýšenie priemernej dávky, čo nie je u toxikomana
smrteľná dávka pri dobrej tolerancii. Podľa môjho názoru súd správne predmetnú dohodu o vine a treste schválil a potvrdil stanovenie počtu obvyklých
jednorazových dávok drogy v počte 12 až 27, pretože znalcami vyjadrené zníženie počtu dávok drogy pre osobnú spotrebu obvineného neodzrkadľuje definíciu vyššie uvedeného pojmu jednej obvyklej jednorazovej dávky drogy na
použitie pre osobnú spotrebu, ale odzrkadľuje dávku, ktorá by nebola pre obvineného smrteľná, a teda sa jedná nepochybne o oveľa väčšiu dávku, ako je
jeho obvyklá dávka na použitie pre osobnú spotrebu.
Záverom je potrebné k danej problematike uviesť, že pre účely praxe by bolo potrebné zjednodušiť daný postup a prijať určité pravidlá,
aby nedochádzalo v praxi k rozdielnym určeniam množstva obvykle jednorazovej dávky drog na použitie pre osobnú potrebu, a to v obdobných veciach,
čo má za následok rôzne posúdenie veci a s tým spojený aj rôzny trestnoprávny následok – od určenia odlišných právnych kvalifikácií činov až po ukladanie
odlišných trestov.
Ako som už v prechádzajúcom texte uviedol, zákonodarca pri stanovení
obvykle jednorazovej dávky drogy na použitie pre osobnú potrebu nepostupoval formou poskytnutia jej výslovnej legálnej definície alebo stanovenia konkrétnych objemových hodnôt u každého druhu drogy, a to či už v Trestnom zákone alebo v inom právnom predpise právneho poriadku Slovenskej republiky, čo je podľa môjho názoru jediná cesta na odstránenie aplikačných
problémov v praxi týkajúcich sa danej problematiky.
Osobne sa domnievam, že by mali byť všeobecne záväzným právnym
predpisom presne určené objemové hodnoty u každej omamnej látky alebo
psychotropnej látky, ktoré by sa považovali za obvykle jednorazovú dávku drogy na použitie pre osobnú spotrebu, čím by došlo k zjednoteniu danej právnej
úpravy a k odstráneniu terajšej aplikačnej nejednotnosti, riešenej len judikatúrou. Možno daný postup by bol voči terajšej praxi znevýhodnením u osôb ťažko závislých od drog, ktoré užívajú drogy vo väčších množstvách, ale ako som
už uviedol, zaviedol by jednoznačnú právnu istotu v celej spoločnosti v tejto
oblasti, ktorej účelom by bolo potláčanie drogovej trestnej činnosti.

147) rozsudok Okresného súdu Bratislava V, sp. zn. 5T 116/09 zo dňa 29.01.2010
148) znalecký posudok MUDr. Klaudii Stanislavovej č. 52/2008 a MUDr. Rudolfa Múdreho
č. 48/2008 zo dňa 18.06.2008
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Usmrtenie v trestnom práve
hmotnom: česko-slovenská
komparácia
Abstrakt:
V článku sa venujem jednak usmrteniu ako trestnému činu vo všeobecnej
rovine, a ďalej podávam prehľad o hmotnoprávnej úprave usmrtenia zavineného úmyselne alebo z nedbanlivosti v novom českom trestnom zákonníku (č.
40/2009 Sb.) a novom slovenskom trestnom zákone (č. 300/2005 Z. z.) vo
vzájomnom porovnaní. Hoci najviac pozornosti venujem „klasickým“ trestným
činom proti životu, stranou nenechávam ani „špecifické“ trestné činy, ako napríklad teror či genocídium.
V novej českej úprave je nepochybne najzaujímavejšie poňatie úmyselného usmrtenia v trojuholníku vražda spáchaná s rozmyslom alebo po predchádzajúcom uvážení – vražda „prostá“ – zabitie, a z neho vyvstávajúce kvalifikačné problémy, na ktoré už teraz poukazujú autori i odborníci z praxe. Trochu odlišným spôsobom sa úprava úmyselného usmrtenia premietla do
slovenského trestného zákona, kde za diferenciačný aspekt zákonodarca určil predchádzajúce zváženie pohnútky páchateľom.
Úplne odlišné je na Slovensku chápanie trestného činu zabitia, pri ktorom ide o nedbanlivostné spôsobenie smrti pri úmyselnom spáchaní trestného činu proti zdraviu. Ospravedlniteľná okolnosť silného rozrušenia, ktorá
českého zákonodarcu okrem iného viedla k vyčleneniu trestného činu zabitia
od závažnejšieho činu vraždy, na Slovensku dokonca v určitých prípadoch
posúva prípustné medze nutnej obrany, a tým vylučuje protiprávnosť inak excesívneho činu.
Úprava usmrtenia z nedbanlivosti ku konaniu i následku je v oboch zákonoch podobná a nespôsobuje aplikačné problémy. Usmrtenie z nedbanlivosti
pri útoku proti zdraviu sa na Slovensku posudzuje ako už spomenuté zabitie,
rekodifikovaný český trestný zákonník v tejto veci ponechal pôvodnú koncepciu kvalifikovaných skutkových podstát trestných činov postihujúcich
ublíženie na zdraví.
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Kľúčové slová
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kvalifikácia

Abstract:
The presented paper deals with the topic of culpable homicide, as
defined in the newly re-codified Czech and Slovak Penal Codes, and
interpreted by the Czech and Slovak criminal law doctrine. It examines the
newly adopted legislation concerning the classification of crimes punishing
homicide. Both doctrines divide the act of culpable homicide in the two
possible groups according to the offender’s state of mind affecting the
criminal conduct: wilful and negligent homicide.
The new Czech Penal Code recognizes the crime of murder as wilful
homicide, with more severely punishable sub-category of premeditated
murder, and privileged sub-category of infanticide; and the crime of
manslaughter, which is also wilful homicide, but committed under certain
mitigating circumstances. Negligent homicide can be considered as the
qualified crime of battery resulting in death, when the offender’s intent was to
cause bodily harm, or as the crime of negligent killing, when the death of
victim was caused merely by the offender’s negligent conduct without any
malice aforethought.
When qualifying an act of wilful homicide, the new Slovak Penal Code
draws distinction between premeditated murder (assassination) and murder
on the basis of premeditation of the offender’s motive. Infanticide is also
considered as privileged wilful homicide with lighter punishment. Unlike the
Czech Penal Code, Slovak legislation understands the crime of manslaughter
as intentional bodily harm negligently resulting in death; and negligent
homicide without malice aforethought is qualified as the crime of killing.

Key words:
culpable homicide, murder, manslaughter, killing, penal code, legal
qualification

Pár slov úvodom
Predložený článok149) sa bude zaoberať úpravou usmrtenia, ako je
zachytená v novom českom a slovenskom kódexe trestného práva
149) Článok je výsledkom môjho výskumu v rámci Špecifického vysokoškolského výskumu Katedry
trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe pre rok 2010 s názvom Teoretické i praktické problémy rekodifikace českého trestního práva hmotného, a je prepracovaním jednej kapitoly diplomovej práce Zavinené usmrtenie: Vybrané aspekty vyšetrovania
a právnej kvalifikácie prípadov zavinených úmrtí v Českej republike a na Slovensku, ktorú
som obhájil v rovnakom roku.
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hmotného.150) Predmetom skúmania je teda udalosť, pri ktorej došlo ku smrti
človeka, a to zavineným konaním trestnoprávne zodpovednej fyzickej osoby.
Je na prvý pohľad zrejmé, že ide o veľmi závažnú oblasť trestného práva, ktorého účelom je ochrana najdôležitejších spoločenských záujmov. Každá strata ľudského života zasahuje celú spoločnosť, ktorá si život ctí a chráni ako najvyššiu hodnotu. Ak však smrť, či už z úmyslu alebo z nedbanlivosti, zaviní druhý človek, spoločnosť sa s ním a s jeho činom musí náležite a spravodlivo
vyrovnať. Naša civilizácia dospela k tomu, že najvhodnejším spôsobom, ako
napraviť bezprávie spôsobené nezvratnou stratou života, je aplikácia trestnoprávnych noriem na konkrétny prípad v trestnom konaní; teda spoľahlivé a náležité zistenie trestného činu, vrátane jeho presnej právnej kvalifikácie, a spravodlivé potrestanie páchateľa za tento čin.
To, že život v spoločnosti každodenne prináša rozmanité a zložité situácie, obzvlášť platí v prípadoch usmrtenia. Každý jeden prípad je tak svojský
a zložitý, že vo vedách trestného práva, kriminológie či kriminalistiky nenájdeme ani jednu publikáciu, ktorá by si vôbec kládla za cieľ obsiahnuť problematiku v svojej komplexnosti. Môžeme sa zaoberať kvalifikáciou usmrtení, typológiou páchateľov a obetí, rozličnosťou motívov, metodike vyšetrovania, atď.
Táto téma sa doslovne nedá vyčerpať a vždy bude priťahovať záujem odborníkov.
Ani ja si v článku nedávam za cieľ detailne komentovať každý jeden relevantný trestný čin; jednotlivé trestné činy sú totiž dostatočne obsiahlo popísané v nových komentároch a publikáciách, ktoré uvádzam v zozname použitej
literatúry. Jadrom práce je komparácia nového českého trestného zákonníka
s o štyri roky staršou rekodifikovanou slovenskou úpravou. Zameriam sa pritom na vybrané sporné miesta, ktoré môžu pri kvalifikácii konkrétnych skutkov
priniesť výkladové a aplikačné problémy .

Usmrtenie človeka ako trestný čin
Ako som uviedol v úvode, objektom môjho skúmania a úvah je smrť ľudského jedinca. V súdno-lekárskej praxi rozoznávame smrť prirodzenú, ktorá
nastáva pôsobením vnútorných biologických procesov, a smrť násilnú, spôsobenú vonkajším nepriaznivým vplyvom. Škálu možných mechanizmov násilnej smrti nie je možné vyčerpávajúco popísať. Môže ísť o náhodnú udalosť
spôsobené prírodným faktorom, alebo o siahnutie na život vlastnou rukou či

150) Terminologická poznámka: názvy českých hmotnoprávnych kódexov sa budú ďalej v práci
označovať ako starý český trestný zákon a nový český trestný zákonník (zákony č. 140/1961
Sb. a 40/2009 Sb.), poprípade skratkami „st. čes. TZ“ a „nov. čes. TZ“. Napomôže to rozpoznať české zákony od ich slovenských náprotivkov, ktoré budú označované ako starý či nový
slovenský trestný zákon (zákony č. 140/1961 Zb. a 300/2005 Z. z.), poprípade „st. slov. TZ“
a „nov. slov. TZ“. Skratky vytváram za účelom lepšej prehľadnosti obsahu článku.
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pričinením druhej osoby. V poslednom prípade tak môže dôjsť aj ku spáchaniu trestného činu.151)
V prípadoch násilnej smrti spôsobenej trestným činom je primárnym následkom konania či opomenutia páchateľa narušenie základnej hodnoty spoločnosti stratou ľudského života. Ako si ďalej ukážeme, násilná smrť môže,
a často aj nastáva pri útokoch vedených proti iným spoločenským hodnotám,
akými sú napríklad zdravie, telesná integrita, sloboda a iné. Všetky tieto trestné činy bez ohľadu na to, proti ktorej spoločenskej hodnote chcel páchateľ
podniknúť útok, alebo ktoré hodnoty boli porušené ako následok takéhoto
činu, zjednocuje jeden fakultatívny znak – účinok trestného činu. Teória
trestného práva účinok definuje ako zmenu na hmotnom predmete útoku.152)
Spoločným účinkom trestných činov, ktorým sa budem ďalej venovať, je práve skutočnosť, že nastala smrť ľudskej osoby.
Počiatkom a koncom ľudského života pre potrebu kvalifikácie usmrtenia
v trestnom práve sa zaoberá zákon, judikatúra i právna veda. Usmrtiť je možné
až dieťa, ktoré prestalo byť ľudským plodom153) okamihom pôrodu, respektíve začiatkom pôrodu.154) Tak v českom ako i v slovenskom trestnom práve judikatúra155) za smrť považuje biologickú smrť mozgu (cerebrálnu smrť); na
Slovensku sa navyše táto definícia doslovne zakotvila v novom trestnom zákone (§ 142 ods. 2 nov. slov. TZ).

Usmrtenie v nových trestných kódexoch
Podľa nového českého trestného zákonníka sa v prvom diele prvej
hlavy zvláštnej časti – trestné činy proti životu – úmyselné usmrtenie môže
kvalifikovať ako trestný čin vraždy (§ 140), zabitia (§ 141) alebo vraždy novonarodeného dieťaťa matkou (§ 142). Pohnutie alebo pomoc k samovražde sú napokon trestné ako účasť na samovražde (§ 143).
Nedbanlivostné usmrtenie bez úmyslu ublížiť obeti na zdraví alebo jej
spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví po novom kvalifikujeme ako usmrtenie z nedbanlivosti (§ 143). Ak páchateľ z nedbanlivosti zavinil smrť obete spáchaním
151)
152)
153)
154)

Kvapilová, H., Dogoši, M.: Soudní lekářství pro právníky a policisty, s. 27-28.
Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část , s. 168.
Jelínek, J. a kol. Trestní zákonník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, s. 170.
Tento výklad uvádzajú komentáre k trestným zákonom, pozri Samaš, O., Stiffel, H., Kočica, J.
Trestný zákon. Stručný komentár, s. 304; Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná
část. Zvláštní část , s. 475.
Bližšie k problematike pozri českej právnickej obci známu polemiku Dolenský, A. Momentum
partus. Trestní právo; Císařová, D. Iura novit curia (několik poznámek k článku dr. Dolenského
„Momentum partus“). Trestní právo; Kühn, Z. K otázce vymezení pojmů lidského plodu z hlediska trestního práva. Trestní právo.
Vzhľadom na to sa v práci nebudeme zaoberať trestnými činmi proti tehotenstvu ženy (Diel 4
Hlavy I. Zvláštnej časti nov. čes. TZ), ktoré poskytujú ochranu života a zdravia ľudskému plodu,
pokiaľ výslovne nepôjde o usmrtenie tehotnej ženy v súvislosti s takýmto trestným činom.
155) Pozri stanovisko Najvyššieho súdu zo dňa 16.06.1976, sp. zn. Tpjf 30/76.
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úmyselného trestného činu proti zdraviu (ťažké ublíženie na zdraví – § 145,
ublíženie na zdraví – § 146, ublíženie na zdraví z ospravedlniteľnej pohnútky – § 147), popr. iného trestného činu, bude sa to považovať za okolnosť podmieňujúcu použitie vyššej trestnej sadzby a páchateľ bude trestný
pre takýto kvalifikovaný trestný čin. Usmrtenie z nedbanlivosti je podľa bipartície zavedenej novým trestným zákonníkom považované za prečin. 156)
Podľa systematiky nového slovenského trestného zákona môžeme
skutok úmyselného usmrtenia kvalifikovať ako trestný čin úkladnej vraždy
(§ 144), vraždy (§ 145), alebo v prípade usmrtenia novorodenca matkou pri
rozrušení spôsobenom pôrodom vraždy novonarodeného dieťaťa matkou
(§ 146). Tieto trestné činy boli zaradené hneď na úvod osobitnej časti zákona
do prvého dielu prvej hlavy – trestné činy proti životu. 157)
Ak je smrť človeka spôsobená druhou osobou z nedbanlivosti, môže ísť
o zabitie (§ 147, 148), usmrtenie (§ 149), alebo jeden z množstva kvalifikovaných trestných činov, kde je znakom spôsobenie smrti. Usmrtenie ako nedbanlivostný trestný čin označuje nový slovenský trestný zákon ako prečin.158) Medzi trestné činy proti životu radí tento zákon ešte nedovolené prerušenie tehotenstva (§ 150-153) a účasť na samovražde (§ 154).
Pre názorné porovnanie zavineného usmrtenia v českom a slovenskom
trestnom práve predkladám nasledovnú tabuľku:
Následok

Usmrtenie

Zavinenie
k následku

Úmyselné

Nedbanlivostné

Zavinenie ku
konaniu

Úmyselné

Úmysel
Nedbanlivost1) Spôsobiť
ťažkú ujmu na né
zdraví
2) Ublížiť na
zdraví
3) Spáchať
iný trestný čin

156) § 14 ods. 2 nov. čes. TZ.
157) Tento trend je zhodný pre novú českú i slovenskú úpravu. Zákonodarcovia umiestnili na prvé
miesto úmyselné usmrtenie (vraždu v Česku a úkladnú vraždu na Slovensku), čím deklarovali,
že život člena spoločnosti stojí na prvom mieste medzi hodnotami a záujmami chránenými
trestným právom.
158) § 10 ods. 1, písm. a) nov. slov. TZ.
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Ďalšie znaky
subj. stránky

starý Č-S TZ
140/1961 Sb.

Vražda (§ 219)

ČESKO 40/2009 1) Vražda
Sb.
(§ 140/2)

SLOVENSKO
300/2005 Z. z.

Osprav.
pohnútka

1) Rozmysel alebo
predchádzajúce uváženie
2) Vopred
uvážená
pohnútka

2) Úkladná
vražda
(§ 144)

Vražda
(§ 140/1)

Vražda
(§ 145)

Zabitie
(§ 141)

Može ísť
o nutnú
obranu
(§ 25/3)
Inak bez
významu

Rozrušenie
spôsobené
pôrodom

A) Ospravedlniteľná
pohnútka

Vražda nov.
nar. dieťaťa
matkou
(§ 220)

Ublíženie na
zdraví
1) (§221/3)
2) (§ 222/3)
3) Kvalifikovaný
trestný čin

Ublíženie na
zdraví
(§ 224)

Vražda nov.
nar. dieťaťa
matkou
(§ 142)

1) Ťažké ublíženie na zdraví
(§ 145/3)
2) Ublíženie na
zdraví
(§ 146/4)
1, 2, A) Ublíženie na zdraví
z ospraved. pohnútky
(§ 146a/5)
3) Kvalifikovaný
trestný čin

Usmrtenie
z nedbanlivosti
(§ 143)

Vražda nov.
nar. dieťaťa
matkou
(§ 146)

1) Zabitie
(§ 147)
2) Zabitie
(§ 148)
3) Kvalifikovaný
trestný čin
A) Môže ísť
o n.o.

Usmrtenie
(§ 149)

Tabuľka 1. Klasifikácia trestných činov zavineného usmrtenia

Úmyselné usmrtenie
Úprava úmyselného usmrtenia v novom českom trestnom zákonníku patrí medzi najdiskutovanejšie, a taktiež, dovolím si tvrdiť, aj právnickou obcou
najkritizovanejšie výsledky rekodifikácie trestného práva hmotného. Napokon
to nevzbudzuje žiadne prekvapenia, keďže staré ustanovenie § 219 sa všeobecne považovalo za prekonané, nedokonale reflektujúce a vystihujúce
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spoločenskú realitu, a dokonca zaostávajúce aj za historickou úpravou matérie na našom území.159) Ako som už uviedol, ide o veľmi citlivú oblasť trestného práva, priťahujúcu dennodennú pozornosť verejnosti.
Stará česko-slovenská úprava kvalifikovala bez ďalšieho význačného
rozlišovania úmyselné usmrtenie ako trestný čin vraždy (§ 219 st. čes./slov.
TZ). Ustanovenie § 219 popri základnej skutkovej podstate úmyselného
usmrtenia rozoznávalo niekoľko okolností podmieňujúcich použitie vyššej
trestnej sadzby.160)
Jediná privilegovaná skutková podstata úmyselného usmrtenia bola obsiahnutá v ustanovení § 220 – vražda novonarodeného dieťaťa matkou.
Úmyselným usmrtením bolo taktiež možné spáchať trestný čin teroru, teroristického útoku a genocídy, pri ktorých však bolo nutné naplniť ďalší fakultatívny znak skutkovej podstaty uvedený v zákone.
Český trestný zákonník rozširuje škálu kvalifikácie úmyselného usmrtenia na základe charakteristiky subjektívnej stránky činu, pričom v systematike
uvádza tri trestné činy: vraždu (§ 140), zabitie (§ 141) a vraždu novonarodeného dieťaťa matkou (§ 142).
Trestný zákonník obsahuje ešte niekoľko „mimoriadnych“ trestných činov postihujúcich úmyselné usmrtenie. Staré ustanovenie o teroristickom
útoku bolo prebraté do § 311 nov. čes. TZ, akurát sa pre spôsobenie smrti
zvýšila trestná sadzba na dvanásť až dvadsať rokov alebo výnimočný trest. Podobne ostala zachovaná podstata trestných činov teroru (§ 312) a genocídy
(§ 400). Pribudol nový trestný čin útok proti ľudskosti (§ 401), ktorý inkorporoval čl. 7 Štatútu Medzinárodného trestného súdu. 161)
Jednočinný súbeh teroru alebo teroristického útoku s vraždou (§ 140) je
vylúčený, keďže sú k vražde vo vzťahu špeciality. Rovnako je vylúčený súbeh
teroru a teroristického útoku z dôvodu subsidiarity skutkovej podstaty trestného činu teroru.162)
Otázka prípustnosti jednočinného súbehu vraždy a genocídia nie je podľa mňa jednoznačná. Hoci obe chránia hodnotu života, v prípade genocídia je
primárnym objektom právo určitého kolektívu na existenciu (ochrana
159) Musil, J. Český trestní zákon potřebuje diferencovanější skutkovou podstatu úmyslného usmrcení. Trestní právo.
160) „Spáchanie činu ... na dvoch alebo viacerých osobách, obzvlášť surovým alebo trýznivým
spôsobom, opätovne, na tehotnej žene, na osobe mladšej ako pätnásť rokov, na verejnom
činiteľovi pri výkone alebo pre výkon jeho právomoci, na inom pre jeho rasu, príslušnosť
k etnickej skupine, národnosť, politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že je bez vyznania v úmysle získať majetkový prospech alebo v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný
čin alebo z inej obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky.“
§ 219 odst. 2 st. čes. TZ
161) Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část, s. 847.
162) Idem, s. 735, 736.
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jednotlivcov je zatlačená do úzadia). Riešením by bolo súbeh vylúčiť kvôli špecialite v prospech genocídia. Spôsobí to však problém v prípade posúdenia
súbehu genocídy a útoku proti ľudskosti, ktorý je možný, pretože obe relevantné skutkové podstaty sa líšia v objektoch. Ustanovenie § 401 ods. 1,
písm. i), pre trestnosť útoku proti ľudskosti súbeh s trestným činom vraždy doslovne vyžaduje. Ak teda páchateľ v rámci rozsiahleho alebo systematického
útoku proti civilnému obyvateľstvu úmyselne usmrtí človeka, a to spácha
s úmyslom celkom alebo čiastočne vyhladiť konkrétnu skupinu ľudí, a pre tento skutok bude stíhaný pred českým súdom, je možné, že jeho skutok sa posúdi ako trestný čin genocídia a útoku proti ľudskosti, a teda aj vraždy, spáchaných v jednočinnom súbehu.163)
Vráťme sa k „štandardným“ prípadom úmyselného usmrtenia. Skutkové
podstaty môžeme z materiálneho hľadiska rozdeliť do troch skupín:
l

základná: trestný čin vraždy podľa § 140 ods. 1 nov. čes. TZ,

l

privilegovaná: trestný čin zabitia podľa § 141 nov. čes. TZ a trestný čin
vraždy novonarodeného dieťaťa matkou podľa § 142 nov. čes. TZ,

l

kvalifikovaná: trestný čin vraždy podľa § 140 ods. 2 nov. čes. TZ.

Najzaujímavejší moment podľa novej úpravy je nepochybne teoretické
uchopenie a správna aplikácia trojuholníka kvalifikovaná vražda spáchaná
s rozmyslom alebo po predchádzajúcom uvážení – vražda „prostá“ – privilegované zabitie. Veľmi detailne sa tejto problematike venuje Hořák164), ktorý
výstižne poukazuje na kvalifikačné úskalia, ktoré prináša nová úprava. Keďže
sa budeme zaoberať podobnými problémami, ale z komparatívneho hľadiska,
priblížme si najprv novú slovenskú úpravu.
Slovenský trestný zákon úmyselné usmrtenie ako trestný čin proti životu označuje výhradne ako vraždu, pričom v prvom diele prvej hlavy osobitnej
časti zákona – trestné činy proti životu – rozoznáva úkladnú vraždu (§ 144),
vraždu (§ 145) a vraždu novonarodeného dieťaťa matkou (§ 146).
V systematike trestného zákona sa taktiež uplatňuje delenie skutkových
podstát podľa závažnosti prípadu úmyselného usmrtenia:
163) Obvinení pred medzinárodnými trestnými tribunálmi sú v prípadoch úmyselných usmrtení obvykle stíhaní pre trestný čin genocídy a vraždy ako zločinu proti ľudskosti spáchaných
v jednočinnom súbehu.
V prospech prípustnosti takéhoto súbehu v kontinentálnom práve hovorí i súčasná kvalifikácia
v obžalobe frankfurtského prokurátora na Onesphora Rwabukombeho, Rwanďana obvineného z genocídy, vraždy a navádzaniu ku genocíde. Proces pred nemeckým súdom bude prebiehať počas roka 2011, a pravdepodobne i dlhšie; konečný výsledok významný aj pre našu
teóriu sa tak dozvieme až v horizonte najbližších rokov.
Je však možné, že by v našom práve predsa ustúpili oba trestné činy pred genocídou z dôvodu
špeciality.
164) Hořák, J. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku, s. 72-86, in Jelínek, J. (ed.) O novém
trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny.
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l

základná: trestný čin vraždy podľa § 145 nov. slov. TZ,

l

privilegovaná: trestný čin vraždy novonarodeného dieťaťa matkou podľa § 146 nov. slov. TZ,

l

kvalifikovaná: trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144 nov. slov. TZ.

Pre úplnosť komparácie sa však najprv pozrime na ustanovenia „mimoriadnych“ deliktov, ktoré napriek odlišnému objektu spája znak úmyselného
usmrtenia . V siedmej hlave osobitnej časti nového slovenského trestného zákona – trestné činy proti republike – sa nachádza trestný čin teroru (§ 313),
a napokon dvanásta hlava tejto časti – trestné činy proti mieru, proti ľudskosti,
trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové – obsahuje trestné
činy genocídia (§ 418), terorizmu a niektorých foriem účastí na terorizme
(§ 419) a neľudskosti (§425). Ustanovenie § 425 je blanketnou normou odkazujúcou na čl. 7 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.165)
Uvedené trestné činy sa svojou povahou nelíšia od pôvodných ustanovení
starého trestného zákona, ani od súčasnej českej úpravy. O jednočinných súbehoch platia v oboch národných úpravách tie isté hore uvedené pravidlá.

Úmyselné usmrtenie kvalifikované
Zamerajme sa na rozdiel medzi vraždou kvalifikovanou a „jednoduchou“
(česky prostou). Nová česká úprava rozoznáva v § 140 ods. 2 úmyselné
usmrtenie spáchané s rozmyslom alebo po predchádzajúcom uvážení.
Premeditovanými vraždami a usmrteniami v afekte sa podrobne zaoberá Hořák166). Uvedenými znakmi rozumie „myšlienkovú činnosť páchateľa, spočívajúcu v hodnotení podstatných okolností a konkurujúcich si pohnútok
(motívov), ktoré predchádza a podmieňuje rozhodnutie spáchať trestný
čin“, teda „vyššiu mieru racionálnej kontroly nad konaním“, oproti spontánnej reakcii na vyhrotený konflikt.167)
V slovenskom trestnom zákone sa na rozdiel od českej úpravy technicky
korektnejšie168) skutkové podstaty základného a kvalifikovaného úmyselného
165) Napriek rozdielnej legislatívnej technike postihuje trestný čin neľudskosti tie isté skutky, čo
český trestný čin útok proti ľudskosti (§ 401 nov. čes. TZ).
166) Pozri napr. Hořák, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem (část I. a část II.).
Trestní právo; Hořák, J. Úmyslná usmrcení v afektu (část I. a část II.). Trestní právo.
167) Hořák, J. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku, s. 73.
168) Viacerí autori upozorňujú na skutočnosť, že ods. 2 paragrafu 140 vypočítava rovnaké znaky
ako ods. 1, a navyše k nim pridáva ďalší znak. Preto je aspoň z legislatívnej techniky nejednoznačné, či ide o samostatný (závažnejší) trestný čin vraždy, alebo len o okolnosť podmieňujúcu
použitie vyššej trestnej sadzby. Znenie celého ustanovenia a pravdepodobne aj úmysel zákonodarcu sa totiž logicky prikláňa k prvej variante, avšak radenie v odsekoch k druhej. Ak by sme
kvalifikovali usmrtenie s rozmyslom podľa prvej varianty, začínali by sme veľmi neštandardne
druhým odsekom (napr. obvinený spáchal trestný čin vraždy podľa § 140 ods. 2, ods. 3 písm.
a) nov. čes. TZ). Na druhej strane je kvalifikácia vraždy podľa § 140 ods. 1, ods. 2 zbytočným
opakovaným uvedením rovnakých znakov. Uvidíme, ako si s týmto problémom poradí aplikačná
prax.
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usmrtenia radia do samostatných paragrafov ako trestné činy vraždy a úkladnej vraždy. Úkladná vražda od vraždy jednoduchej líši v tom, vyžaduje to, aby
mal páchateľ k úmyselnému usmrteniu obete vopred uváženú pohnútku. Pozrime sa teda na niekoľko poznatkov ohľadom pohnútky v literatúre, ktoré prispievajú do diskusie o premeditácii usmrtenia.
Účelom rozlíšenia je podľa Samaša, Stiffela a Tomana169) „potreba dôrazne odlíšiť vraždy spáchané na základe spontánneho, momentálneho
rozhodnutia, od tých, ktoré si páchateľ dôkladne vopred rozvážil, neraz aj
dlho pripravoval a dokonale naplánoval, prípadne sa o jej dokonanie už aj
pokúsil“. Ivor170) vopred uváženú pohnútku definuje ako „sformulované rozhodnutie usmrtiť iného, ktoré pretrváva počas dlhšieho časového obdobia
pred usmrtením človeka“. Časová dĺžka samotného formovania rozhodnutia
pritom nehrá zásadnú úlohu (môže postačovať aj pár minút), rozhodnutie však
musí byť „aspoň čiastočne spracované rozumovou zložkou vôle páchateľa“ (emocionálne rozhodnutie nepostačuje).
U niektorých autorov sa stretávame s tým, že pojmy pohnútka a motív sú
totožné, a keďže aj podľa mňa ide o významovo totožné pojmy, nebudem medzi nimi ďalej rozlišovať. „Motív je základnou pohnútkou k akejkoľvek aktivite, a preto keď hodnotíme správanie človeka, je nutné vykonať jeho motivačnú analýzu. ... [Motív] je začiatkom každého vôľového procesu, ktorý
môže, ale tiež nemusí vyústiť v konanie.“172) Ľudské správanie, teda konanie i opomenutie, ako také je takmer v každom prípade niečím motivované.
Tak úmyselné ako aj nedbanlivostné konanie má svoju pohnútku, lebo je prejavom vôle konajúceho.173)
Opakom sú výnimočné situácie, keď človek vykoná nejakú činnosť bez
pohnútky. Konanie bez pohnútky sa môže vyskytnúť u jedinca s poruchou motivácie alebo konania. Tiež je možné, aby sa u jedinca s poruchou motivácie
alebo konania vyskytla pohnútka, ktorá však úplne vybočuje zo štandardných
vzorov správania a nasvedčuje psychickej abnormalite jedinca. Tri základné
poruchy motivácie sú abulia (chorobná nerozhodnosť), hypobulia (znížená
rozhodnosť) a hyperbulia (nadmerná rozhodnosť).174)
Konanie v užšom zmysle je „akákoľvek aktivita zameraná na dosiahnutie určitého cieľa“; v širšom zmysle ho môžeme chápať ako „akúkoľvek činnosť vyjadrovanú motorickými aktivitami,“ teda i takú činnosť, ktorá je nezávislá od pohnútky a vôle jedinca. Medzi poruchy konania patrí napríklad hyperagilnosť (telesná a psychická čulosť, pohybová výkonnosť), agitovanosť
169)
170)
171)
172)
173)
174)
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Ivor, J. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť, s. 33, 34.
Chmelík, J. a kol. Místo činu a znalecké dokazování, s. 37.
Miňhová, J. Psychopatologie pro právníky, s. 45.
Stiffel, H., Kočica, J. Trestný zákon. Stručný komentár, s. 39.
Miňhová, J. Psychopatologie pro právníky, s. 45, 46.
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(neustále kŕčovité pohyby), skratkovité jednanie (cielené, ale neuvážené, bez
ohľadu na následky), raptus (náhle agresívne správanie, ktorého príčinou je
úzkostlivosť), abúzus (chorobný návyk na určitú látku), tik (chorobný pohybový zlozvyk), nutkavé jednanie (neodbytné pohybové aktivity, napr. z poverčivosti), či impulzívne konanie (bezcieľne, na základe okamžitého impulzu
a bez rozvažovania).175)
Aj tu môžeme o úplnej neexistencii pohnútky hovoriť len vo vzácnych prípadoch, zvyčajne sa vyvinie aj u duševne chorých ľudí, kde pohnútka vyvolávajúca nejaké konanie koreluje s duševnou chorobou. Napríklad u kleptomanov chýba jasná motivácia zmocniť sa cudzej veci, avšak páchateľ môže byť
motivovaný uspokojením zo samotného aktu krádeže, alebo podvedomou potrebou trestu.176) Výnimočným prípadom absencie akejkoľvek pohnútky môže
byť zranenie prítomnej osoby, ku ktorej došlo pri zúrivom záchvate duševne
ťažko chorého jedinca. Psychologické a psychiatrické posúdenie duševného
stavu a správania páchateľa činu je zásadné pre zhodnotenie zavinenia ako
jednej z podmienok trestnej zodpovednosti.
Od konania bez pohnútky musíme odlíšiť konanie, ktoré je síce nezávislé
na vôli konajúceho (obeť zadržiavaná násilníckym sadistom proti svojej vôli
fackuje druhú zadržiavanú obeť), avšak je vykonávané z nejakej pohnútky (v
prípade nesplnenia takéhoto rozkazu hrozí aktívnej obeti zastrelenie, ktorým
sa ozbrojený páchateľ vyhráža).
„Základnými náležitosťami vôle sú jej sloboda, to je nedostatok akéhokoľvek donútenia k prejavu, a jej vážnosť. Základnou náležitosťou prejavu vôle je jeho zrozumiteľnosť. Zložitým filozofickým problémom je vzťah
vôle vnútornej, to je skutočnej psychickej vôle toho, kto právny úkon činí
a vôle prejavenej. Vnútorná a prejavená vôľa sa totiž môžu z rôznych dôvodov líšiť (napr. pre omyl, pre simuláciu, pre donútenie atd.).“177) Pri absencii
vôľového konania nie je možné hovoriť o zavinení (úmyselnom či nedbanlivostnom) akéhokoľvek činu. Preto má aj zistenie pohnútky pre účely trestného konania mimoriadny význam.
Pohnútka veľmi úzko súvisí s účelom a cieľom trestného činu, bez zistenia ktorej by nebol skutkový základ pre rozhodnutie v trestnej veci úplný. Motiváciu musí vyšetrovateľ hodnotiť a analyzovať už od počiatku vyšetrovania
175) Idem, s. 47, 48.
176) Idem, s. 48.
K podvedomej motivácii:
„Z hľadiska ochoty človeka oznámiť motiváciu svojho chovania môžu nastať tri prípady:
1) človek si je vedomý motivácie svojho chovania a je ochotný ju oznámiť,
2) človek si je vedomý motivácie svojho chovania a nie je ochotný ju oznámiť,
3) človek si nie je vedomý motivácie svojho chovania, motivácia je podvedomá.“
Idem, s. 46.
177) Knapp, V. Teorie práva, s. 142.
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trestného činu, konečný verdikt o pohnútke ako znaku subjektívnej stránky
trestného činu prináleží súdu. Mimoriadnu dôležitosť objasnenia pohnútky
znázorňuje aj judikát Najvyššieho súdu sp. zn. Zm IV 258/35 zo dňa
10.07.1935, ktorý k subjektívnej stránke trestného činu uvádza: „K jakému
úmyslu se nesla činnost pachatelova, třeba vyvodit – když není důkazů
o pohnutce a účelu činu – ze způsobu provedení činu, druhu použité zbraně a důležitosti orgánu těla, který byl napaden, a síly vedených ran.“
Z kriminalistického hľadiska je pohnútka podľa Musila178) jedným z piatich základných komponentov kriminalistickej charakteristiky trestného činu.
K motivácii uvádza nasledovné:
„Miera dôležitosti motívu je u rôznych skupín trestných činov značne
rozdielna. U niektorých druhov trestných činov je motivácia notoricky zrejmá a málo diferencovaná. Tak je tomu napr. u krádeží, kde jednoznačne
dominuje zištný motív. Inak je tomu u tých druhoch trestných činov, kde
motívy sú značne variabilné a navyše sa dostatočne výrazne prejavujú
v stopách, eventuálne tiež ovplyvňujú páchateľa pri vyšetrovaní. Príkladom sú vraždy, u ktorých škála rôznych variant motívov je značne široká.“179)
Porada rozdeľuje komponenty na dejové, vecné a komplexné. Hoci pohnútku v stati o komponentoch spôsobu páchania trestného činu vyslovene
nespomína, zaujímavý je jeho výklad o komplexných komponentoch, ktoré
„charakterizujú konkrétny súbor činností páchateľa a získavanie potrebných informácií k spáchaniu spravidla dopredu pripraveného trestného
činu.“180) Je nepochybné, že takémuto konaniu musí predchádzať a viesť ho
pohnútka, teda v prípade vraždy môžeme skutok podľa slovenského trestného zákona kvalifikovať ako úkladnú vraždu.
Nedostatkom slovenskej úpravy, na ktorý právom poukazuje Hořák181)
a Burda182), je, že v samotnej skutočnosti predchádzajúceho uváženia pohnútky automaticky vidí väčšiu odsúdeniahodnosť činu, keďže ho kvalifikuje
178) „Kriminalistickú charakteristiku trestného činu je možné rozčleniť na tieto skladobné prvky
(komponenty):
1) spôsob páchania trestného činu,
2) kriminálna situácia,
3) osobnostné rysy páchateľa,
4) osobnostné rysy obete trestného činu,
5) motív činu.“
Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika, s. 32.
179) Idem, s. 33.
180) Porada, V. a kol. Kriminalistika (úvod, technika, taktika), s. 49.
181) Hořák, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem (část II.). Trestní právo,
s. 23.
182) Burda, E. Trestné činy proti životu a zdraviu v porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona, s. 97-98.
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ako úkladnú vraždu, a postihuje ho vyšším trestom. Použitie slova „úkladná“
v názve kvalifikovaného trestného činu je síce namieste, keďže úkladnosť vystihuje charakter morálne zavrhnutiahodnej zákernej vraždy, samotné znenie
ustanovenia však už natoľko výstižné nie je. Vopred uvážená totiž nemusí byť
len zavrhnutiahodná pohnútka, ale aj ospravedlniteľná a pochopiteľná pohnútka (napríklad po dlhej úvahe sa muž rozhodne vylákať suseda do svojej
kôlne, kde ho s už pripravenou strunou uškrtí, keďže nemohol ďalej znášať,
ako počas dlhých rokov tento jeho sused beztrestne tyranizoval svoju hendikepovanú a bezmocnú manželku, a kvôli nečinnosti príslušných orgánov sa
tak zo súcitu k nej, vedený vlastným rozhorčením, rozhodol vziať „spravodlivosť“ do vlastných rúk; je pritom vylúčené, aby sa na tento prípad vzťahovala
benevolencia ods. 3 § 25 nov. slov. TZ, pojednávajúceho o nutnej obrane
v silnom rozrušení spôsobenom útokom). Burda by pri znaku úkladnej vraždy
preferoval termíny „zištná pohnútka“ alebo „obzvlášť zavrhnutiahodná pohnútka“ Obaja autori očakávajú, ako bude problém riešiť prax.
Súčasná prax pozorovaná a konzultovaná so slovenskými vyšetrovateľmi
je taká, že pokiaľ dospejú k dostatočne odôvodnenému záveru, že obeť bola
úmyselne usmrtená konkrétnou podozrivou osobou, začnú trestné stíhanie
vo veci vraždy podľa § 145 ods. 1 nov. slov. TZ, a až keď spoľahlivo zistia pohnútku obvineného, preskúmajú, či bola vopred uvážená a skutok eventuálne
prekvalifikujú na úkladnú vraždu podľa § 144 ods. 1 nov. TZ.183) Z procesného hľadiska takýto postup považujem za správny, pokiaľ sa však rozhodnutie
o prekvalifikácii úmyselne zbytočne neodkladá až k záveru vyšetrovania (aby
sa mohol nechať priestor obhajobe reagovať na pohnútku zistenú vyšetrovateľom). Pre kvalifikáciu je však zásadný moment preskúmania premeditácie
pohnútky. V tomto sú orgány činné v trestnom konaní veľmi opatrné, čo dokazuje aj predložená štatistika184):

183) Policajti tak môžu robiť ľubovoľne počas vyšetrovania (v prípade obzvlášť závažných zločinov
do 6 mesiacov od vznesenia obvinenia) písomným upozornením.
184) Spracované na základe údajov zo štatistických ročeniek Generálnej prokuratúry Slovenskej
republiky
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Rok

2006
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stíhaní
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stíhaní

obžalovaní
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stíhaní

obžalovaní

odsúdení

2009

obžalovaní

2008

stíhaní

Procesné
postavenie

2007

Úkladná
vražda
§ 144

2

2

0

6

6

1

5

4

2

5

5

6

Vražda
§ 145

21

14

0

55

26

10

55

31

18

59

35

25

Tabuľka 2. Ukončené trestné stíhania za vraždy na Slovensku

Po nazretí na niekoľkoročné skúsenosti slovenskej justície s posudzovaním premeditácie v prípadoch úmyselného usmrtenia môžem i pro futuro konštatovať, že štandardnou kvalifikáciou väčšiny prípadov úmyselného usmrtenia ostáva trestný čin vraždy. O prípady úkladných vrážd pôjde až vtedy, ak sa
„nad všetky pochybnosti preukáže príprava a plánovanie trestného
činu“185) , čo sa v praxi uplatňuje spravidla na skutočne zavrhnutiahodné, zákerné vraždy (nepochybne to budú vraždy na objednávku, plánované lúpežné
vraždy a pod.). Pomerne je to asi desatina všetkých vrážd, čo podľa mňa celkom vystihuje legislatívny zámer prísnejšie postihovať najzávažnejšie prípady.
Naproti tomu je ťažšie odhadnuteľné, akým smerom sa po rekodifikácii
vydajú české orgány činné v trestnom konaní. Spôsobuje to tak systematika
trestných činov postihujúcich úmyselné usmrtenie, ako i neveľké rozdiely medzi trestnými sadzbami pri jednotlivých odsekoch trestného činu vraždy
(§ 140 nov. čes. TZ), a tiež aplikačná nejasnosť znaku rozmyslu (reflexie), ktorý zahmlieva líniu medzi, i keď veľmi nekvalitným a situačným, no pre trestnosť
nevyhnutným, rozhodovaním príčetného páchateľa a premysleným plánovaním činu, a tým spôsobuje zásadné dôkazné problémy. Jelínek186) sa domnieva, že sa tým v praxi takmer úplne vyradí uplatňovanie § 140 ods. 2 nov. čes.
TZ, pričom sa úmyselné usmrtenia budú kvalifikovať ako vražda (§ 140 ods. 1,
popr. aj s ods. 3 nov. čes. TZ) alebo zabitie (§ 141 nov. čes. TZ). Hořák187) si
naopak myslí, že vražda „prostá“ ustúpi vraždám spáchaných s rozmyslom,
ktorých môže byť v prípadoch úmyselných usmrtení väčšina. Či už sa prikloníme k jednej alebo druhej možnosti, faktom zostáva, že sa zákonodarcovi
185) Hořák, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem (část II.). Trestní právo,
s. 23.
186) Jelínek, J. a kol. Trestní zákonník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, s. 171.
187) Hořák, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem (část II.). Trestní právo,
s. 25.
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úplne nepodarilo výstižne odstupňovať úmyselné konanie páchateľa spôsobujúce smrť druhého podľa morálnej odsúdeniahodnosti činu.

Úmyselné usmrtenie privilegované
Privilegovaná skutková podstata úmyselného usmrtenia v podobe trestného činu zabitia priniesla do českého práva dlho očakávané zmiernenie
trestného postihu za usmrtenie pri určitých ospravedlniteľných alebo pochopiteľných okolnostiach. Ustanovenie o zabití však patrí medzi tie, ktoré boli
pozmenené ešte pred nadobudnutím účinnosti nového kódexu.188)
Trestný čin zabitia podľa nového českého trestného zákonníka je ustanovením špeciálnym ku trestnému činu vraždy, pričom sa uplatní, ak páchateľ
iného úmyselne usmrtí „v silnom rozrušení zo strachu, zľaknutia, zmätku
alebo iného ospravedlniteľného hnutia mysle alebo v dôsledku predchádzajúceho zavrhnutiahodného konania poškodeného“ (§ 141 ods. 1 nov.
čes. TZ).
Na základe dostupnej literatúry reflektujúcej novú úpravu môžeme zhodnotiť, že novela ustanovenia viac zrozumiteľnosti do veci nevniesla. Jelínek189)
vníma znak silného rozrušenia ako conditio sine qua non skutkovej podstaty
zabitia. Podľa výkladu prijatého autorským kolektívom pod vedením Novotného190) pôjde pri zabití alternatívne buď o usmrtenie spáchané v (ospravedlniteľnom) silnom rozrušení páchateľa, alebo o usmrtenie v dôsledku predchádzajúceho zavrhnutiahodného konania usmrtenej osoby (bez ohľadu na to, či
páchateľ konal v rozrušení, alebo naopak premyslene). Napokon Hořák taktiež poukazuje na problémy spojené s kvalifikáciou skutku pri účastníctve.191)
Na Slovensku sa za zabitie považuje nedbanlivostné spôsobenie smrti pri
úmyselnom útoku proti zdraviu. Trestný zákon nepriamo počíta s možnosťou
usmrtenia v silnom rozrušení pri konštrukcii nutnej obrany. Benevolentne poskytuje beztrestnosť osobe, ktorá síce odvracia útok spôsobom celkom zjavne neprimeraným, no bráni sa „v silnom rozrušení spôsobenom týmto útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia“192). Ak prijmeme
Jelínkovo stanovisko, skutok kvalifikovaný v Česku ako zabitie by na Slovensku v podstate vôbec nebol trestný (ak by silné rozrušenie bolo spôsobené
útokom). Čo však v prípadoch vopred premysleného, no ospravedlniteľného
usmrtenia (napr. tyrana)? Podľa Novotného stále pôjde o zabitie, ktoré sa
uplatní ako špeciálne k vražde podľa § 140 ods. 2 nov. čes. TZ. Ako bolo uvedené na príklade s mužom, ktorý uškrtí suseda – tyrana svojej manželky – na
188)
189)
190
191)
192)

Zákonom č. 306/2009 Sb., ktorým sa mení zákon č. 40/2009 Sb., a niektoré ďalšie zákony.
Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část, s. 477-478.
Novotný, O., Vokoun, R., Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné II. (zvláštní část), s. 30-32.
Hořák, J. Vražda a zabití v novém trestním zákoníku, s. 83.
§ 25 ods. 3 nov. slov. TZ – Nutná obrana
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Slovensku bude páchateľ postihnutý najprísnejším trestom za úkladnú
vraždu.

Usmrtenie z nedbanlivosti
Nedbanlivostné usmrtenie pokrýva široké spektrum trestných činov tiahnuce sa celou zvláštnou časťou oboch hmotnoprávnych kódexov. Pre väčšiu
efektívnosť ich môžeme rozdeliť do dvoch skupín: trestné činy proti životu
a zdraviu a iné trestné činy.
Podľa českého trestného zákonníka sa nedbanlivostné spôsobenie
smrti ako trestný čin proti životu kvalifikuje ako prečin usmrtenia z nedbanlivosti (§ 143). Postihuje konanie páchateľa, ktorý nemal v úmysle usmrtenej
osobe spôsobiť smrť, ale ani ťažkú ujmu na zdraví, či ublížiť mu na zdraví. Často pôjde o delikty spôsobené v doprave193), pri nedodržaní bezpečnostných
postupov a pod. V prípade, že sa páchateľ mal v úmysle inému spôsobiť ťažkú
ujmu na zdraví alebo mu ublížiť na zdraví, pričom týmto skutkom z nedbanlivosti druhého usmrtil, následok (účinok) posúdime ako okolnosť podmieňujúcu použitie vyššej trestnej sadzby a skutok kvalifikujeme ako kvalifikovaný
trestný čin proti zdraviu, a to buď ťažké ublíženie na zdraví (§ 145 ods. 3),
ublíženie na zdraví (§ 146 ods. 4), alebo ublíženie na zdraví
z ospravedlniteľnej pohnútky (§ 146a ods. 5)194), teda „v silnom rozrušení
zo strachu, úľaku, zmätku alebo iného ospravedlniteľného hnutia mysle
alebo v dôsledku predchádzajúceho zavrhnutiahodného konania poškodeného“195). Ak páchateľ z nedbanlivosti spôsobil inému smrť iným úmyselným trestným činom uvedeným v zvláštnej časti trestného zákonníka, ktorý zároveň v kvalifikovanej skutkovej podstate obsahuje tento znak objektívnej
stránky, skutok posúdime ako takýto kvalifikovaný trestný čin; inak pôjde o súbeh viacerých trestných činov už podľa charakteru daného prípadu.
V slovenskom trestnom zákone sa usmrtenie z nedbanlivosti môže posúdiť ako trestný čin zabitia (§ 147, 148), usmrtenia (§ 149)196), poprípade
ako iný kvalifikovaný trestný čin, ktorého znakom je spôsobenie smrti. Zabitie
je úmyselný (sic) trestný čin, pri ktorom je však konanie páchateľa vedené
193) Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné, Obecná část. Zvláštní část , s. 484, 485.
194) Modifikácia ublíženia na zdraví prihliadajúca na ospravedlniteľnú pohnútku páchateľa bola do
trestného zákonníka včlenená novelou č. 306/2009 Sb. K pohnútke pozri predchádzajúcu
diskusiu.
195) 146a ods. 1 nov. čes. TZ.
196) Usmrtenie, ako sa ním všeobecne zaberám v článku, chápem ako synonymum k pojmu „spôsobenie smrti“, teda ide o konanie, ktorého následkom je smrť poškodeného bez ohľadu na
formu zavinenia; na rozdiel od trestného činu usmrtenia podľa § 149 nov. slov. TZ, kde zavinenie ku konaniu i následku je nedbanlivostné (chýba úmysel spôsobiť trestný čin proti životu alebo zdraviu). Keď sa už slovenský zákonodarca rozhodol použiť v názve trestného činu pojem
všeobecne označujúci konanie, ktorým sa napĺňa objektívna stránka trestných činov proti životu, bolo by vhodnejšie, keby tak ako český trestný zákonník už v názve výstižnejšie definoval, že
ide výlučne o usmrtenie z nedbanlivosti.
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úmyslom spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví (§ 147) alebo druhému ublížiť na zdraví (§ 148), no jeho zavinenie k následku smrti je len nedbanlivostné. V prípade
usmrtenia (§ 149) úmysel spáchať trestný čin absentuje úplne, zavinenie páchateľa ku konaniu i následku je nedbanlivostné.
Kým úprava trestného činu usmrtenia je v českom i slovenskom práve obdobná197), pojem „zabitia“ má diametrálne rozdielny význam. Český trestný
zákonník ponecháva v platnosti starú koncepciu, že nedbanlivostné spôsobenie smrti pri úmyselnom útoku proti zdraviu druhého sa chápe len ako kvalifikovaný trestný čin proti zdraviu. Myslím si, že slovenská koncepcia lepšie vystihuje spoločenskú závažnosť účinku tým, že takýto skutok považuje za trestný čin proti životu, a páchateľa „nálepkuje“ ako zabijaka. Za námet na diskusiu
(presahujúcu tento článok) by som napokon považoval aj otázku, či by sa, po
starostlivom zvážení všetkých okolností a špecifík, obdobne nemalo postupovať aj pri iných úmyselných násilných trestných činoch, kde spôsobená smrť,
hoci nedbanlivostne zavinená, je spoločnosťou fakticky vnímaná ako najzávažnejší výsledný efekt zločinu.
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Mládež v rekodifikovanom
trestnom práve
Abstrakt:
Cieľom môjho príspevku je poukázať na sporné, resp. problémové otázky rekodifikovaného trestného práva v spojitosti s pojmom mládež.

Kľúčové slová:
právna úprava, trestná zodpovednosť, slovenské trestné právo so zameraním na mládež vo vzťahu k českému právu, trest povinnej práce

Abstract:
The goal of my contribution is to show the questionable or problematic
questions of recodification of criminal law in connection with youth.
Aj keď od rekodifikácie slovenského trestného práva uplynulo len niečo
viac ako päť rokov, predsa sa objavila potreba novovzniknuté právne predpisy
niekoľko ráz novelizovať. I keď sa zatiaľ žiadna z vykonaných noviel priamo nedotkla ustanovení týkajúcich sa postavenia mládeže v trestných zákonoch,
predsa sa vynárajú určité požiadavky volajúce po zmene v súvislosti s mládežou a trestným právom a poukazujúce na určité chyby, či nedostatky v legislatíve pre mládež.
Prvým a primárnym problémom, ktorý sa týka rekodifikácie trestného práva so zameraním na mládež, je otázka právnej úpravy. Súčasná trestno-právna úprava obsahuje hmotno-právne otázky mládeže v Zákone
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení noviel a procesno-právne otázky
mládeže v Zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení noviel. Kým
časť odbornej verejnosti je spokojná s takouto právnou úpravou, iná časť odbornej verejnosti už pred samotnou rekodifikáciou trestného práva požadovala osobitný právny predpis pre úpravu trestno-právnych otázok týkajúcich sa
mládeže. Poukazovali pritom na nadčasovosť osobitného zákona pre mládež
– Zákon č. 48/1931 Sb. o trestním soudnictví nad mládeží, ktorý platil na
území Slovenska medzi rokmi 1931 – 1950, ako aj na právnu úpravu väčšiny
krajín v Európe, ktoré majú trestno-právnu otázku mládeže upravenú v osobitnom zákone. Samotný fakt, že Slovenská republika nemá osobitný zákon len
145

TRESTNÉ PRÁVO HMOTNÉ

pre mládež, však sám o sebe nemusí byť braný ako negatívny jav pre Slovenskú republiku, ak rekodifikované trestné právne predpisy budú v sebe zahrňovať dostatočnú právnu úpravu problematiky mládeže, budú definovať základné právne pojmy a inštitúty, vytvoria prevenčné opatrenia pred páchaním
trestnej činnosti, zabezpečia vhodný prístup a postup orgánov činných v trestnom konaní i súdu voči mládeži a zavedú primerané sankcie alebo iné nápravné opatrenia voči mládeži. Tiež je potrebná súčinnosť trestného práva s inými
právnymi odvetviami. Ide najmä o oblasť rodinného práva, práva sociálneho
zabezpečenia, ale i iné právne odvetvia. Vhodným príkladom na riešenie takejto situácie môže byť napríklad právna úprava vo Veľkej Británii, kde sú
trestno-právne otázky mládeže upravené tiež vo viacerých právnych predpisoch.
Druhým dôležitým problémom alebo skôr právnou otázkou, na ktorej sa
nezhodla odborná verejnosť je otázka trestnej zodpovednosti. Rekodifikovaný Trestný zákon aj keď sa stal benevolentnejší v otázkach postihu za trestné
činy, pritvrdil v otázke týkajúcej sa trestnej zodpovednosti. Znížil hranicu trestnej zodpovednosti z veku 15 rokov na vek 14 rokov. Výnimku ponechal len pri
trestnom čine sexuálneho zneužívania podľa § 201, kde trestnú zodpovednosť ponechal na veku 15 rokov. Taktiež zaviedol podľa vzoru českého Zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže, ktorý Česká republika
prijala tiež v súvislosti s rekodifikáciou ich trestného práva v roku 2003, relatívnu trestnú zodpovednosť u osôb vo veku 14 rokov. Vzniknutú zmenu dôvodová správa k rekodifikovanému Trestnému zákonu zdôvodňovala rastúcim počtom trestných činov páchaných neplnoletými osobami a to najmä osobami
mladšími ako 15 rokov. Za príklad pritom poukazovala trestnú činnosť páchanú v štátoch ako je Taliansko, Nemecko, Veľká Británia, či Francúzsko. Porovnávanie kriminality mládeže v Slovenskej republike s kriminalitou mládeže
v daných krajinách sa môže zdať neadekvátne, nakoľko ide o krajiny s rozdielnou mentalitou, iným druhom výchovy mládeže, ako aj krajiny, kde je veľké
množstvo prisťahovalcov, ktorí zvyšujú kriminalitu v krajine. Našťastie však vo
finálnom štádiu Slovenská republika nedospela pri rekodifikácii k tak nízkemu
veku trestnej zodpovednosti, ako ho majú niektoré z týchto krajín, ale sa len
vrátila k právnej úprave, ktorá na území Slovenska platila do roku 1950. Znížením veku trestnej zodpovednosti sa Slovenská republika pridala k majorite európskych krajín, ktoré majú stanovenú hranicu trestnej zodpovednosti na 14
rokov veku (pozri Tabuľka č. 1).

146

Mládež v rekodifikovanom trestnom práve
Tabuľka č.1 – Štáty a vek trestnej zodpovednosti

Štát

Trestná zodpovednosť

Veľká Británia, Švajčiarsko

10

Írsko, Holandsko,

12

Francúzsko

13

Rakúsko, Slovensko, Estónsko, Nemecko,
Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Slovinsko,
Španielsko, Ukrajina, Nemecko

14

Česká republika, Fínsko, Nórsko, Švédsko,

15

Portugalsko

16

Poľsko

17

Belgicko

18

(Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Defense_of_infancy)

V súvislosti s rekodifikáciou úpravy postavenia a riešenia otázok mládeže
z hľadiska trestného práva treba poukázať aj skutočnosť, že pri rekodifikácii
tejto časti trestného práva sa Slovenská republika značne inšpirovala rekodifikovanými trestnými predpismi z Českej republiky, najmä vyššie zmieneným
Zákonem o soudnictví ve věcech mládeže. Daná skutočnosť sama o sebe sa
môže chápať ako pozitívum vzhľadom na fakt, že ide o krajinu, s ktorou má
Slovenská republika spoločnú históriu, vývoj, mentalitu ..., avšak ako negatívum možno považovať skutočnosť, že Slovenská republika neprevzala z danej
legislatívy všetky relevantné právne ustanovenia. Napríklad už samotná definícia pojmu mládež v rekodifikovanom Trestnom zákone a Trestnom poriadku
absentuje. Slovenské rekodifikované trestno-právne predpisy síce v sebe
viac ráz obsahujú pojem mládež (napr. trestný čin podávania alkoholických
nápojov mládeži), ale tento pojem nedefinujú na rozdiel od českej
trestno-právnej úpravy, kde je pojem mládež definovaný hneď v § 2 Zákona
o soudnictví ve věcech mládeže. Daná skutočnosť môže pôsobiť mätúco,
vzhľadom na fakt, že definíciu mládeže je možné nájsť pre potreby daného zákona v Zákone č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou ako osobu do
30 rokov a tiež sa v odbornej literatúre nachádzajú rôzne definície, kto je to
mládež.
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Ďalší nedostatok môže byť videný v zavádzaní výchovných opatrení. Aj
keď sa Slovenská republika pri ich zavádzaní inšpirovala českou právnou
úpravou, nezaviedla päť druhov výchovných opatrení198), ako to má Česká republika, ale výchovné opatrenia zhrnula len do dvoch druhov - výchovné povinnosti a obmedzenia a napomenutie s výstrahou. Spomínaným počinom nezaviedla inštitút probačného programu do slovenskej legislatívy, čo môže byť
brané ako negatívum z pohľadu prevencie pred páchaním ďalších trestných
činov. Taktiež treba zdôrazniť, že síce § 107 Trestného zákona nesie názov
„Výchovné povinnosti a obmedzenia“, vo svojom fakultatívnom výpočte v danom ustanovení však uvádza len výchovné povinnosti.
Posledný problém, ktorý treba spomenúť v súvislosti s rekodifikáciou
trestného práva vo vzťahu k mládeži, sa týka novozavedeného trestu pre mládež v Trestnom zákone, ktorým je trest povinnej práce. Ide o jeden z druhov
alternatívnych trestov, ktoré prevažujú v našom Trestnom zákone. Spomínaný
druh trestu má svoju právnu úpravu obsiahnutú v §§ 54-55 a § 111 Trestného
zákona, v §§ 422-424 Trestného poriadku, ale aj v osobitnom zákone - Zákone č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce. Práve v spojitosti s týmto zákonom treba podotknúť, že hoci je v účinnosti len relatívne krátko, niektorí odborníci z aplikačnej praxe už poukazujú na nedostatočnú právnu úpravu
tohto zákona. Problém vidia hlavne v nevyriešení situácie, keď súd v prípade,
že sa odsúdený vyhýba výkonu trestu povinnej práce zmenou adresy bydliska,
nemôže premeniť uložený trest na nepodmienečný trest odňatia slobody199) .
Na záver by som chcela podotknúť, že hoci sa už vyskytli určité problémy, či skôr výčitky voči rekodifikácii trestného práva v súvislosti s mládežou,
faktom ostáva, že počas doby účinnosti rekodifikovaných predpisov z oblasti
trestného práva nedošlo k zvýšeniu kriminality mládeže (pozri Tabuľka č. 2),
čo treba brať ako pozitívny jav. Či nastanú zmeny v tomto smere, ukáže len
čas.
Tabuľka č. 2 – Kriminalita v Slovenskej republike

Celková zistená
kriminalita
Percento
objasnenosti

2005

2006

2007

123 563

115 152

110 802

43,7 %

41,2 %

41,5 %

2008

2009

2010

104 759

104 905

95 252

44 %

47 %

49 %

198) Český Zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže vo svojom §15 ods. 2 uvádza,
že výchovnými opatreniami sú dohlad probčného úradníka, probačný program, výchovné povinnosti, výchovné obmedzenia a napomenutie s výstrahou.
199) Burda/Čentéš/Kolesár/Záhora a kolektív: Trestný zákon, Všeobecná časť, Komentár – I. Diel,
1 vydanie 2010, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2010, s. 650-651.
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2005

2006

2007

Maloletý
6 - 14r
6 - 15r – 2005

3 349

2 531

2 246

Mladistvý
14 - 18r

4 819

4 683

Celková kriminalita neplnoletých
osôb

8 168

7 214

2008

2009

2010

1 225

1 090

1 105

4 892

5 269

4 931

4 282

7 138

6 494

6 021

5 387

(Zdroj: roky 2005 – 2007 – Odbor komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta PZ, roky 2008
– 2009 - http://www.minv.sk/? statistika-kriminality)
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Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí v řízení v trestních věcech

Dagmar Císařová, Milan Šubrt

Postavení orgánu
sociálně-právní ochrany dětí
v řízení v trestních věcech
Právní úprava postavení orgánu sociálně- právní ochrany dětí v řízení
v trestních věcech se liší od situace ve Slovenské republice, ačkoliv původně
vycházely oba státy ze stejného základu.
Problematika výchovy dětí má význam i pro právní úpravu.
Jednou z výchovných chyb je podle psychologů výchova založená na tvrdém omezování dítěte, jeho neustálém kontrolování, dirigování, komandování
a drezůře, systému často neadekvátních drastických trestů, na malé interakci
mezi dítětem a rodiči, na tvrdém vnucování řádů a postupů, a to bez ohledu na
potřeby rozvoje dítěte a jeho věk. Motivace tohoto postupu bývá u rodičů různá, základní rysy tohoto výchovného postupu však mají významný důsledek:
děti se stávají nesamostatnými, nadměrně přizpůsobivými /nebezpečí zvýšené sugestibility a přizpůsobení se delikventní partě/, nekreativními,obracejícími agresi proti sobě též proti svému slabšímu sociálnímu okolí /šikanování/.
Druhým a obdobně nevhodným postupem je nevšímavý postup rodičů.
Dětem nebývají kladeny žádné meze, není regulována jejich agresivita či nadbytečná aktivita, rodičům je jedno, co se s jejich potomky děje a rezignují na
jakoukoliv výchovu. Tento vztah je v České republice někdy považován za moderní. Výsledkem tohoto postupu je pak dítě, které není schopno zvládat
problémy života, jedinec kolabující před zátěží a reagující na vnější svět agresivními prostředky a výbuchy zlosti. Tyto děti trpí nestabilním sebehodnocením.V určitém období svého života mají tendenci utíkat z domova do delikventních part.
Dalším problémem je nedostatečná vzdělaností úroveň rodičů. Zvláště
matky, které často zůstávají se svými dětmi samy, mají pravidelně nízké, často
nedokončené základní vzdělání. V extremních případech jsou i negramotné.
Obdobné je to i u otců - velká část vlastních otců delikventů však zůstává
neznámá.
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Hmotná úroveň rodiny je často vylepšována nějakou nelegální či asociální činností. Záporný vztah k pravidelné práci se přenáší dlouhodobě z generace na generaci a příživnický způsob života je jednou ze základních charakteristik těchto specifických životních prostředí.
To, co mladí lidé na šikmé ploše nejvíce postrádají, je hodnotný vztah
s někým, kdo na ně čeká, kdo je umí navést k zamyšlení nad vlastním životem,
kdo jim poté je schopen – aniž mentoruje – poradit a komu je právě proto
možno se svěřit a důvěřovat. Někoho mít a někam patřit je základní potřebou
bez jejíhož naplnění lze jen stěží očekávat změnu životních postojů.
Zde je vidět velký význam činnosti orgánů státu při péči o děti.
Smyslem tohoto příspěvku je snaha autorů odpovědět na otázku účasti
orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úkonech prováděných policejním orgánem, popř. státním zástupcem /v SR prokurátorem/ v přípravném řízení
trestním ve věcech mladistvých a v předsoudním stadiu řízení proti dítěti
mladšímu patnácti let.
J. Musil uvádí:
„Nejvyšší hodnotou moderního trestního práva určeného pro 21. století
musí být princip humanity, totiž spravedlivé trestní právo určené pro lidi, pro
pachatele, pro oběť a pro celou společnost.“1)
Musil hovoří o zostřování trestní represe od první poloviny devadesátých
let 20. století. Uvádí, že se zásada subsidiární úlohy trestní represe uplatnila
u nás především jako vodítko pro zákonodárce při úvaze o rozsahu kriminalizace protiprávních jednání. K tomu je nutné upozornit na nález Ústavního soudu ze dne 11.3.2010 /sp. Zn. II. ÚS 226/06/. Ústavní soud ze podtrhuje
význam procesních prostředků, kdy uvádí:
„Veřejný zájem na zjištění viny a na uložení trestu sloužící skrze působení
individuální a generální prevence legitimuje omezení osobní svobody řádnou
aplikací hmotného a procesního práva. Z hlediska materiálně právního musí
také zakázané ujednání představovat dostatečně závažnou hrozbu pro společnost jako celek a jeho jednotlivé znaky musejí být jednoznačně stanoveny
zákonem. Z hlediska procesně právního pak musí být jednoznačně zjištěno,
že se takové jednání objektivně stalo, že představuje skutečně závažnou
hrozbu pro společnost jako celek a že odsouzená osoba je skutečně tou, která toto jednání spáchala anebo se na něm podílela“.
Tyto skutečnosti se při tom zjišťují a osvědčují důkazními prostředky trestního řízení.
1)
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K otázkám významu právní normy při úvahách trestní odpovědnosti
a s tím související ochrany mládeže bylo v ČR hodně psáno v souvislosti s úvahami o zákoně č. 218/2003 Sb. /Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů./Jednou ze základních procesních zásad v řízení podle zákona
o soudnictví ve věcech mládeže je zásada přiměřenosti, preventivního působení řízení a spolupráce orgánů činných v řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže s orgány sociálně-právní ochrany dětí /§ 3
odst. 4 ZSM/. Tato zásada stanoví, že v řízení je třeba postupovat:
l

s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti
osoby, proti níž se vede tak, aby její další vývoj byl co nejméně ohrožen;

l

tak, aby projednávané činy a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily,
byly náležitě objasněny a

l

za jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost podle zákona.

Řízení je přitom třeba vést tak, aby působilo k předcházení dalším protiprávním činům. Orgány činné v řízení ve věcech mládeže přitom spolupracují
s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí, úředníky Probační
a mediační služby, zájmovými sdruženími občanů a institucemi a osobami realizujícími probační programy. /Šubrt M. Trestněprávní odpovědnost a ochrana mládeže. 2. rozšířené vydání. Praha: Policejní akademie ČR, 2010, s. 22,
23/. Je zřejmé, že zákon vychází a deklaruje pozici orgánů sociálně právní
ochrany dětí zdánlivě jako velmi významnou.
V zákoně o soudnictví ve věcech mládeže je tato zásada vymezena následovně:
„V řízení podle tohoto zákona je třeba postupovat s přihlédnutím k
věku, zdravotnímu stavu, rozumové a mravní vyspělosti osoby, proti níž se
vede, aby její další vývoj byl co nejméně ohrožen a aby projednávané činy
a jejich příčiny i okolnosti, které je umožnily, byly náležitě objasněny a za
jejich spáchání byla vyvozena odpovědnost podle tohoto zákona. Řízení
je přitom třeba vést tak, aby působilo k předcházení dalším protiprávním
činům. Orgány činné podle tohoto zákona přitom spolupracují s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí“.
Tato spolupráce se konkrétně v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže
projevuje v ustanoveních:
l

§ 36, kde je zdůrazněna zásada spolupráce orgánů činných podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže s orgánem sociálně-právní ochrany
dětí a s Probační službou, zejména k zajištění výchovného účelu řízení,

l

§ 40, rozvádí zásadu spolupráce orgánů činných podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a s
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Probační službou a dalšími sdruženími a občany, jako jsou zájmová sdružení občanů a osobami realizujícími probační programy,
l

§ 45, kde je uložena povinnost vyrozumět o zadržení, zatčení nebo
vzetí do vazby bez zbytečného odkladu i příslušný orgán sociálně-právní
ochrany dětí,

l

§ 55, 56, v rámci dokazování je nutné zjistit poměry mladistvého popř.
je-li nutné k naplnění účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže zjistit
podrobnější informace, zajistit příslušnou „Zprávu osobních, rodinných a sociálních poměrech a aktuální životní situaci mladistvého“, o kterou orgán činný podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže
zpravidla požádá orgán sociálně právní ochrany dětí,

l

§ 60, uvádí, že o zahájení trestního stíhání mladistvého je třeba bez
zbytečného odkladu vyrozumět mj. i orgán sociálně-právní ochrany dětí,

l

§ 64 mj. uvádí, že o hlavním líčení a veřejném zasedání je třeba též vyrozumět příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí a dále, že při hlavním
líčení a veřejném zasedání proti mladistvému je zástupce příslušného
orgánu sociálně-právní ochrany dětí oprávněn činit návrhy a dávat vyslýchaným otázky; slovo k závěrečné řeči mu přísluší po mladistvém,

l

§ 67, opis rozsudku se doručí vždy též příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí,

l

§ 72, opravné prostředky ve prospěch mladistvého může podat, a to
i proti jeho vůli, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí; lhůta k podání opravného prostředku mu běží samostatně,

l

§ 81, 83 až 87, v souvislosti s výkonem rozhodnutí je příslušný orgán
sociálně-právní ochrany dětí oprávněn podávat návrhy na změnu výchovných opatření, upuštění od výkonu ochranné výchovy, propuštění
z ochranné výchovy, podmíněné umístění mimo výchovné zařízení, prodloužení ochranné výchovy a změnu ochranné výchovy.

Podle pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 7 ze dne
8.9.2009, o trestním řízení ve věcech mládeže, se uvedená zásada projevuje
následovně:
l
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čl. 13 odst. 2 POP o podání návrhu na potrestání na mladistvém státní
zástupce bezzbytečného odkladu vyrozu zákonného zástupce, orgán
sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační služby. V této souvislosti je třeba zmínit, že ve zkráceném přípravném řízení vedeném vůči
mladistvému bude zřejmě nutné opis záznamu o sdělení podezření
/§ 179b odst. 3 tr. řádu/ doručit nejen osobám uvedeným v citovaném
ustanovení, ale i zákonnému zástupci, orgánu sociálně-právní ochrany
dětí a Probační a mediační službě – per analogiam jako v případě zahájení trestního stíhání mladistvého /60 ZSM/,

Postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí v řízení v trestních věcech
l

č. 16 odst. 4 POP ve vztahu k některým zvláštním způsobům řízení ukládá příslušnému státnímu zástupci usnesení o podmíněném zastavení
trestního stíhání a usnesení o narovnání a zastavení trestního stíhání se oznamuje mladistvému, zákonnému zástupci, obhájci mladistvého, poškozenému, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační službě, byla-li ve věci činná. Stejně tak i usnesení o odstoupení
trestního stíhání č. 17 ost. 5 POP/

l

čl. 18 POP o podání žaloby na mladistvého státní zástupce bez zbytečného odkladu vyrozumí zákonné zástupce, orgán sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační službu. Usnesení o zastavení trestního
stíhání a usnesení o postoupení věci jinému orgánu státní zástupce
výše uvedeným subjektům řízení doručí.

Z právního postavení, které orgánu sociálně-právní ochrany dětí vyplývá
ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže a z interního normativního aktu Nejvyššího státního zastupitelství je patrné, že se tento orgán sociálně-právní
ochrany v přípravném řízení neúčastní úkonů, které jsou zejména v rámci
dokazování prováděny. Jeho účast nastává až v řízení před soudem /§ 61
a násl. ZSM/.
Je však třeba zvážit, zda by účast orgánů sociálně-právní ochrany dětí neměla být širší. § 5 ZSM, ustanovení o odstoupení od trestního stíhání § 70
ZSM apod., ukazují že by součinnost s orgánem sociálně-právní ochrany dětí
byla velmi důležitá. Tato problematika není dosud nikde zpracována.
Srovnáme-li podrobná ustanovení zákona o soudním řízení ve věcech
občansko-právních, o práci těchto orgánů s dětmi do 15 let a jejich činnosti
v řízení před soudem, kde jsou tyto orgány účastníky řízení, ukazuje se, že
činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí jako subjektu trestního řízení je
chápána ještě postaru, jako v době, kdy neexistoval zákon č. 218/2003 Sb.
a kdy ještě nebyla rozsáhlá novelizace trestního řádu, která podstatně změnila
přípravné řízení a zavedla zkrácené přípravné řízení. Při tom jsou tyto orgány
zřejmě subjektem, uvedeným v § 12 odst. 6 tr. řádu, tj. mají stejné postavení
jako strana, protože mají samostatné obhajovací právo a mohou podávat
opravné prostředky.
Jestliže příslušný pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí vystupuje jako opatrovník, má podle zákona o rodině práva zákonného zástupce, tj. mj. i zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit
mladistvý /§ 43 odst. 1 ZSM/.
V přípravném řízení musí policejní orgán důsledně rozlišovat procesní
postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jako participujícího subjektu
s významnými právy a povinnostmi, jež jsou odvozeny z jeho spolupráce s orgány činnými podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže /osoba, která zastupuje úřad/ a opatrovníkem /byť zaměstnancem téhož úřadu/, který však
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vystupuje jako zákonný zástupce dítěte /osoba, která zastupuje dítě, zpravidla do doby než dojde k určení poručníka/.
Prověřováním skutečností o spáchání činu jinak trestného dítětem mladším patnácti let je možno rozumět úsek přípravného řízení upravený trestným
řádem a zákonem o soudnictví ve věcech mládeže od sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení, nebo provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházely, do rozhodnutí o odložení
věci podle § 159a odst. 2 TrŘ.
Uvedené trestně-právní normy upravují postup jen velmi rámcově. Při
vlastní činnosti policejních orgánů a státních zástupců je však možné využít interní normativní akty, jako je např. Závazný pokyn policejního prezidenta
č. 169 ze dne 28. prosince 2009 o činnosti na úseku mládeže, čl. 1 písm. g,
čl. 2 odst. 1 a Závazný pokyn policejního prezidenta č. 30 ze dne 21.4.2009
o plnění úkolů trestního řízení.
Pokyn obecné povahy NSZ v čl. 34 odst. 1 uvádí, že souvislosti se zjišťováním stavu věci je možné využívat součinnosti s orgánem sociálně-právní
ochrany dětí a s Probační a mediační službou. V rámci dozoru /čl. 35 odst. 1
písm. b/ byly-li v době, kdy státní zástupce trestní oznámení nebo jiný podnět
k trestnímu stíhání obdržel, podmínky k zahájení trestního stíhání, kdyby šlo
o trestně odpovědnou osobu, uloží policejnímu orgánu zjištění podkladů pro
uplatnění opatření včetně možné součinnosti s orgánem sociálně-právní
ochrany dětí a s Probační a mediační službou.
Závazný pokyn policejního prezidenta v čl. 102 odst. 3 ukládá policejnímu orgánu, aby o delikventním jednání dítěte mladšího patnácti let informoval též orgán sociálně-právní ochrany dětí, přičemž odkazuje na § 10 odst. 4
ZSPOD, který tuto oznamovací povinnost ukládá mj. i státním orgánům.
Účast příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí přichází v úvahu
až v řízení před soudem mládeže, kde je ve smyslu § 91 ZSM jedním z účastníků řízení o uložení opatření dítěti mladšímu patnácti let.
Je třeba konstatovat, že orgán sociálně-právní ochrany dětí má v popsaných řízeních velmi významné postavení, které je projevem zejména úkolů, jež
ve státní správě plní na základě zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Nicméně jeho účast na úkonech v přípravném řízení v trestních věcech
mladistvých popř. v předsoudním stadiu řízení ve věcech dětí mladších patnácti let není příslušnými zákony upravena a tedy není podle našeho názoru
ani možná /argumentum a contrario/, i když by byla velmi nutná.
Jiná situace je, když tento orgán nahrazuje zákonného zástupce /opatrovník/. V takovém případě jeho procesní postavení charakterizují práva a povinnosti subjektu, jehož nahrazuje.
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Je otázkou, zda by nebylo vhodné, umožnit účast tohoto orgánu při úkonech zkráceného přípravného řízení. Mladistvý podezřelý má podle § 158
odst. 4 tr. řádu právo na právní pomoc advokáta. Je nejasné, proč tam není
uvedena možnost účasti orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
V souvislosti s tím, co bylo řečeno v úvodu o nutnosti péče o mladistvé
delikventy, je zřejmé, že právě o mladistvých pachatelů trestných činů je situace nedobrá a proklamace zákona č. 218/2003 Sb. jsou opravdu jen proklamacemi.

8 Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.

Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Prahe

8 JUDr. Milan Šubrt, Ph.D.

Policejní akademie České republiky v Prahe
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Prípravné konanie po piatich rokoch aplikácie Trestného poriadku

Jozef Čentéš

Prípravné konanie po piatich
rokoch aplikácie Trestného
poriadku
Abstrakt:
V príspevku autor venuje pozornosť skúsenostiam z prvých piatich rokov
aplikácie Trestného poriadku v Slovenskej republike vo vzťahu k prípravnému
konaniu. Pri tomto hodnotení sa autor zameriava najmä na skutočnosti súvisiace so zjednodušením dokazovania v prípravnom konaní, rozšírením spôsobov alternatívneho ukončenia trestných vecí v prípravnom konaní a vybavovaním trestných vecí mimo hlavného pojednávania,

Kľúčové slová:
dokazovanie, skrátené vyšetrovanie, vyšetrovanie, odklony, dohoda
o vine a treste, sudca pre prípravné konanie, prokurátor, policajt.

Abstract:
In the article the author focuses his attention on the 5 year experience
regarding the application of the Criminal Procedure Act in the Slovak republic
in the case of preparatory proceeding. By evaluating the situation, the author
focuses mainly on facts connected with facilitating, the evidence making in
the preparatory proceeding, proliferating the alternative criminal matters
resolution and ending criminal matters outside the trial proceeding.

Keywords:
evidence making, abbreviated investigation, investigation, alternative
justice, plea bargaining, judge for the preparatory proceeding, prosecutor,
policeman.
Dňa 1. januára 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z. (ďalej len ,, Trestný poriadok“). V tomto príspevku sa mienim zaoberať skúsenostiam, ktoré som nadobudol v procese jeho aplikácie vo vzťahu k prípravnému konaniu.

161

TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ

I.

Prípravné konanie

Z hľadiska prípravného konania považujem za podstatné zdôrazniť, že je
významným štádiom trestného konania. Je všeobecne známe, že ak v tomto
štádiu nie sú prvotnými úkonmi zabezpečené rozhodujúce dôkazy, ťažko
možno očakávať úspešné prejednanie veci pred súdom, ak sa vôbec uskutoční. V súvislosti s právnou úpravou obsiahnutou v Trestnom poriadku sa
domnievam, že úlohou prípravného konania by malo byť najmä zhromaždenie, preverenie a vykonanie dôkazov v takom rozsahu, aby trestná vec mohla
byť zákonne rozhodnutá. V prípravnom konaní je dôležité zistiť, či podozrenie
z trestného činu proti určitej osobe je nakoľko odôvodnené, že môže byť podaná obžaloba, prípadne návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí
trestu (ďalej len ,,dohoda o vine a treste“) alebo či nie je dôvod na iný postup.
Na rozdiel od toho v konaní pred súdom treba najmä zistiť, či na základe dokazovaných skutočností možno vydať odsudzujúci alebo oslobodzujúci
rozsudok.
V súvislosti s úpravou trestného konania sa pri jeho schvaľovaní nového
Trestného poriadku všeobecne zdôrazňovalo, že jeho základným črtami by
malo byť:
a)
b)
c)

zjednodušenie dokazovania v prípravnom konaní v závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu,
rozšírenie spôsobov alternatívneho ukončenia trestných vecí v prípravnom konaní,
vybavovanie väčšiny trestných vecí mimo hlavného pojednávania. 1)

II.1 Zjednodušenie dokazovania v prípravnom konaní v závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu
Všeobecne možno konštatovať, že nová úprava prípravného konania vyplývala z nutnosti zefektívnenia (zrýchlenia) trestného konania tak, aby čas,
ktorý uplynie od spáchania skutku kvalifikovaného ako trestný čin až po právoplatné odsúdenie páchateľa, prípadne iné zákonné rozhodnutie bol čo najkratší.2) Túto víziu sa autori Trestného poriadku pokúsili dosiahnuť aj odbremenením orgánov činných v trestnom konaní (najmä policajtov) od procesne
náročného dokazovania, ktoré sa vykonávalo v slovenskom trestnom konaní
pred 1. januárom 2006.
K zefektívneniu prípravného konania mala prispieť úprava tzv. zjednodušeného skráteného vyšetrovania (§ 204 Trestného poriadku). Uvedený inštitút pôvodne upravoval postup vo vzťahu k osobe, ktorá bola zadržaná ako podozrivá pri páchaní prečinu, na ktorý Trestný zákon ustanovoval trest odňatia
slobody, ktorého horná hranica neprevyšovala tri roky alebo proti takejto osobe, ktorá bola zastihnutá na úteku. V prípade splnenia podmienok podľa
§ 204 Trestného poriadku, takáto osoba bola obvinená a po vykonaní
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procesných úkonov ju prokurátor odovzdal do 48 hodín sudcovi pre prípravné
konanie, a to spolu so spisom a obžalobou. Ak prokurátor zistil dôvody väzby,
súčasne navrhol, aby bol obvinený vzatý do väzby.
Z hľadiska využívania tzv. zjednodušeného skráteného vyšetrovania
(§ 204 Trestného poriadku) možno poukázať na nasledovné skutočnosti.
Podľa štatistických údajov Generálnej prokuratúry SR sa v roku 2006 postupovalo podľa § 204 Trestného poriadku v 348 trestných veciach a v roku
2007 v 737 trestných veciach, v roku 2008 v 520 trestných veciach a v roku
2009 1281 trestných veciach.
Tento počet je pomerne malý v porovnaní s celkovým počtom trestných
vecí. Aplikačné problémy § 204 Trestného poriadku súviseli s tým, že podľa
prevažujúcej súdnej praxe bolo podmienkou postupu podľa citovaného ustanovenia aj to, aby prokurátor podal návrh na vzatie obvineného do väzby, čo
vzhľadom na charakter deliktov (prečin s obmedzenou hornou hranicou trestnej sadzby trestu odňatia slobody) bol problém.
Vzhľadom k týmto skutočnostiam možno privítať novelu Trestného poriadku (zákon č. 5/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005
Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov), ktorou došlo k novelizovaniu aj ustanovenia § 204 Trestného poriadku ako aj nadväzujúcich ustanovení, ktoré zjednodušili podmienky tohto inštitútu. Podstatou týchto zmien
bola zmena kategórie prečinu, v prípade aplikovania tohto inštitútu, na ktorý
Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica trestnej sadzby neprevyšuje päť rokov. Taktiež sa zmenili podmienky jeho použitia
a to tak, že ho možno aplikovať, ak ide o osobu, ktorá bola zadržaná ako podozrivá pri páchaní prečinu alebo bezprostredne po ňom. Významnou je aj
zmena, že podmienkou aplikovania tohto inštitútu nie je podanie obžaloby
spolu s návrhom na vzatie obvineného do väzby. Uvedená novelizácia sa prejavila v zvýšení počtu trestných vecí v roku 2009, v ktorých sa postupovalo
podľa § 204 Trestného poriadku (1281 trestných vecí).
Očakávam, že uvedené novelizovanie § 204 Trestného poriadku, by sa
mohla prejaviť v budúcnosti v zvýšením počtu trestných vecí, v ktorých sa aplikuje inštitút zjednodušeného skráteného vyšetrovania.
Určitým problémom je celková dĺžka dokazovania v prípravnom konaní.
Podľa Trestného poriadku je potrebné skrátené vyšetrovanie skončiť v lehote
do dvoch mesiacov od vznesenia obvinenia. V odôvodnených prípadoch má
prokurátor oprávnenie túto lehotu predĺžiť. Pri vyšetrovaní zločinov je potrebné jeho skončenie v lehote do štyroch mesiacov a u obzvlášť závažných zločinov do šiestich mesiacov od vznesenia obvinenia. Z dostupných poznatkov
vyplýva, že uvedené poriadkové lehoty skráteného vyšetrovania resp.
vyšetrovania nebývajú dodržané.
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Toto konštatovanie potvrdzujú aj štatistické údaje v rámci rezortu vnútra,
z ktorých vyplýva, v roku 2008 sa viedlo vyšetrovanie v 62 143 trestných veciach, skončených bolo 41 809 z toho bolo v zákonnej lehote skončených
25 348 teda rýchlosť vyšetrovania bola 60,63%. V roku 2008 sa viedlo skrátené vyšetrovanie vyšetrovateľmi Policajného zboru v 35 147 veciach, poverenými príslušníkmi Policajného zboru v 108 254 veciach. Skončených bolo
vyšetrovateľmi PZ 24 865 vecí z toho v zákonnej lehote 14 939 vecí, čo je
rýchlosť vyšetrovania 60,08 %. Poverenými príslušníkmi PZ bolo ukončených
celkom 86 557 veci z toho v zákonnej lehote 60 766 vecí čo je rýchlosť
vyšetrovania 60,20 %.
V roku 2009 sa viedlo vyšetrovanie v 69 806 trestných veciach, skončených bolo 47 847 z toho v zákonnej lehote bolo skončených 31 270 vecí to
znamená, že rýchlosť vyšetrovania bola 65,35 %. V roku 2009 sa viedlo skrátené vyšetrovanie vyšetrovateľmi Policajného zboru v 41 620 veciach, skončených bolo 29 766 vecí z toho v zákonnej lehote 18 660 vecí čo je 62,69 %
rýchlosť. Poverenými príslušníkmi Policajného zboru bolo vedené skrátené
vyšetrovanie v 104 008 veciach, skončených bolo 84 258 vecí z toho v zákonnej lehote 61 918 vecí čo je 73,49 % rýchlosť.

II.2 Rozšírenie spôsobov alternatívneho ukončenia trestných vecí v prípravnom konaní
V Trestnom poriadku sa zaviedli aj ďalšie spôsoby alternatívneho ukončenia trestných vecí v prípravnom konaní, a to podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, a konanie o dohode o vine
a treste.
l

Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného

Inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho
obvineného (§ 218 Trestného poriadku) predstavuje alternatívny spôsob
skončenia trestnej veci v prípadoch trestných činov, ktorými bol v značnej
miere dotknutý verejný záujem. V prípade takýchto trestných činov záujem
štátu na ich objasnení a záujem na zistení ich páchateľov prevyšuje záujem
trestne stíhať a potrestať takého obvineného, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o objasnenie trestných činov a zistenie alebo usvedčenie ich páchateľov.3)
Podstatou tohto inštitútu je dohoda medzi obvineným a štátom, na základe ktorej je spolupracujúcemu obvinenému poskytnutá výhoda v podobe nepokračovania v jeho trestnom stíhaní, na ktorú by inak nemal nárok, a to výmenou za poskytnutie dôkazne významných informácií, výnimočne spôsobilých
výnimočnou mierou prispievajúcich k objasneniu uvedených trestných činov
a ich páchateľov. Od obvineného sa teda vyžaduje vyššia kvalita a relevancia
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informácií, ktoré bezprostredne a priamo smerujú a prispievajú k objasneniu
uvedených trestných činov a k zisteniu alebo usvedčeniu ich páchateľov.
Záujem spoločnosti na objasnení takých trestných činov musí prevyšovať
nad záujmom na trestnom stíhaní obvineného.4) Posúdenie tejto podmienky
predpokladá dôsledné vyhodnotenie závažnosti trestného činu, osoby obvineného, okolnosti prípadu, podielu obvineného na spáchanom trestnom čine
a na jeho následkoch. Použitie tohto inštitútu je vylúčené voči organizátorovi,
návodcovi, alebo objednávateľovi trestného činu, o objasnenie ktorého ide.
V prípravnom konaní je iba prokurátor oprávnený podmienečne zastaviť trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného (§ 218 Trestného poriadku).
Právnu úpravu tohto spôsobu alternatívneho ukončenia trestnej veci považujem za správnu, pretože vytvára možnosti účinnejšieho postihu najmä organizovanej trestnej činnosti.
Zároveň uvádzam, že pracovná komisia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre trestné právo (ďalej len ,,pracovná komisia pre trestné
právo“) pripravuje rozšírenie možnosti aplikovania tohto inštitútu aj na ďalšie
trestné činy.
l

Konanie o dohode o vine a treste

K alternatívnemu vybavovaniu trestných mimo hlavného pojednávania napomohol aj inštitút konania o dohode o vine a treste.
Doterajšie poznatky na jednej strane ukazujú na úspešnosť zakotvenia
tohto inštitútu do slovenského trestného konania, najmä z hľadiska urýchlenia
celého trestného konania a jeho efektívnosti, ako aj z pohľadu zníženia zaťaženosti súdov na trestnom úseku.
Považujem za prirodzené, že nakoľko ide o nový procesno-právny inštitút
v našom v Trestnom poriadku, tak pri jeho aplikácii postupne vyvstávala celá
rada nielen procesných, ale aj hmotno-právnych problémov. Preto bolo nevyhnutné hľadať tie najoptimálnejšie postupy, najmä za situácie, keď zákon výslovne niektoré problémy súvisiace s aplikáciou tohto inštitútu jasne a zrozumiteľne nerieši.
Všeobecne platí, že podstatou konania o dohode o vine a treste je stav,
že obvinený za presne stanovených podmienok uzná vinu a na základe dohody s prokurátorom súhlasí s navrhnutým trestom. V dôsledku tohto konania
o dohode sa obvinený vzdáva práva na prejednanie veci v konaní pred súdom
a sudca mu uloží trest bez dokazovania viny.
Pokiaľ ide o uplatňovanie tohto inštitútu, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len ,,generálne prokuratúra“) vyhodnotila postup prokurátorov v konaní o dohode o vine a treste za I. polrok roku 2006.5) Z vyhodnotenia je evidentné, že prokurátori v Slovenskej republike za I. polrok roku
2006 písomne alebo ústne vyzvali na konanie o dohode o vine a treste 2250
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obvinených, pričom konanie o dohode o vine a treste sa pred prokurátorom
na základe jeho výzvy začalo s 1 038 obvinenými. Z uvedeného vyplýva, že
1 212 obvinených (čiže až 53.86 %) na výzvu prokurátora buď nereagovalo
alebo o takéto konanie neprejavilo záujem.
Za sledované obdobie poslalo 544 obvinených alebo ich obhajcov na
prokuratúru žiadosti o začatie konania o vine a treste. Z počtu obvinených,
ktorí iniciovali začatie konania o dohode o vine a treste na prokuratúre, bolo
konanie začaté so 424 obvinenými. Konanie o dohode so 120 obvinenými
nezačalo predovšetkým z dôvodu, že prokurátor po preskúmaní žiadosti obvineného o vykonanie dohody nezistil na takýto postup zákonný dôvod alebo po
určení termínu a jeho oznámenia všetkým stranám v konaní sa nakoniec obvinený konania nezúčastnil, a preto bola vo veci podaná obžaloba.
Z predložených vyhodnotení vyplýva, že prokurátori za I. polrok roku
2006 celkove uzavreli dohodu vo vine a treste s 1216 obvinenými. Tieto dohody boli aj zaslané súdu ako návrhy na rozhodnutie.
Z celkového počtu uzavretých dohôd o vine a treste boli dohody uzavreté
s 862 obvinenými na základe výzvy prokurátora, čo predstavuje podiel 70,88
% z celkove uzavretých dohôd, s 321 obvinenými na základe žiadosti obvineného alebo jeho obhajcu (podiel je 26,39 %) a s 33 obvinenými na základe
podnetu súdu (podiel je 2,71 %), keď po podaní obžaloby súd vrátil vec prokurátorovi na začatie konania o dohode o vine a treste.
Už po ukončení prvého polroku roku 2006 sa potvrdili predpoklady generálnej prokuratúry o počiatočnom nevyužívaní právneho inštitútu o dohode
o vine a treste, a to zo strany obvinených alebo ich obhajcov. Oprávnené subjekty, ktoré mali predovšetkým iniciovať začatie takéhoto konania, jeho význam a účinok nevyužívali. Tieto subjekty (obvinený – obhajca) sa začali mierne
aktivizovať v podávaní žiadostí o začatie konania o dohode až v druhom polroku roku 2006.
Napriek tejto aktivite bol podiel žiadostí obvinených (ich obhajcov) za celý
rok 2006 v pomere k počtu výziev od prokurátora a podnetov súdu iba 25,5
%, naproti tomu podiel výziev prokurátora na začatie konania o dohode o vine
a treste k počtu žiadostí obvinených a podnetov súdu bol až 72,0 %.
V roku 2007 už prevážila aktivita smerujúca k začatiu konania o dohode
o vine a treste na strane obvinených (ich obhajcov), kde pomer ich žiadostí bol
vyšší ako počet výziev prokurátora a podnetov súdu na začatie takéhoto konania. Tento pomer bol 54,9 %, pričom počet výziev prokurátorov na začatie konania o dohode o vine a treste bol 41,9 %. Teda aktivita práce prokurátora na
tomto úseku oproti roku 2006 poklesla o 30,1 %.
Pokles počtu výziev na začatie konania o dohode, ktoré posielali prokurátori obvineným alebo ich obhajcom v roku 2007, však v žiadnom prípade nie
je negatívnym ukazovateľom. Práve naopak, ide o pozitívny ukazovateľ, lebo
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cieľom zvýšenej aktivity prokurátorov, pokiaľ ide o počet posielaných výziev,
bolo nielen dostať do podvedomia oprávnených subjektov význam takéhoto
právneho inštitútu, ale zaktivizovať oprávnené subjekty k samostatnému rozhodovaniu, či chcú alebo nechcú tento právny inštitút využívať. Tieto závery
potvrdzujú aj štatistické údaje. V roku 2006 sa po doručení žiadosti obvineného na prokuratúru a jej akceptovaní s určením dňa , hodiny a miesta začatia
konania o dohode o vine a treste, konania na prokuratúre zúčastnilo 76,1 %
a v roku 2007 71,7 % obvinených; na rozdiel od výziev prokurátora, ktoré
v roku 2006 akceptovalo a konania sa zúčastnilo 63,2 % a v roku 2007 už iba
55,6 % obvinených.
V roku 2007 súdy schválili 89,4 % dohôd uzavretých v prípravnom konaní oproti roku 2006, kedy súdy schválil len 74,2 % dohôd.
Napriek niektorým aplikačným problémom, ktoré sa podarilo judikatúrou
odstrániť, zakotvenie tohto inštitútu z celkového pohľadu prinieslo množstvo
pozitívnych prvkov, ktoré sú významné nielen z hľadiska hospodárnosti celého trestného konania, ale aj z pohľadu zaťaženosti súdov a taktiež rýchlosti
konania. Potvrdzujú to aj konkrétne štatistické údaje o týkajúce sa obdobia od
nadobudnutia účinnosti nového Trestného poriadku.
V roku 2006 bolo prostredníctvom tohto inštitútu súdmi Slovenskej republiky všetkých stupňov rozhodnutých a právoplatne skončených 1833
trestných vecí, v roku 2007 to bolo už 4.428 vecí, v roku 2008 5.741 vecí
a v roku 2009 dokonca až 6. 830 vecí. Pritom aj poznatky z rozhodovania súdov v roku 2010 ukázali na ďalší pretrvávajúci vzostup a nárast prípadov,
v ktorých sa trestné stíhanie ukončilo aplikáciou tohto inštitútu (6719).
Vyššie uvedené štatistické údaje, ako aj poznatky z aplikačnej rozhodovacej činnosti súdov súvisiace s využívaním z tohto inštitútu naznačujú, že aj
v nasledujúcich rokoch bude dochádzať k jeho častému využívaniu.
Z týchto dôvodov možno privítať, že v pracovnej komisii pre trestné právo
sa uvažuje o legislatívnych zmenách v Trestnom poriadku, ktoré by mohli napomôcť častejšiemu aplikovaniu tohto inštitútu. Konkrétne mám na mysli rozšíriť možnosť prokurátora uzatvoriť s obvineným dohodu o vine a treste aj
v rámci súdneho konania. Podľa súčasnej právnej úpravy totiž ak súd pri predbežnom prejednaní obžaloby zistí, že prokurátor a obvinený chcú uzavrieť dohodu o vine a treste, vráti vec prokurátorovi na konanie o dohode o vine a treste, teda do prípravného konania. Rovnako súd postupuje aj v prípade, ak sa
prokurátor a obžalovaný na hlavnom pojednávaní vyjadria, že chcú konať
o dohode o vine a treste.
V prípade akceptovania vyššie uvedeného návrhu by sa vec prokurátorovi nemusela vrátiť do prípravného konania, čo by znamenalo zhospodárnenie
konania a do šlo by k jeho zefektívneniu a zrýchleniu. Uvedená okolnosť je dôležitá najmä pri väzobných trestných veciach.
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II.3 Vybavovanie väčšiny trestných vecí mimo hlavného pojednávania
Tento spôsob predstavuje zvládnutie spôsobu dokazovania tak, aby
trestné veci boli spravodlivo a v primeranej lehote rozhodnuté. Táto okolnosť,
najmä vo vzťahu k uplatňovaniu prvkov kontradiktórnosti hlavného pojednávania, na ktorom vykonávajú dokazovanie najmä strany (obžaloba, obhajoba)
znamená, že dochádza k väčšej zaťaženosti, a to predovšetkým prokurátorov,
ktorí popri povinnostiach spojených s výkonom dozoru v predsúdnom konaní
vykonávajú značnú časť dokazovania v konaní pred súdom. Domnievam sa,
že bez aktívnejšej súčinnosti najmä s policajtmi a bez častejšieho využívania
tzv. odklonov bude pre prokurátorov veľmi náročné plniť povinnosti
vyplývajúce pre nich zo zákona.
Okrem dohody o vine a treste sa za rozhodnutie „odklonom“ v prípravnom konaní považuje aj zmier, podmienečné zastavenie trestného stíhania,
vrátane podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného.
Všetky tieto rozhodnutia, ktoré nazývame „odklonmi“, majú spoločného
menovateľa. V prípravnom konaní je len prokurátor oprávnený rozhodnúť
o zmieri, podmienečnom zastavení trestného stíhania, podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného. Taktiež platí, že len
prokurátor je oprávnený uzatvoriť dohodu o vine a treste s tým, že sa spravidla
s obvineným dohodne aj na druhu a výške trestu, náhrade škody resp.
ochrannom opatrení a naviac táto dohoda podlieha schváleniu súdu. Súd
pred schvaľovaním navrhnutej dohody o vine a treste dokazovanie o skutkových a právnych záveroch nevykonáva, zisťuje splnenie zákonom uložených
podmienok nevyhnutných na uzavretie a schválenie dohody.
Zavedením nového právneho inštitútu do trestného zákonodarstva, a to
dohody o vine a treste, sa v prípravnom konaní doplnili alternatívy vo forme tzv.
odklonov, popri dovtedy sa v praxi uplatňujúcich rozhodnutí o schválení zmieru a podmienečnom zastavení trestného stíhania.
Z hľadiska uplatňovania týchto odklonov v prípravnom konaní možno
podľa štatistických údajov uviesť tieto okolnosti.
Podmienečne zastavené trestné stíhanie (§ 216 Trestného poriadku)
bolo v roku 2007 využité u 5 165 obvinených, čo je zo všetkých stíhaných
osôb (51 579) – 10,01 %. V roku 2006 sa tento inštitút využíval častejšie.
Jeho podiel činil 11,18 %, t. j. podmienečne zastavené trestné stíhanie bolo
u 5 200 obvinených zo stíhaných osôb, ktorých bolo 46 491. V roku 2005 sa
inštitút podmienečného zastavenia využíval minimálne, pretože jeho podiel činil iba 4,72 % (3 048 osôb zo 64 481).
Pozitívne možno v roku 2007 hodnotiť využívanie inštitút zmieru. Kým
v roku 2005 bol schválený zmier a následne zastavené trestné stíhanie u 169
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obvinených, čo bolo 0,26 % zo stíhaných osôb (64 451), v roku 2006 bol tento podiel 1,25 % (583 osôb zo 46 491). V roku 2007 sa podiel zvýšil na
2,19 %, t. j. u 1 130 osôb z 51 579 stíhaných.
V roku 2007 bolo na prokuratúre skončených podaním návrhu súdu na
schválenie dohody o vine a treste celkove 5 328 osôb (2 061 na základe výzvy prokurátora, 3 064 na základe žiadosti obvineného alebo obhajcu a 203
na základe podnetu súdu), teda o 2 412 osôb viac než tomu bolo v roku 2006
(celkove 2 916 osôb). Prokurátori vyzvali na začatie takéhoto konania 3 549
osôb, z ktorých sa konania zúčastnilo 2 206 osôb (62,1 %). V roku 2007 až
4 775 osôb (obvinených alebo ich obhajcovia) požiadali prokurátora o začatie
takéhoto konania, z ktorých sa konania na prokuratúre zúčastnilo 3 369 osôb
(70,5 %) a na základe podnetu súdu ( celkove 270 osôb), ktorým bola vec vrátená prokurátorovi na vykonanie dohody o vine a treste, sa konania zúčastnilo
224 osôb (82,9 %).
Na porovnanie možno uviesť, že podmienečne zastavené trestné stíhanie v roku 2008 bolo proti 4 452 osobám, čo predstavuje 8,7 % zo všetkých
skončených trestných stíhaní proti známej osobe. V roku 2007 bol tento inštitút použitý proti 5 165 osobám (10 %) a v roku 2006 proti 5 200 osobám
(9,2 %).
Zmier a následné zastavenie trestného stíhania podľa § 220 Trestného
poriadku bolo v roku 2008 realizované proti 971 osobám (1,9 % skončených
trestných stíhaní známych osôb), čo je o 159 menej než v roku 2007, kedy
ich podiel predstavoval 2,2 % a o 388 viac než v roku 2006 (1 %).
V roku 2008 bolo na prokuratúre skončených návrhom na dohodu o vine
a treste 5 197 trestných vecí proti 6 039 osobám (11,8 %). Oproti roku 2007,
kedy bolo týmto spôsobom skončené trestné stíhanie 10,3 % známych osôb,
bol zaznamenaný nárast návrhov o 692 (o 15,3 %) a nárast osôb o 711 (o
13,3 %). Výrazný nárast uvedeného inštitútu je evidovaný oproti roku 2006,
kedy bolo na prokuratúre skončených návrhom na dohodu o vine a treste 2
481 trestných vecí proti 2 916 obvineným (5,1 % osôb, proti ktorým bolo
trestné stíhanie skončené), čo predstavuje nárast o 2 716 návrhov (o 109 %)
proti 3 123 obvineným (o 107 %). Výsledky v roku 2008 dokumentujú akceptovanie uvedeného inštitútu z dôvodu výhodnosti pre obvineného.
Rozhodnutím prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania
bolo v roku 2008 skončené trestné stíhanie proti 4 452 osobám, zmierom
proti 971 osobám a spolu s konaním o dohode o vine a treste (6 039 osôb)
bolo na prokuratúre ukončené trestné stíhanie tzv. odklonmi proti 11 462
osobám. Oproti roku 2007 bol tak zaznamenaný pokles ukončených vecí tzv.
odklonmi o 161 osôb. V porovnaní s rokom 2006, kedy bolo odklonmi ukončené trestné stíhanie proti 8 699 osobám, predstavuje nárast uplatnenia uvedeného inštitútu u 2 763 osôb. V roku 2008 predstavuje podiel všetkých
skončených trestných stíhaní známych páchateľov 22,5 %, čo je rovnako ako
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v roku 2007 a o 7 % viac v porovnaní s rokom 2006. Možno konštatovať, že
tzv. odklonmi končí asi štvrtina trestných stíhaní známych páchateľov.
Podľa publikovaných štatistických údajov generálnej prokuratúry rozhodnutím prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania bolo v roku
2009 skončené trestné stíhanie proti 4 207 osobám, zmierom proti
1 032 osobám a spolu s konaním o dohode o vine a treste (7 209) bolo na
prokuratúre ukončené trestné stíhanie tzv. odklonmi proti 12 448 osobám.
Oproti roku 2008 bol tak zaznamenaný nárast ukončených vecí tzv. odklonmi
o 986 osôb. V porovnaní s rokom 2007, kedy bolo odklonmi ukončené trestné stíhanie proti 11 623 osobám, predstavuje nárast uplatnenia uvedeného
inštitútu o 825 osôb.
V roku 2009 predstavoval podiel všetkých skončených trestných stíhaní
známych páchateľov tzv. odklonmi 23,3 %, teda opakovane za ostatné tri roky
odklonmi končí asi štvrtina trestných stíhaní známych páchateľov, napriek
miernemu nárastu oproti roku 2007 a 2008, kedy bol ich podiel 22,5 %.

Záver:
Úprava prípravného konania v Trestnom poriadku predstavuje jednu
z možností skrátenia dokazovania v slovenskom právnom poriadku. Je vecou
najmä očinných v trestnom konaní, aby pri dôslednom využívaní jednotlivých
procesných inštitútov dokázali skrátiť dĺžku prípravného konania, a tak prispieť aj k spravodlivému prejednávaniu trestných vecí v primeranej lehote.
Článok bol publikovaný v rámci projektu VEGA 1/0860/10 Úloha judikatúry, právnych princípov a právnej argumentácie v kontexte práva Európskej
únie.
1) Čentéš, J. – Viktoryová, J.: Prípravné konanie v návrhu Trestného poriadku, Justičná revue, 56, 2004, č. 11, s. 1173
2) Viktoryová, J.: Plánovanie vyšetrovania, Akadémia Policajného zboru,
2001
3) Ivor J. a kol.: Trestné právo procesné, IURA EDITION, s. 2006, s. 564,
ISBN 80-8078-101-X
4) Čentéš, J. – Trestný poriadok s komentárom, 2006, EuroKódex, Poradca podnikateľa, s. 363
5) Pozri Vyhodnotenie postupu prokurátorov v konaní o dohode vine a treste podľa § 232 a § 233 Trestného poriadku a rozhodovanie súdov podľa
§ 331 a 335 Trestného poriadku za I. polrok roku 2006, sp. zn. IV Gn
5010/0-161.

170

Prípravné konanie po piatich rokoch aplikácie Trestného poriadku

Zoznam použitej literatúry:
 Čentéš, J. – Viktoryová, J.: Prípravné konanie v návrhu Trestného poriadku, Justičná re-

vue, 56, 2004, č. 11, s. 1173
 Čentéš, J. – Trestný poriadok s komentárom, 2006, Eurokódex, Poradca podnikateľa

s. 363, SBN 80-88931–48-7
 Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné, IURA EDITION, s. 2006, s. 564, ISBN
80-8078-101-X
 Viktoryová, J. Plánovanie vyšetrovania, Akadémia Policajného zboru, 2001

8 Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Generálna prokuratúra SR, Právnická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
171

TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ

172

Stále aktuálna požiadavka zrýchlenia a zhospodárnenia trestného konania

Jaroslav Klátik

Stále aktuálna požiadavka
zrýchlenia a zhospodárnenia
trestného konania
Abstrakt:
Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania je deklarované ako cieľ
rekodifikácie Trestného poriadku a jednak ako cieľ trestného konania obsiahnutý v zákonodarstve členských štátov Európskej únie a to najmä z dôvodu
pomalého výkonu spravodlivosti, čo je najzávažnejším problémom trestného
súdnictva vo väčšine štátov EÚ. Táto požiadavka je stále aktuálna na Slovensku aj päť rokov po rekodifikácii Trestného poriadku. Základnej požiadavke
rýchlosti a hospodárnosti musí zodpovedať celé trestné konanie. Zákonné
a primerane rýchle prejednanie veci sú základnými zárukami, ktorým musí vyhovovať každé trestné konanie. Rýchle prejednanie veci je v tomto kontexte
naplnením vybavenia trestnej veci v primeranej lehote.

Abstract:
Acceleration and rationalization of criminal proceeding is declared as aim
of recodification of Criminal procedure and as well as goal of criminal
proceeding contained in legislation of European union member states.
Mostly it is because of slow justice execution. This is the most serious
problem of criminal justice in most EU member states. This requirement is still
current in Slovak republic also five years after recodification of Criminal
procedure. The basic the principle of speed and efficiency must correspond
the whole criminal proceeding. Lawful and reasonably fast case studies are
basic warranties according which must correspond every criminal
proceeding. Fast case study is in this context closing the criminal case in
adequate period.

Úvod
Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania je deklarované jednak
ako cieľ rekodifikácie Trestného poriadku a jednak ako cieľ trestného konania
obsiahnutý v zákonodarstve členských štátov Európskej únie a to najmä z dôvodu pomalého výkonu spravodlivosti, čo je najzávažnejším problémom
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trestného súdnictva vo väčšine štátov EÚ. Príčin je mnoho, je to nielen rast kriminality, väčšia zložitosť objasňovania kriminality, nedostatočné personálne
a materiálne vybavenie orgánov činných v trestnom konaní a súdov, opakovanie mnohých úkonov alebo zložitosť systému opravného konania. Rekodifikácia Trestného poriadku (ďalej aj „TP“) sa s týmito aspektmi pokúsila vysporiadať zakotvením mnohých prvkov kontradiktórnosti. Trestné konanie v Slovenskej republike prechádza v posledných rokoch mnohými, dá sa povedať
prevratnými zmenami. Pred niekoľkými rokmi kládlo trestné konanie v duchu
koncepcie retributívneho trestania dôraz najmä na náležité zistenie skutkového stavu, na nevyhnutné potrestanie páchateľa, bez ohľadu na to, ako by dlho
trval celkový priebeh konania a aké náklady na to vynaloží štát. Túto koncepciu sa snaží nahradiť koncepcia restoratívneho trestania, tzv. obnovujúcej
spravodlivosti, ktorá vyžaduje trestné konanie zrýchliť a zhospodárniť pri zachovaní všetkých práv zainteresovaných subjektov. Požiadavka zrýchleného
a hospodárneho trestného konania tu bola už pred rekodifikáciou. Súvisí
s tým i zavedenie inštitútu skráteného vyšetrovania, ktorého účelom bolo
zrýchliť vyšetrovanie skutkovo a právne jednoduchších trestných vecí. Ale až
rekodifikáciou Trestného poriadku sa stala táto požiadavka základným cieľom, ktorému boli jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku aj prispôsobené. Išlo najmä o vyzdvihnutie významu odklonov v trestnom konaní, keďže ich
účel priamo reflektuje i cieľ rekodifikácie, ktorým bolo zrýchlenie, zhospodárnenie, zefektívnenie a zjednodušenie trestného procesu, pričom ich uplatnením sa uvažovalo o odbremenení trestného súdnictva. V rámci nich je veľmi
dôležité rozhodnutie prokurátora inak ako podaním obžaloby. Prichádza tu
tak do úvahy zásada oportunity, ktorá je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou moderného trestného práva a tiež jedným zo základných prvkov umožňujúcich odbremenenie trestného súdnictva. Jej účelom je poskytnúť prokurátorovi priestor, aby v záujme efektívneho a výchovného pôsobenia dal páchateľovi možnosť vyriešenia jeho trestnej veci bez dokazovania na hlavnom
pojednávaní. Rekodifikácia tak tvorí významnú súčasť problematiky odklonov,
teda inštitútov zrýchľujúcich trestné konanie. Rovnako sa zakotvil aj inštitút
tzv. zrýchleného trestného konania pozostávajúceho zo super skráteného vyšetrovania a superrýchleho konania pred sudcom pre prípravné konanie. Je
potrebné si uvedomiť, že takmer každé ustanovenie Trestného poriadku, každá novela a dôvodová správa k nej, zdôrazňuje ako vklad navrhovanej úpravy,
že prispeje k urýchleniu trestného konania a tým aj k hospodárnejšiemu prejednaniu trestnej veci. To je napokon aj potrebné, keďže trestné konanie významným spôsobom zasahuje do základných občianskych práv a slobôd,
a preto má plynutie času v trestnom práve väčší význam než v iných právnych
odvetviach. Je nesporné, že mnohé legislatívne zmeny trestné konanie urýchľujú a vytvárajú predpoklady pre operatívnejší, pružnejší proces objasňovania
a odhaľovania kriminality a jej páchateľov, spravodlivý a včasný trestný proces, ktorého výsledkom je spravodlivé potrestanie páchateľov a významný
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výchovný účinok. Základnej požiadavke rýchlosti a hospodárnosti tak musí
zodpovedať celé trestné konanie. Požiadavka zrýchlenia a zhospodárnenia
nie je len požiadavkou rekodifikácie Trestného poriadku, ale takmer každej
novely Trestného poriadku, z čoho vyplýva, že ide o stále aktuálnu požadavku
v oblasti trestného konania.200)

1.

Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov

Nedostatočná plynulosť trestného konania, t.j. vybavenie veci právoplatným rozhodnutím v lehote primeranej podľa jej individuálneho charakteru
a druhu, a tým sťažená vymožiteľnosť práva, ktorá predstavuje súhrn zákonných a faktických možností na dosiahnutie uspokojenia zákonným spôsobom
uplatneného právneho nároku, vrátane výkonu rozhodnutia je spôsobená najmä prieťahmi v trestnom konaní. Prieťahy v trestnom konaní je témou, ktorá
v našej spoločnosti rezonuje už niekoľko rokov. Príčiny sa odstraňujú veľmi
ťažko, súvisia s tým najmä nedostatky v rezorte súdnictva, ako je neznalosť
právnych aktov ES/EÚ, rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej
aj „ESĽP“), nezáujem o ďalšie vzdelávanie, alebo nedostatočná odbornosť.
Tieto príčiny sú rozmanité a špecifické pre ten ktorý prípad, ktorý Slovenská
republika už prehrala pred ESĽP. Isté však je, že ich odstránenie v plnom rozsahu bude nemožné. Skôr reálne je ich eliminovať. Nie inak ako stanovením
jasných kritérií, určením prípadnej zodpovednosti a kontrolnou funkciou voči
štátnym orgánom, ktoré majú v rukách trestné, resp. súdne konanie, môžu
byť prieťahy v trestnom konaní aspoň čiastočne obmedzené. Faktory ovplyvňujúce prieťahy v trestnom konaní je potrebné hľadať v mnohých dôvodoch
aplikačnej praxe. Prieťahy v trestnom konaní sú protikladom k právu občana
na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Aby k takémuto prieťahu v konaní nedochádzalo, konanie musí byť efektívne, rýchle, spravodlivé, zohľadňujúce prvok individuálnej a generálnej prevencie. Prieťahy v trestnom, resp.
súdnom konaní sú problémom nielen Slovenskej republiky, ale takmer všetkých európskych krajín. Príčiny sú jednak objektívne, ktoré ale len v minimálnej miere a v bezvýznamnom rozsahu môžu spôsobiť predlžovanie trestného
konania, a jednak subjektívne, ktoré je potrebné hľadať priamo v subjektoch
participujúcich v trestnom konaní. Subjektívne príčiny môžu prameniť tak
v osobe obvineného, resp. jeho obhajcu, ako aj v správaní sa štátu, t.j. orgánu
činného v trestnom konaní a súdu.
Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je jednou zo základných záruk spravodlivého trestného konania, ktorý je súčasťou práva na
súdnu a inú právnu ochranu. Podstatou práva na prerokovanie veci je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa v danom prípade nachádza osoba
uplatňujúca si svoj právom chránený záujem na riešení svojho základného
200) Klátik, J.: Zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania. Banská Bystrica: UMB, Právnická
fakulta, 2010, s. 8.
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práva. Toto právo nemožno hodnotiť ako právo, ktoré sa výslovne spája so
súdnym konaním, ani ako právo, ktoré je výlučne späté so súdnou mocou. O
odstránenie právnej neistoty sa osoba uchádza nielen v konaní pred orgánmi
súdnej moci, ale aj v konaní pred orgánmi verejnej správy. Stav právnej neistoty sa neodstráni tým, že súd v konaní nariadi pojednávanie alebo že vykoná
úkon. Stav právnej neistoty je odstránený až právoplatným rozhodnutím vo
veci. Dĺžka konania sa vo vzťahu k námietkam subjektov posudzuje podľa
skutkovej a právnej zložitosti veci, správania sa subjektov konania a v neposlednom rade i podľa samotného konania orgánu činného v trestnom konaní
alebo súdu. Vysloviť porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných
prieťahov je možné za predpokladu, že v konaní došlo k zbytočným, ničím neodôvodneným prieťahom, ktoré svojou nečinnosťou zavinil orgán činný
v trestnom konaní alebo súd. Proti prieťahom môže samozrejme dotknutý
subjekt podať sťažnosť generálnemu prokurátorovi SR, predsedovi prílušného súdu, ústavnému súdu, ombudsmanovi a ESĽP. Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je teda odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia štátneho orgánu.
Nepostačuje, že štátny orgán vo veci koná, ale musí právoplatne rozhodnúť.
Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zakladá povinnosť príslušného súdu a aj zákonného sudcu na organizovanie práce tak, aby sa toto
ústavné právo objektívne realizovalo. Nedodržanie postupu v konaní podľa
právnych predpisov o právnej pomoci medzi zmluvnými štátmi pri doručovaní
súdnych písomností a dožiadaní, ako aj neúčelné vykonávanie jednotlivých
procesných úkonov konajúceho súdu zakladá záver o porušení ústavného
práva na prerokovanie veci bez prieťahov.
Pokiaľ ide o definíciu pojmu „prieťahy v trestnom konaní“, je veľmi obtiažne presne a jednoznačne definovať tento termín. Súvisí to s tým, že konanie
bez zbytočných prieťahov nie je možné presne časovo ohraničiť. Táto definícia by sa najskôr mohla odvíjať od ust. § 2 ods. 7 TP, príp. rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Zásada práva na zákonný (spravodlivý) a včasný trestný
proces ako základná zásada trestného konania nadväzuje na čl. 48 ods. 2
Ústavy SR, čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane čudských práv a základných slobôd. Každý má teda právo,
aby sa jeho vec spravodlivo a v primeranej lehote prejednala nezávislým a nestranným súdom. Tu je teda zrejmé, že prieťahy v trestnom konaní sa odvodzujú od nedodržiavania primeraných lehôt. Takéto určenie „primeranej lehoty“, v ktorej sa má ukončiť trestné konanie predstavuje náročnú a zložitú otázku.201) Odpoveď na to dáva najčastejšie rozhodovacia činnosť Ústavného
súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva. Určenie pojmu „prieťahy v trestnom konaní“ by sa mohla určiť jedine vo všeobecnej rovine s poukazom na § 2
ods. 7 TP, nasledovne: „prieťahom v trestnom konaní sa rozumie
201) Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné. Bratislava: Iura Edition, 2006, s. 58.
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akákoľvek nečinnosť zo strany orgánu činného v trestnom konaní alebo
súdu, ktorý bez vážnych dôvodov neukončí trestné konanie v lehote určenej zákonom a bez objektívnych dôvodov konanie predlžuje“, resp. prieťahom v trestnom konaní možno rozumieť „vybavenie veci z objektívnych
alebo subjektívnych príčin v inej, než v primeranej lehote“. „Bez vážnych
dôvodov“ znamená, že nie je už možnosť zaobstarať dôkazné prostriedky,
keďže všetky sa už vykonali, sú zadovážené aj iné podklady potrebné na rozhodnutie vo veci, resp. že nič nebráni tomu, aby trestné stíhanie bolo zastavené a obžalovaný bol spod obžaloby oslobodený. To, že súd, resp. orgán činný
v trestnom konaní konanie „bez objektívnych dôvodov“ predlžuje znamená, že
nemá argumenty-dôkazné prostriedky, ktoré by obstáli v konaní pred súdom,
resp. ktoré by usvedčili obvineného zo spáchania trestného činu. Rekodifikáciou trestného práva procesného sa neodstránili prieťahy v trestnom konaní.
Rekodifikovaný Trestný poriadok sa iba pokúsil zrýchliť a zefektívniť celkový
priebeh trestného konania. Mali k tomu napr. poslúžiť lehoty vyšetrovania
a skráteného vyšetrovania, ktoré ale nie sú stanovené obligatórne. K efektívnemu trestnému konaniu malo prispieť aj uplatňovanie alternatívneho riešenia
trestných vecí formou odklonov v trestnom konaní, ale aj úpravou postupu policajta vo vzťahu k páchateľovi, ktorý bol zadržaný ako podozrivý pri páchaní
prečinu podľa § 204 TP.202) K zabráněnou, resp. eliminovaniu prieťahov
v trestnom konaní môže najmä prispieť zrýchlenie trestného konania.

2.

Požiadavka zrýchlenia trestného konania

Zrýchlenie trestného konania možno charakterizovať ako jeden z cieľov
rekodifikácie trestného práva procesného a požiadavku práva na zákonný
a včasný trestný proces umožňujúci, aby sa osoba, proti ktorej bolo vznesené
obvinenie nachádzala v právnej neistote čo najkratší čas a aby sa trestné konanie ukončilo v primeranej lehote. Jeho účelom je plynulé, efektívne, zjednodušené a hospodárne trestné konanie, ktorým sa má v krátkom čase dosiahnuť vymožiteľnosť práva.
Význam zrýchleného trestného konania spočíva:
l

v rýchlom postupe orgánov činných v trestnom konaní a súdu tak, aby
trestný čin bol náležite zistený a jeho páchateľ, resp. páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní,

l

vo vymožiteľnosti práva, ktorá vedie k zákonným a faktickým možnostiam
na dosiahnutie uspokojenia zákonným spôsobom uplatneného právneho
nároku, vrátane výkonu rozhodnutia,

l

v plynulosti konania, ktorá vedie k vybaveniu veci právoplatným rozhodnutím v lehote primeranej podľa jej individuálneho charakteru a druhu,

202) Čentéš, J.: Poznatky z uplatňovania prípravného konania po 1.1.2006. In: Predsúdne konanie. Bratislava: Akadémia PZ, 2008, s. 21.
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l

v zjednodušení konania, čím konanie je menej formalistické, umožňujúce obchádzanie niektorých procesných úkonov,

l

v zhospodárnení konania, čím konanie je menšou finančnou záťažou pre
štátny rozpočet Slovenskej republiky, menšou finančnou záťažou pre obvineného, odsúdeného a v rýchlom uspokojení nároku poškodeného na
náhradu škody,

l

v zabránení prieťahov v trestnom konaní, t. j. k nemožnosti nevybavenia
veci z objektívnych alebo subjektívnych príčin v inej, než v primeranej lehote,

l

v odstránení právnej neistoty obvineného,

l

v odbremenení orgánov činných v trestnom konaní a súdov od riešenia
skutkovo a právne jednoduchších trestných vecí a aktívne zameranie sa
na riešenie skutkovo a právne zložitejších trestných vecí,

l

k eliminovaniu prehratých súdnych sporov pred ESĽP kvôli neprimeranej
dĺžke konania a tým i k eliminovanou vyplácania finančných prostiedkov
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky úspešným navrhovateľom podaní na ESĽP,

l

v dôveryhodnosti verejnosti voči orgánom verejnej moci, t. j. k súdu a orgánom činným v trestnom konaní,

l

v prevencii trestnej činnosti, t.j. k upevňovaniu zákonnosti, na predchádzanie a zamedzovanie trestnej činnosti a na výchovu občanov.

Rýchlosť trestného konania nie je a nemôže byť absolútnou hodnotou,
musí byť podriadená vyššiemu princípu spravodlivosti, ktorý by mohol byť
ohrozený prílišnou uponáhľanosťou konania. Každý skutok musí byť objasnený, aby nedošlo k dôvodným pochybnostiam o existencii trestného činu, osobe páchateľa a ďalších znakov určujúcich skutok ako trestný čin. Rýchle prejednanie veci je v tomto kontexte iba naplnením vybavenia trestnej veci v primeranej lehote. Požiadavka rýchlosti a hospodárnosti nemôže ani určovať
kvalitu celkového postupu orgánov činných v trestnom konaní a súdu pri objasňovaní skutku v dôsledku prísneho rešpektovania zásady zistenia skutkového stavu bez dôvodných pochybností. Práve odstraňovanie dôvodnej pochybnosti môže mať za následok prieťahy v trestnom konaní. Prostriedky, ktoré umožňujú zrýchlené trestné konanie by sa mali použiť len vtedy, keby bolo
na základe starostlivého a nestranného zhodnotenia dôkazov jednoznačné,
že skutok napĺňa skutkovú podstatu trestného činu a spáchala ho konkrétna
osoba, ktorá sa k nemu dobrovoľne priznala. Sú to práve spomenuté prieťahy
v trestnom konaní, ktorými dochádza k porušovanie práva na prejednanie veci
v primeranej lehote, čím obvinený sa neprimerane dlhý čas nachádza v právnej neistote. Dlho trvajúce trestné konanie má vplyv na účel trestu, jeho
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význam a najmä na oblasť individuálnej a generálnej prevencie. Pomalá
trestná spravodlivosť je totiž skoro na rovnakej úrovni ako odmietnutá spravodlivosť.
Požiadavka na rýchlosť konania sa v predošlých trestných kódexoch neuvádzala, hoci mnohé inštitúty starého Trestného poriadku k rýchlosti mali prispieť. Až postupné presadzovanie koncepcie restoratívneho trestania na výkon trestného súdnictva podnietilo zaradiť túto požiadavku medzi základné zásady trestného konania, a to do § 2 ods. 6 a § 2 ods. 7 TP.203) Prostriedky,
ktoré umožňujú zrýchlené trestné konanie by sa mali použiť len vtedy, keby
bolo na základe starostlivého a nestranného zhodnotenia dôkazov jednoznačné, že skutok napĺňa skutkovú podstatu trestného činu a spáchala ho konkrétna osoba, ktorá sa k nemu dobrovoľne priznala. Dohovor o ochrane ľudských
práv a základných slobôd zaručuje právo na spravodlivý trestný proces, podľa
ktorého „každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu“. Základným požiadavkám spravodlivosti a rýchlosti musí zodpovedať celé trestné konanie.
Zákonné a primerane rýchle prejednanie veci sú základnými zárukami, ktorým
musí vyhovovať každé trestné konanie, aby ho bolo možné označiť ako „spravodlivé“.
Na zrýchlení trestného konania má záujem najmä štát, keďže od toho sa
odvíja zlacnenie trestného konania, rovnako aj štátne orgány, t.j. orgán činný
v trestnom konaní a súd, čím sa odbremenia od riešenia skutkovo a právne
jednoduchších vecí a zamerajú svoju pozornosť, pracovný čas a odbornosť
na riešenie skutkovo a právne náročných trestných vecí. Štát je pritom povinný organizovať svoj trestný systém tak, aby súdy a orgány činné v trestnom konaní mohli konať s požadovanou rýchlosťou. Aj preťaženosť súdov môže znamenať spomalenie rýchlosti konania, tým aj prieťahy v trestnom konaní. V takomto prípade prieťahy v konaní nastanú len vtedy, ak je preťaženosť
prechodná a pokiaľ boli urobené všetky opatrenia, aby sa veci riadne vybavovali. Len ako prechodné sa môže prijať opatrenie spočívajúce v stanovení priority vecí podľa ich naliehavosti a významu; ak je však situácia chronickou,
štát je povinný prijať určité účinnejšie opatrenia ako napr. zvýšenie počtu
trestných sudcov, legislatívne zmeny, väčšie kompetencie pre vyšších súdnych úradníkov a podobne.204) Je všeobecne známou skutočnosťou, že dĺžka
trvania trestného konania sa posudzuje prísnejšie než doba trvania občianskoprávneho konania. Na zrýchlenom trestnom konaní má záujem i
203) Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné. Iura Edition: Bratislava, 2007, s. 63
204) Kekeňák, O.: Právo na spravodlivý proces. In: Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. Zborník materiálov zmedzinárodného vedeckého seminára konaného v rámci projektu VEGA č. 1/001/08 v Trnave dňa 10.06.2009. Trnava:
Právnická fakulta TU, 2009, s. 170.
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poškodený, pre ktorého je často stresujúcim faktorom, aby stál zoči voči páchateľovi na hlavnom pojednávaní a ktorému záleží na tom, aby sa konanie
voči páchateľovi zbytočne nenaťahovalo a aby bol v primeranej lehote odškodnený. Obvinený je subjektom trestného konania, ktorý sa nachádza od
vznesenia obvinenia až po právoplatnosť rozhodnutia v právnej neistote. Pri
tomto je potrebné rešpektovať dôstojnosť obvineného, ktorý musí mať dostatok času a možností na prípravu obhajoby, pričom toto právo musí byť za každých okolností rešpektované. I preto na to, aby došlo k zrýchlenému tresnému konaniu musí vyjadriť súhlas obvinený, či už s akceptáciou daného trestnoprocesného inštitútu alebo nepodaním opravného prostriedku. Je úlohou
orgánu činného v trestnom konaní a súdu, aby boli dodržiavané všetky procesné lehoty a úkony boli vykonávané podľa možnosti včas alebo bezodkladne. Zrýchlenie trestného konania môže mať voči určitej skupine páchateľov aj
preventívny účinok. Je zrejmé, že pre páchateľa je stresujúcejšie hlavné pojednávanie za účasti verejnosti, keď musí dokazovať svoju nevinu, resp. vinu
v menšom rozsahu. I preto vo väčšine prípadov takýto páchatelia žiadajú vybavenie trestnej veci bez nariadenia hlavného pojednávania. Rýchle objasnenie
trestnej činnosti, rýchle potrestanie páchateľa a rýchle odškodnenie poškodeného však môže pôsobiť nielen v rámci individuálnej prevencie, t.j. voči
konkrétnemu páchateľovi trestného činu, ale aj generálnej prevencie, zameranej na potenciálnych páchateľov. Potenciálny páchateľ, ktorý zistí, že určitý
trestný čin bol v krátkom čase objasnený a páchateľ potrestaný môže zmeniť
svoje rozhodnutie spáchať trestný čin. Účinnosť generálnej a individuálnej
prevencie posilňuje idea o neodvratnosti trestu. V záujme účinnej prevencie
treba dosiahnuť čo najvyšší stupeň pravdepodobnosti, že trestný čin bude
v krátkom čase po spáchaní odhalený, jeho páchateľ zistený a spravodlivo potrestaný. Preventívny účinok zrýchleného trestného konania tak má význam
i keď je to samozrejme individuálne vzhľadom na osobu páchateľa, povahu
a druh trestného činu a uloženého trestu.

3.

Požiadavka zhospodárnenia trestného konania

Zhospodárnenie trestného konania možno charakterizovať ako jeden
z cieľov rekodifikácie trestného práva procesného umožňujúci, aby trestné
konanie bolo čo najmenšou finančnou záťažou pre štátny rozpočet Slovenskej republiky, rovnako aj pre poškodeného, obvineného a odsúdeného.
Význam zhospodárnenia trestného konania spočíva:
l

v dosiahnutí účelu Trestného poriadku, t. j. aby trestné činy boli náležite
zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní,

l

v menšej finančnej záťaži štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,

l

v menšej finančnej záťaži obvineného po prepustení z výkonu väzby a odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody,
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l

v častejšom využívaní prostriedkov nahradenia väzby a podmienečného
prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody a podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,

l

v predchádzaní rušenia konania alebo urážlivého správania voči súdu,
prokurátorovi, alebo policajtovi, alebo v predchádzaní nevyhovenia výzve, predvolaniu, neuposlúchnutia príkazu bez dostatočného ospravedlnenia - zaplatená poriadková pokuta pripadá štátu,

l

v zákonnom a transparentnom vystupovaní v trestnom konaní obvineného, zúčastnenej osoby, poškodeného, zvoleného obhajcu a splnomocnenca, keďže tieto trovy neznáša štát,

l

v povinnosti nahradiť štátu trovy trestného konania, ak došlo k bezvýslednému dovolaniu alebo návrhu na obnovu konania,

l

v povinnosti nahradiť štátu trovy spojené s uplatňovaním nároku poškodeného na zástupcu z radov advokátov, ak poškodený nepreukázal, že
nemá dostatočné prostriedky, aby uhradil náklady s tým spojené,

l

v povinnosti nahradiť štátu odmenu a náhradu obhajcovi, ak bol v súvislosti s konaním ustanovený, v dôsledku toho, že obvinený nemá nárok na
bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu,

l

v povinnosti odsúdeného nahradiť poškodenému trovy potrebné na účelné uplatnenie jeho nároku v trestnom konaní vrátane trov vzniknutých pribraním splnomocnenca,

l

v povinnosti odsúdeného nahradiť poškodenému celé trovy alebo ich
časť, ak podľa okolností prípadu súvisia s účasťou poškodeného v trestnom konaní, a to aj v prípade, ak poškodenému nebol priznaný nárok na
náhradu škody ani sčasti.

Zhospodárnenie trestného konania bolo spolu so zrýchlením a zjednodušením základným cieľom rekodifikácie Trestného poriadku. Naplnenie zhospodárnenia ako cieľa rekodifikácie je nerozlučne späté s požiadavkou zrýchlenia trestného konania. Tak ako zrýchlenie, ani zhospodárnenie trestného
konania nemôže byť absolútnou hodnotou a jednoznačným účelom trestného
konania, musí byť podriadené vyššiemu princípu spravodlivosti, ktorý by mohol byť ohrozený prílišnou uponáhľanosťou konania.205) Štát by mal mať záujem bez ohľadu na množstvo vynaložených finančných prostriedkov, aby
trestný čin bol náležite zistený a páchateľ spravodlivo potrestaný. Je zrejmé,
že sa nedá presne vyčísliť suma, ktorú vynaloží štát pri riešení trestnej veci,
keďže s tým súvisia platy policajtov, prokurátorov, sudcov, administratívne
205) Kekeňák, O.: Zrýchlené trestné konanie, jeho aplikácia súdmi a efektívnosť v spoločenskej
praxi. In: Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov Európskej
únie. Zborník materiálov zmedzinárodného vedeckého seminára konaného v rámci projektu
VEGA č. 1/001/08 v Trnave dňa 20.11.2008. Trnava: Právnická fakulta TU, 2008, s. 157.
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náklady, technické vybavenie ich procesnej činnosti, zvyšovanie kvalifikácie
(školenia, semináre, štúdium). Rekodifikácia Trestného poriadku deklarovala
zhospodárnenie ako čo najmenšie vynaloženie verejných financií na trestné
konanie. Tento cieľ je však veľmi ťažké splniť, keďže vyšetrovanie každého
trestného činu si vyžaduje vynaloženie určitých financií, napr. za znalecké posudky a pod. Preto sa zhospodárnenie odvodzuje od zrýchlenia, keďže kratšie trvanie trestného konania by malo za následok menšie finančné náklady
štátu. Záujem na zhospodárnení však nemožno chápať iba ako záujem štátu,
i keď tento záujem je prioritný a nadradený nad inými. Sekundárne na zhospodárnení by mal byť záujem i na strane obvineného prepusteného z výkonu väzby a odsúdeného vo výkonu trestu odňatia slobody, ktorí sú povinní nahradiť
trovy spojené s výkonom väzby a trestu, ale i trovy činnosti štátnych orgánov
pri objasňovaní nimi spáchaných trestných činov. Na tomto by mal mať záujem
predovšetkým štát, keďže návratnosť týchto finačných prostriedkov späť do
štátneho rozpočtu je veľmi nízka. Zhospodárnenie vo vzťahu k poškodenému
sa týka náhrady trov potrebných na účelné uplatnenie jeho nároku v trestnom
konaní vrátane trov vzniknutých pribraním splnomocnenca, ak mu bol aspoň
sčasti priznaný nárok na náhradu škody a podľa okolností prípadu i náhrady
celých trov, ktoré súvisia s účasťou poškodeného v trestnom konaní, a to aj
v prípade, ak poškodenému nebol priznaný nárok na náhradu škody ani sčasti. Je vecou diskusie, či zhospodárnenie pôsobí preventívne voči konkrétnému páchateľovi, alebo voči potenciálnym páchateľom. Domnievam sa, že
toto ako prevencia by malo úplne opačný efekt a zlacňovanie konania by nemalo preventívny účinok. Ako prevencia by skôr pôsobilo uloženie poriadkovej pokuty v dôsledku predchádzania rušenia konania alebo urážlivého správania voči súdu, prokurátorovi, alebo policajtovi, rovnako aj v predchádzaní
nevyhovenia výzve, predvolaniu, neuposlúchnutia príkazu bez dostatočného
ospravedlnenia. Zaplatenie poriadkovej pokuty by malo bezpochyby preventívny účinok, keďže obvinený by musel zaplatiť štátu, ktorý ho stíha, peňažné
prostriedky, ktoré sa netýkajú prejednávanej veci, ale jeho nerozvážnosti
a neadekvátneho správania.

Záver
Na záver možno dodať, že trend, ktorým napreduje slovenské trestné konanie je správny a cieľ zrýchlenia a zhospodárnenia sa mu darí aspoň zčasti
napĺňať. Mimoriadny praktický význam pre odbremenenie trestného súdnictva a teda i pre zrýchlenie a zhospodárnenie trestného konania majú predovšetkým odklony v trestnom konaní, teda alternatívne spôsoby vyriešenia
trestnej veci bez nariadenia hlavného pojednávania. V minulosti si odklony
hľadali zložite uplatnenie v praxi prokuratúry, ale i v praxi súdov v podobe alternatívnych spôsobov riešenia trestných vecí. Až rekodifikácia a zavedenie konania o dohode o vine a treste výrazne odľahčili prácu trestných súdov. Prokuratúra a trestné súdnictvo sa dlhodobo stretávali s problémom adekvátnej
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reakcie v podobe trestnej sankcie za spáchaný trestný čin, čo by znamenalo
najmä výchovný účinok na predchádzanie ďalšej trestnej činnosti. Ako jeden
z možných prostriedkov sa ukázali práve tieto inštitúty, ktoré vychádzajú zo zásady oportunity. Dá sa konštatovať, že sa stali bežnou súčasťou riešenia trestnej veci, sú prínosom pre trestné súdy i keď sa im zatiaľ nedarí naplniť predpokladané 70 %-né skončenie trestných vecí. Z hľadiska zhospodárnenia vykonávacieho konania je veľmi vyznamné ukladanie alternatívnych trestov, ktoré
sú lacným a často aj účinnejším spôsobom na naplnenie účelu trestu, než nepodmienčený výkon trestu odňatia slobody, na ktorý štát postupom rokov vynakladá stále väčší objem verejných financií zo štátneho rozpočtu. Pokiaľ ide
o inštitút tzv. super skráteného vyšetrovania ako osobitnej formy skráteného
vyšetrovania, jeho účelom je predovšetkým zrýchliť a zhospodárniť trestné
onanie. Jeho nedostatočné využívanie súvisí predovšetkým s formalizovaním
mnohých úkonov, ako aj jeho odmietnutím zo strany obvinených. V neposlednom rade je potrebné vyzdvihnúť činnosť probačnej a mediačnej služby, ktorá
napomáha urovnaniu konfliktu a snaží sa o tzv. „vrátenie veci do pôvodného
stavu“. Tu bude do budúcnosti veľmi dôležité zlepšiť spoluprácu prokuratúry
s probačnými a mediačnými úradníkmi. Vyriešenie sporu mimosúdnou cestou
na báze vzájomne prospešnej dohody, kedy si strany môžu udržať zodpovednosť za riešenie konfliktu, uľahčí výkon rozhodnutia a eliminuje recidívu sporov, čo je nepopierateľným prínosom pre trestné súdnictvo.
Toto sú aspoň niektoré aspekty, ktoré dokazujú, že téma zrýchlenia
a zhospodárnenia je aj päť rokov po účinnosti rekodifikovaného Trestného poriadku stále aktuálnou požiadavkou slovenského trestného konania.
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Juraj Chylo

Uplatňovanie kontradiktórnosti
v rekodifikovanom Trestnom
poriadku
Abstrakt:
V článku autor charakterizuje zásadu kontradiktórnosti v kontinentálno –
právnom ale i v anglo-americkom ponímaní, pričom popisuje rozdiely ponímania zásady kontradiktórnosti v týchto dvoch právnych systémoch. Autor sa ďalej zameral i na ustálenú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcu sa zásady kontradiktórnosti, charakterizuje zásadu kontradiktórnosti
v podmienkach rekodifikovaného Trestného poriadku a rozoberá vybrané aplikačné problémy v súvislosti s uplatňovaním kontradiktórnosti.

Kľúčové slová:
kontradiktórnosť, dokazovanie, svedok, mladistvý, hlavné pojednávanie,
výsluch

Abstract:
The author characterizes the contradiction principle in continental - legal
but also Anglo-American sense, which describes the differences in
perception of the adversarial principle in these two jurisdictions. The author
has further focused on the settled law of the European Court of Human Rights
on the contradiction principle, characterized by the principle of contradiction
recast in terms of Criminal Procedure and discusses selected application
problems in the application heard.

Key words:
contradiction, evidence, witness, minor, main hearing, interrogation

Úvod
Zásada kontradiktórnosti predstavuje aktuálnu tému, ktorá je rozoberaná
ako na akademickej pôde právnymi vedcami a teoretikmi, ale i právnikmi aplikujúcimi trestné právo. Táto téma nabrala v našej krajine na význame po hlbokej kríze spoločnosti a štátu v priebehu desaťročí vlády totalitného režimu, ale
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najmä v čase rekodifikácie trestného procesu a následnom sledovaní justičnej praxe v nových podmienkach v uplynulých rokoch po rekodifikácii Trestného práva procesného, v súvislosti s ktorou sa zásada kontradiktórnosti vo
vnútroštátnom práve posilnila. A napriek tomu je zásada kontradiktórnosti
vysvetľovaná rôzne.

Vymedzenie pojmu kontradiktórnosť
Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktoré boli z hľadiska historického
založené na modeli inkvizičného trestného konania. Inkvizičný proces vo svojej pôvodnej podobe znamenal neprerušené trestné konanie proti konkrétnej
osobe vedené sudcom.
Jeho opakom je akuzačná zásada, ktorá popiera všetky nosné princípy
predchádzajúceho inkvizičného procesu a znamená, že súdne konanie sa
môže začať len na podklade obžaloby, ktorú podáva prokurátor. Nedôvera
v štátne orgány vyplynula do laickej kontroly súdnictva a viedla k založeniu
trestného konania spočívajúceho v súboji strán (t.j. obžaloby, reprezentovanej vládou, a obhajoby). Inkvizičný trestný systém je vlastný pre kontinentálny
právny systém, pričom akuzačný, inými slovami tiež adverzálny trestný systém, používajú krajiny common law. Doplnenie inkvizičného konania o akuzačné prvky podnietilo vznik špecifického systému, ktorý je zmiešaným inkvizično – akuzačným systémom. V súčasnosti býva tento systém vysvetľovaný
ako proces trestnej justície v niektorých európskych krajinách,
charakteristický aktívnou úlohou sudcu pri zisťovaní pravdy.
Zásada kontradiktórnosti, tiež nazývaná zásada kontradiktórneho konania, ale i kontradiktórnym procesom býva vysvetľovaná niekedy v širších, niekedy v užších súvislostiach, ale dokonca býva stotožňovaná aj s inými zásadami trestného konania.
Niektorí autori stotožňujú zásadu kontradiktórnosti v inkvizičnom trestnom procese so zásadou kontradiktórnosti v adverzálnom trestnom systéme.
V adverzálnom trestnom systéme býva zásada kontradiktórnosti vysvetľovaná ako spor strán, t.j. obžaloby reprezentovanej vládou prostredníctvom
štátneho zástupcu či prokurátora a obhajoby, kde každá zo strán predkladá
vlastné dôkazy, predvoláva a vypočúva svedkov a strany „bojujú“ medzi sebou, aby presvedčili porotu, alebo sudcu o svojej pravde, sudca nevykonáva
dôkazy (t.j. nevypočúva svedkov, neoboznamuje na pojednávaní o listinných
dôkazoch, etc.), pričom obžaloba nesie dôkazné bremeno.
Prokurátor má možnosť vypočuť si svedectvá ešte pred tým, než sa začne pojednávanie, aby vedel, čo budú jednotliví svedkovia vypovedať. Vzhľadom na túto okolnosť, pri priamom výsluchu pred porotou alebo sudcom, prokurátor nemôže klásť tzv. sugestívne - navádzajúce otázky (leading questions). Ide o otázky, ktoré vedú svedka, aby vypovedal o určitých faktoch tým,
že odpovedá áno alebo nie. Z psychologického hľadiska by totiž prokurátor
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mohol ovplyvňovať odpovede svojich svedkov (platí to aj keď obhajca predvoláva vlastných svedkov) – svedok má totiž „naservírovanú“ väčšinu odpovede
(a očakáva sa od neho, že bude súhlasiť).
Významné postavenie má cross examination, teda tzv. krížový výsluch,
ktorého úlohou je preveriť osobu svedka a obsah jeho svedectva (možnosť vyvrátiť tvrdenie svedka, presnosť informácií). V rámci neho má strana, ktorá dôkaz nenavrhla, na rozdiel od strany, ktorá výsluch svedka navrhla, právo klásť
navádzajúce otázky .
Naproti tomu v inkvizičnom konaní „sa zásada kontradiktórnosti nezameriava na problematiku sporu medzi obžalobou a obhajobou, ale vyjadruje
v skutočnosti mnoho inštitútov, ako sú rovnosť procesných strán, právo nahliadať do spisu, etc.“206)
Samotná história kontradiktórnosti v kontinentálnom právnom systéme
siaha do 19. storočia, kedy bola vo Francúzsku prijatá novelizácia trestného
poriadku – Code d´instruction criminelle, keď sú do prípravného, predsúdneho konania vnesené kontradiktórne prvky – právo obhajcu klásť otázky, obvinený mohol mať obhajcu od počiatku vyšetrovania a teda celkovo bolo potlačené dovtedy uplatňované tajné trestné konanie.
Projekt Corpus Juris207) definoval, že proces je kontradiktórny, pokiaľ za
rešpektovania zásady rovnosti zbraní definované Európskym súdom pre ľudské práva208), zaisťuje, že strany majú prístup k akýmkoľvek dôkazom a poznámkam, ktoré sú predložené sudcovi, a ktoré majú vplyv na prerokovanie
veci a súdne konanie.
Samotná zásada kontradiktórnosti úzko súvisí s právom na obhajobu
a umocňuje toto právo, keď zaručuje prístup najmä obhajoby k dôkazom prokuratúry/verejnej žaloby od prípravného konania až po konanie na súde. Kontradiktórnosť teda znamená právo poznať dôkazy protistrany, mať možnosť sa
k nim vyjadriť a spochybňovať ich, teda právo diskutovať o dôkazoch. Ide o vyjadrenie zásady rovnosti zbraní a spoludotvára fair trial – právo na spravodlivý
súdny proces definovaný v čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd.

Kontradiktórnosť a rozhodovacia činnosť Európskeho súdu
pre ľudské práva
Zásada kontradiktórnosti je v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd definovaná v čl 6. ods. 3 písm. d) a to nasledovne: Každý,
206) Fenyk J.: Zásada kontradiktorní v trestním řízení anglosaského a kontinentálního typu, in: Pocta
dagmar Císařové k 75. narozeninám, Praha: Lexis Nexis CZ s.r.o., 2007, s. 13.
207) Projekt Corpus Juris – trestno – právne dielo najvýznamnejších predstaviteľov väčšiny členských štátov Euróskej únie z 90 – tych rokov.
208) Zásada rovnosti zbraní znamená, že žiadna zo strán nesmie byť v podstatnej nevýhode voči protistrane pri prednese svojej záležitosti a má mať rovnaké možnosti účasti, vyjadrenia i konania.
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kto je obvinený z trestného činu má tieto minimálne práva: vyslúchať alebo dať
vyslúchať svedkov proti sebe a dosiahnuť predvolanie a výsluch svedkov vo
svoj prospech za rovnakých podmienok, ako svedkov proti sebe.
Kontradiktórnosť býva interpretovaná judikatúrou Európskeho súdu pre
ľudské práva. Ten uviedol, že dôkazy musia byť normálne predložené obžalovanému pri verejnom jednaní za účelom kontradiktórneho konania. Z toho
však nevyplýva, že svedecká výpoveď musí byť vždy vypočutá v súdnej sieni
za účasti verejnosti, aby mohla slúžiť ako dôkaz. Vypočutie svedeckej výpovede v priebehu prípravného konania nie je samo o sebe v rozpore s odstavcami
1 a 3 d) článku 6, pokiaľ sú rešpektované práva obhajoby. Tie spravidla vyžadujú, aby mal obžalovaný dostatočnú možnosť odporovať svedectvu obžaloby
a klásť otázky svedkom v momente svedeckej výpovede alebo neskôr.209)
V iných prípadoch ESĽP uviedol, že kontradiktórnosť je zachovaná, ak
obžalovanému je poskytnutá adekvátna a dostatočná možnosť napadnúť svedectvá obžaloby a vypočuť ich autora, a to v okamžiku jeho výpovede, alebo
neskôr.210)
V otázke čítania skoršej výpovede svedka na hlavnom pojednávaní a použitie svedectva utajeného svedka Európsky súd pre ľudské práva uviedol, že
ak si svedok praje zostať v anonymite alebo ak si z legitímnych dôvodov nepraje vystupovať ako svedok v rámci ústneho konania, nemožno nič namietať
proti prečítaniu jeho skoršej výpovede, pokiaľ právo obhajoby na otázky svedkovi bolo dostatočne zaistené, napríklad bolo obhajobe daná možnosť klásť
svedkovi otázky v skoršom štádiu konania. Ak táto podmienka nebola splnená, nemôže rozsudok spočívať výlučne alebo prevažne na takomto svedectve.211)
Použitie výpovedí vykonaných anonymnými svedkami za účelom usvedčenia nie je za všetkých okolností nezlučiteľné s Dohovorom. Ak je však anonymita svedkom obžaloby zachovaná, tak sa obhajoba dostáva do neobyčajných problémov. Preto súd uznal, že v takýchto prípadoch, Dohovor vyžaduje,
aby nevýhody, v ktorých obhajoba pôsobí, dostatočne vyvážené postupom
súdnych orgánov, a teda nemožno brániť obhajobe otestovať spoľahlivosť
anonymných svedkov. Okrem toho, odsúdenie sa nesmie zakladať buď výlučne, alebo v rozhodujúcej miere o výpoveď anonymných svedkov. Súd ďalej
uviedol, že článok 6 ods. 3 písm. d) Dohovoru vyžaduje možnosť krížového
výsluchu anonymných svedkov v situáciách, kedy tieto výpovede majú hlavnú,
alebo rozhodujúcu povahu pre odsúdenie.212)
209)
210)
211)
212)
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Kontradiktórnosť v podmienkach slovenského Trestného
poriadku a niektoré aplikačné problémy s ňou spojené
V slovenskom trestnom poriadku je zásada kontradiktórnosti charakterizovaná ako jedna zo všeobecných zásad trestného konania. Je upravená najmä v § 2 Trestného poriadku a to v tretej vete ods. 10 „právo obstarávať dôkazy majú aj strany“, ods. 14 „strany sú si v konaní pred súdom rovné“, druhá
veta ods. 18 „dokazovanie riadi súd, ktorý však výsluch obžalovaného, svedkov, poškodeného a znalcov spravidla ponecháva stranám, najprv tej, ktorá
dôkaz navrhla či obstarala“.
Samotná zásada kontradiktórnosti je podľa môjho názoru potlačená právom súdu v prípade pochybností zasiahnuť do dokazovania a vykonať dôkaz,
ktorý strany nenavrhli (veta prvá ods. 11 § 2 Trestného poriadku). Možno sa
však domnievať, že v súlade so zásadami oficiality a zistenia skutkového stavu
bez dôvodných pochybností je dostatočne odôvodnené takéto narušenie zásady kontradiktórnosti z dôvodu záruky spravodlivého rozhodnutia.
Ak sa súd rozhodne vykonať určitý dôkaz na hlavnom pojednávaní, bude
tiež povinný dodržať zásadu kontradiktórnosti, a teda poskytnúť stranám čas
na prípravu k vykonaniu takéhoto dôkazu. Analogicky možno čas na prípravu
určiť minimálne na 3 pracovné dni.
V prípade, ak strana chce na súde vykonať nový dôkaz o ktorom protistrana nebola informovaná, je daná zákonná povinnosť svedkov, znalcov, a vecné
dôkazy ktorých obvinený alebo prokurátor navrhuje vypočuť, prípadne oboznámiť, oznámiť si ich najneskôr 3 pracovné dni pred konaním hlavného pojednávania. Bez zachovania tejto lehoty možno takýto dôkaz vykonať len v prípade, ak s tým protistrana súhlasí. Trojdňová lehota je teda v tomto prípade lehotou podmienečne sankčnou, cieľom ktorej je zabezpečiť potrený čas na
prípravu a reagovanie prípadným protinávrhom alebo v rámci tzv. krížového výsluchu protistranou.213) Sankciou je v prípade nerešpektovania trojdňovej lehoty, ak s vykonaním dôkazu protistrana nesúhlasí, odročenie hlavného pojednávania za účelom prípravy protistrany.
Existuje viacero aplikačných problémov v trestnom konaní, ktoré vznikajú
s aplikáciou kontradiktórnosti, ale i jej opomínaním, najmä zo strany orgánov
činných v trestnom konaní.
Jedným z problémov sú napríklad výsluchy svedkov mladších ako 15 rokov, keď takéhoto svedka je potrebné vypočuť okamžite po začatí trestného
konania podľa § 199 Trestného poriadku.214)
V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že právo na obhajobu vzniká obvinenému okamihom vznesenia obvinenia podľa § 206 ods. 1 Tr. por.
213) Bližšie pozri Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné, Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 589
214) Tzv. „vo veci“
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Obvinenie je možné vzniesť na základe skutočností uvedených v trestnom
oznámení, príp. ak tieto skutočnosti boli zistené vyšetrovaním a tieto okolnosti
dostatočne odôvodňujú záver, že určitá osoba spáchala trestný čin. Vzniesť
obvinenie možno písomne uznesením, príp. ústne vyhlásením uznesenia. Prípadný opravný prostriedok – sťažnosť voči uzneseniu o vznesení obvinenia,
nemá odkladný účinok a teda možno vyvodzovať, že sa absencia odkladného
účinku týka aj práva uplatňovať zásadu kontradiktórnosti.
Avšak, podľa § 135 Trestného poriadku, ak je ako svedok vypočúvaná
osoba mladšia ako 15 rokov o veciach, ktorých oživovanie v pamäti by vzhľadom na jej vek mohlo nepriaznivo ovplyvňovať jej duševný a mravný vývoj, treba výsluch vykonávať obzvlášť ohľaduplne a po obsahovej stránke tak, aby sa
výsluch v ďalšom konaní už nemusel opakovať.
Ak je tento dôkaz jediným, príp. usvedčujúcim dôkazom, musí byť tento
zopakovaný aj po vznesení obvinenia a to tak, že obhajoba musí mať možnosť
zúčastniť sa výsluchu. Pre splnenie podmienky, aby úkon bol vykonaný v súlade so zásadou kontradiktórnosti stačí, aby obvinený alebo obhajca bol preukázateľne upovedomený o možnosti účasti na výsluchu svedka, ak aj túto
možnosť nevyužili. Následne totiž vzniká problém, ak súd obžalobu neprijme
pre porušenie práva na obhajobu a vráti vec do prípravného konania na doplnenie dokazovania. Uvedené dokazuje aj ustálená judikatúra Európskeho
súdu pre ľudské práva, v ktorej ESĽP konštatoval, že na odsúdenie obžalovaného nepostačuje, ak jediným a rozhodujúcim dôkazom proti nemu je výsluch
maloletého, ku ktorému sa obvinený nemohol vyjadriť, alebo ho napadnúť.215)
„Vypočúvajúci, ale aj súd musí mať na zreteli, že osoby mladistvé a najmä
deti majú spravidla trému, sú v rozpakoch a väčšinou, pokiaľ pred výsluchom
neboli inak usmerňované, sa snažia svojou výpoveďou vyjsť v ústrety a pomôcť vypočúvajúcemu“.216)
Iný problém môže nastať, ak tesne po spáchaní skutku (napríklad najmä
trestného činu znásilnenia, týrania blízkej a zverenej osoby) je páchateľ zadržaný, je začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie pre tento skutok. Obvinený a poškodení sú si blízke osoby. Následne policajt vypočúva poškodeného, prípadne poškodených a svedkov, ktorí vo svojich výpovediach usvedčujú
obvineného. pričom obvinený nemá svojho obhajcu, ktorý by sa mohol zúčastniť tohto výsluchu a bolo by nesprávne, najmä z kriminalistického hľadiska
umožniť obvinenému zúčastniť sa tohto výsluchu, a tak vykonať tieto procesné úkony kontradiktórne. V týchto prípadoch budú musieť byť úkony zopakované. Dôkaznú situáciu však môže skomplikovať, najmä, keď poškodený
215) Rozsudok ESĽP vo veci Dorson v. Holandsko
216) Minárik, Š.: Aktuálne poznatky o niektorých problémoch dokazovania na hlavnom pojednávaní,
In: Teoretické a praktické problémy dokazovania, pocta Prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi,
DrSc. k 80. narodeninám, Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou
účasťou, Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 169
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a obvinený sú si príbuzní, že poškodený pri opakovaní úkonu (už v prítomnosti
obhajcu) odmietne vypovedať. Prvotný výsluch je z dôvodu porušenia zásady
kontradiktórnosti neprípustný v ďalšom konaní, resp. „so svedeckými výpoveďami získanými za podmienok, v ktorých práva obhajoby nemôžu byť zaistené
v rozsahu normálne vyžadovanom Dohovorom, je treba zaobchádzať s extrémnou starostlivosťou.“217)
Uvedené by mohlo byť riešené prostredníctvom ustanoveného obhajcu
(v odôvodnených prípadoch), ktorého by namiesto sudcu pre prípravné konanie ustanovoval z dôvodu rýchlosti konania miestne a vecne príslušný službukonajúci prokurátor. Tento prokurátor by mal povinnosť vybrať obhajcu z radov advokátov, ktorý by bol schopný sa dostaviť na vyšetrovacie úkony bez
meškania po ustanovení, a po porade s obvineným a prevzatím prípadu byť
tak prítomný pri vykonávaní týchto úkonov. Ustanovovanie obhajcu by sa mohlo vykonávať zo zvlášť vytvoreného zoznamu obhajcov ex offo, ktorí by boli
ochotní a schopní sa dostaviť na miesto výkonu vyšetrovacích úkonov bez
meškania v ktorúkoľvek dennú, či nočnú hodinu. Vzhľadom na rýchlosť, by sa
najmä v nočných hodinách samotné ustanovenie obhajcu mohlo dať vykonať
telefonicky s následným písomným potvrdením, prípadne prostredníctvom
e-mailu s použitím zaručeného elektronického podpisu prokurátora.
V poslednom období sa stáva zaužívanou praxou, že prokurátori pri výkone prokurátorského dozoru dajú pokyn policajtovi (vyšetrovateľovi, príp. poverenému príslušníkovi), aby ak sa už vedie trestné stíhanie voči konkrétnemu
obvinenému a ten nemá obhajcu, zasielal tomuto obvinenému upovedomenie, že sa môže zúčastniť výsluchu svedkov.218) Aj keď sa obvinený rozhodne
nevyužiť túto možnosť, tak možno povedať, že takýto výsluch svedka možno
považovať za vykonaný v súlade so zásadou kontradiktórnosti.
V porovnaní s rozsudkom súdu, obžaloba prokurátora sa môže opierať aj
o výsluch svedkov, ktoré neboli v prípravnom konaní vykonané kontradiktórnym spôsobom, a to v prípade, ak tento výsluch nie je rozhodujúcim alebo výlučne jediným dôkazom usvedčujúcim obvineného. Existencia iných usvedčujúcich dôkazov z prípravného konania totiž zabezpečuje spoľahlivý podklad
ďalšieho konania v zmysle ustanovenia § 238 ods. 1 Tr. por.
Avšak, ak súd má vychádzať z takéhoto dôkazu pri rozhodovaní o vine
a treste, na hlavnom pojednávaní musí byť tento svedok opätovne vypočutý
kontradiktórnym spôsobom.
217) Čapek, J.: Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, I. část – Úmluva,
Praha: Linde Praha, 2010, s. 180
218) Čentéš, J.: Zápisnica zo seminára k dokazovaniu v trestnom konaní o vybraných trestných činoch proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodien a mládeži, so zameraním na aplikáciu
osobitných ustanovení na ochranu maloletých obetí a svedkov a psychologické aspekty vykonávania procesných úkonov s nimi, Krpáčovo: Generálna prokuratúra, 2010, s. 4.
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K iným problémom možno zaradiť čiastkový obsah kontradiktórnosti, a to
právo vyhľadávať a obstarávať vlastné dôkazy, ako sú znalecké posudky,
svedkovia, ale i vecné dôkazy. Je síce pravdou, že obvinený má právo v prípravnom konaní na podávanie návrhov na doplnenie dokazovania, ale v prípade, ak orgán činný v trestnom konaní obvinenému nevyhovie a obvinený
pokladá dôkaz za významný, musí si ho obstarať na vlastné náklady, čo v prípadoch nesolventných obvinených môže predstavovať vážny problém uplatnenia práva na obhajobu.

Záver
Na záver sa dá konštatovať, že zásadu kontradiktórnosti charakterizuje
aktivita strán, ktoré majú právo podstatne ovplyvňovať priebeh dokazovania.
Kontradiktórnosť obsahuje viacero inštitútov trestného konania, ako sú rovnosť strán, právo nahliadať do spisu, právo byť prítomný pri výsluchu svedka
protistranou (toto právo v sebe zahŕňa i právo klásť svedkovi doplňujúce otázky, vyjadriť sa k obsahu výpovede), právo byť oboznámený s vecnými dôkazmi
protistrany a právo sa k nim vyjadriť, právo na záverečné preštudovanie spisu,
právo vyhľadávať dôkazy. Aby dôkazy boli vykonané spravodlivo, musia byť vykonané aj kontradiktórne. To znamená, že dôkazy musia byť zo zásady vykonané pred obžalovaným na hlavnom pojednávaní, avšak nie je pravidlom, že
výpoveď svedka musí byť vždy vypočutá v súdnej sieni pri verejnom prerokovaní veci. Z toho vyplýva, že aj použitie výpovede z prípravného konania je prípustné, ak toto bolo vykonané kontradiktórne, tzn. obžalovanému bola daná
primeraná a dostatočná možnosť vyvrátiť svedectvo proti nemu a svedka vypočuť.
Kontradiktórnosť je, ako to dokazuje justičná prax, stále živou témou,
s ktorou je nutné sa zaoberať aj v akademických kruhoch za účelom zvýšenia
efektivity trestného procesu, nakoľko v demokratickej spoločnosti riadny
chod justície zaujíma natoľko dôležité postavenie, že od neho nemožno ustúpiť ani z dôvodu účelnosti.
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Trestná (ne)stíhateľnosť osôb požívajúcich imunitu verzus prekážka ...

Simona Sťahulová, Tomáš Matúška

Trestná (ne)stíhateľnosť osôb
požívajúcich imunitu verzus
prekážka rei iudicatae
Abstrakt:
Autori sa v článku venujú súčasnej právnej úprave hmotnoprávnej a procesnej exempcie vybraných osôb v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a osobitných právnych predpisov, s dôrazom na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a prezidenta. Poukazujú najmä na možné aplikačné problémy
súvisiace s neúplnou právnou úpravou v tejto oblasti a navrhujú možné riešenia de lege ferenda.

Kľúčové slová:
indemnita, imunita, hmotnoprávna exempcia, procesná exempcia, zastavenie trestného stíhania, neprípustnosť trestného stíhania, zásada ne bis
in idem, prekážka rei iudicatae.

Abstract…
Authors of the article are dealing with the problem of the substantive and
procedural exemption of the selected persons according to the Constitution
of the Slovak republic and special legislation. Emphasis is put on the
members of the parliament and president. The aim is to stress out possible
application issues resulting from incomplete legal regulation and to suggest
possible solutions de lege ferenda.

Úvod
Ústavná zásada rovnosti ľudí pred zákonom patrí nepochybne medzi základné piliere právneho štátu.219) Neplatí však bezvýhradne. Podobne ako pri
niektorých ďalších zásadách uplatňujúcich sa v našom právnom systéme
i v tomto prípade existujú výnimky. Jednu z nich predstavuje aj imunita tých,
ktorým ju priznáva ústava, zákon ako aj medzinárodné dokumenty.
Existencia imunity je neodmysliteľnou súčasťou demokracie už po stáročia. Hoci jej korene siahajú do obdobia stredovekého Anglicka, svoje
219) Článok 12 ods. 1 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústava“).
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legislatívne vyjadrenie v dnešnom ponímaní našla až v čl. 9 Bill of Rights z roku
1689.220)
Pôvodným účelom imunity bola ochrana členov vznikajúcich zákonodarných zborov pred zvrchovanou mocou panovníka v konštitučných monarchiách. Nemala za úlohu zabezpečiť beztrestnosť, právnu nezodpovednosť
členov zákonodarného zboru za spáchané zločiny, len ich ochranu pred zvoľou panovník, výkonnej či súdnej moci. Spočiatku bola zaručovaná členom
parlamentu len počas jeho zasadania, neskôr sa postupne rozšírila. Od začiatku sa chápala ako nevyhnutný predpoklad nezávislosti pri rozhodovaní
o zákonoch.221)
Diskusie týkajúce sa imunity prebiehajú tak v odborných, ako aj politických kruhoch s priam železnou pravidelnosťou. Ich leitmotív, obmedzený na
rozsah imunity či potrebu jej existencie vôbec, však ostáva nemenný. Našim
zámerom ale nie je prispieť do predmetných debát názorom prikláňajúcim sa
na jednu či druhú stranu ale poukázať na určité, doterajšími diskusiami opomínané, nedostatky v aktuálnej právnej úprave imunity na území Slovenskej republiky, a to z pohľadu trestnoprávneho.
Ústavnoprávna teória rozlišuje v rámci imunity v širšom zmysle slova indemnitu a imunitu v užšom zmysle slova (tzv. procesnú).222) Indemnita
predstavuje nepostihnuteľnosť za hlasovanie, názory a prejavy uskutočnené
pri výkone niektorých verejných funkcií. Imunita v užšom zmysle slova sa chápe ako procesná prekážka, ktorá bráni inak príslušnému orgánu verejnej moci
uplatniť jeho právomoci voči osobe zastávajúcu funkciu, pre ktorú sa imunita
priznáva, a to pri prejednaní protiprávneho činu takejto osoby. Konkrétne ide
o nemožnosť stíhania alebo pozbavenia osobnej slobody imunitou chránených osôb bez súhlasu príslušného orgánu.
V oblasti trestného práva sa existencia inštitútu imunity pretavila aj do
znenia príslušných právnych predpisov. Podľa § 8 ods. 1 zákona
č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Trestný poriadok“ alebo „TP“) „Pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu nepodliehajú osoby, ktoré požívajú imunity a výsady podľa zákona alebo podľa medzinárodného práva.“ . Týmto ustanovením zákonodarca prináša vyňatie určitých kategórií osôb z pod pôsobnosti Trestného poriadku vzhľadom na ich osobný status. V tejto súvislosti hovoríme o tzv.
exempcii, ktorá môže byť dvojakého druhu, a to hmotnoprávna a procesná.
220) Bližšie pozri Bill of Rights, 1689 dostupné na: < http://www.britannia.com/history/docs
/rights.html>
221) Čič, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, 1997,
s. 303.
222) Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 59.
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Hmotnoprávna exempcia znamená beztrestnosť. V zásade je trvalého
charakteru, t.j. pôsobí aj po tom, čo dôvod, ktorý ju založil pominul, a znamená že čin osoby, ktorá ňou disponuje, nie je vôbec trestným činom a nie je ju
prečo stíhať. Procesná exempcia predstavuje nestíhateľnosť. Hmotnoprávna
povaha spáchaného trestného činu nie je touto exempciou dotknutá, avšak
voči osobe požívajúcej toto privilégium nemožno začať alebo viesť trestné stíhanie. Procesná exempcia má obvykle dočasnú povahu, teda trvá len po
dobu, kým existuje dôvod, ktorý ju založil.223) Existujú ale tiež právne úpravy,
ktoré účinky procesnej exempcie (nestíhateľnosti) posúvajú i za tento okamih, čím do istej miery, z hľadiska konečných dôsledkov pre osobu, ktorej sa
exempcia dotýka, rozdiel medzi exempciou hmotnoprávnou a procesnou
stierajú.224)

Aktuálny stav a možné aplikačné problémy
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Rozsah „privilégií slúžiacich na odstránenie predvídateľných prekážok neopodstatnene obmedzujúcich výkon funkcie“225) poslancov stanovuje ústava v čl. 78.
Predmetom úpravy čl. 78 ods. 1 a 2 je hmotnoprávna exempcia poslancov (resp. indemnita).226) Ústava priznáva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada SR“) absolútnu a bezpodmienečnú beztrestnosť za hlasovanie v pléne a výboroch Národnej rady SR. V zmysle
takejto právnej úpravy poslanca nemožno za uvedené konania stíhať227). Ide
o zákaz absolútny a trvalý, platí aj po zániku mandátu poslanca. Ustanovenie
ods. 2 poslancovi výslovne poskytuje indemnitu pred prípadnou trestnou zodpovednosťou za výroky pri výkone funkcie poslanca prednesené na pôde Národnej rady SR alebo v jej orgáne. Rovnako ako v ods. 1 aj v tomto prípade sa
zákaz vzťahuje i na obdobie po zániku mandátu. Za prednesené výroky však
poslanec podlieha disciplinárnej právomoci Národnej rady SR.228)
223) Pozri napr. IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie.
Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 45; Záhora, J.: Imunity a výsady v trestnom práve. In: Justičná revue, r. 57, 2005, č. 3, s. 365; Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol.: Kurs trestního
práva. Trestní právo procesní. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007,
s. 59.
224) Napr. právna úprava obsiahnutá v čl. 27 ods. 4 Ústavy Českej republiky (druhá veta): „Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno.“.
225) Podľa Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 2. vydanie, Šamorín: Heuréka,
2007, s. 660.
226) Bližšie pozri tamtiež, s. 664 – 669.
227) Termín „stíhať“ zahŕňa trestné stíhanie, disciplinárne, ako aj každé iné konanie.
228) V odborných kruhoch sa rôznia názory na otázku občianskoprávnej zodpovednosti poslancov
za výroky prednesené v Národnej rade SR a v jej orgánoch. Dôvodom je absencia výslovnej
právnej úpravy. K tomu porovnaj napr. Drgonec, J.: Indemnita poslancov Národnej rady SR:
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Procesnú exempciu (imunitu) poslancov Národnej rady SR upravuje čl.
78 ods. 3 ústavy: „Poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať, ani
vziať ho do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Ak Národná rada Slovenskej republiky súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo
vzatie do väzby je počas trvania poslaneckého mandátu vylúčené.“ Citované ustanovenie podmieňuje trestné stíhanie osoby poslanca súhlasom Národnej rady SR.229) Poslancovi sa nepriznáva beztrestnosť za spáchaný skutok, ale „iba“ právo, aby Národná rada SR rozhodla, či takýto postup voči poslancovi počas výkonu mandátu bude možný. Prípadné odopretie súhlasu na
trestné stíhanie poslanca nevylučuje jeho trestné stíhanie natrvalo, ale odďaľuje ho na čas, keď osoba prestane byť poslancom. V nadväznosti na takúto
úpravu ústava zároveň stanovuje, že „počas ďalšieho výkonu poslaneckého
mandátu premlčacia doba neplynie“, a tým vylučuje zánik trestnosti tých činov, ktoré by sa inak premlčali skôr, než poslancovi zanikol mandát.
Orgány činné v trestnom konaní nesmú urobiť voči poslancovi Národnej
rady SR nijaký úkon trestného stíhania (napr. vznesenie obvinenia) skôr, než
Národná rada SR udelí súhlas. Národná rada neudeľuje súhlas na každý úkon
trestného stíhania zvlášť, ale na trestné stíhanie poslanca v konkrétnej jednej
veci, alebo vo viacerých veciach. Ak Národná rada SR raz udelí súhlas, orgány činné v trestnom konaní môžu vykonávať všetky úkony podľa Trestného poriadku.230)
Pre potreby ďalšieho výkladu považujeme za dôležité, v súvislosti s procesnou exempciou, zdôrazniť tiež skutočnosť, že v zmysle Trestného poriadku trestné stíhanie možno viesť tzv. vo veci alebo proti konkrétnej osobe.
Z pohľadu čl. 78 ods. 3 ústavy možno za právne relevantné označiť iba trestné stíhanie voči osobe poslanca Národnej rady SR. Ak sa trestné stíhanie vedie alebo sa má viesť vo veci, aplikácia predmetného ustanovenia je vylúčená.
Neudelenie súhlasu Národnej rady SR na trestné stíhanie poslanca zakladá dôvod neprípustnosti trestného stíhania podľa § 9 ods. 1 písm. b) TP
a trestné stíhanie v takomto prípade nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené. Na predmetné ustanovenie
Trestného poriadku, ako aj na znenie čl. 78 ods. 3 ústavy, nadväzuje ust. § 9
ods. 4 TP, podľa ktorého „V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b), sa pokračuje po zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, funkcie sudcu ústavného súdu,
Pokusy o zmenu ústavy a absentujúce kritériá pre uplatnenie platnej úpravy. In: Justičná revue,
r. 60, 2008, č. 8 – 9, s. 1198 – 1222 a Majerčák, T.: Imunita ústavných činiteľov, aktuálny
stav a perspektívy. In: Justičná revue, r. 62, 2010, č. 6 – 7, s. 728 – 747.
229) Súhlas príslušného orgánu ako podmienky na trestné stíhanie vybraných kategórií osôb (vrátane poslancov Národnej rady SR) duplicitne upravuje aj Trestný poriadok v ust. § 8 ods. 2.
230) Bližšie pozri Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 2. vydanie, Šamorín: Heuréka, 2007, s. 670.
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funkcie sudcu a funkcie generálneho prokurátora za podmienok uvedených v § 215 ods. 8“.
Domnievame sa, že takéto riešenie nie je najvhodnejšie. V prípade, ak by
sa trestné konanie nachádzalo v štádiu postupu pred začatím trestného stíhania a z podaného trestného oznámenie príp. iných zistených skutočností by
bolo možné vyvodiť záver, že došlo k spáchaniu trestného činu poslancom
a následne by nebol daný súhlas na jeho trestné stíhanie, vec by sa podľa
§ 197 ods. 1 písm. c) TP uznesením odložila. Obdobne by sa postupovalo aj
vtedy, ak by už bolo vedené trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1 TP (napr. vo
veci), počas ktorého by sa zistili skutočnosti odôvodňujúce záver, že skutok
spáchal poslanec a súhlas na jeho trestné stíhanie by nebol daný. Trestné stíhanie by sa v takejto situácii zastavilo s odkazom na ust. § 215 ods. 1 písm. d)
TP. Vo vyššie uvedených prípadoch však problém nenastáva, pretože predmetné rozhodnutia nevytvárajú prekážku rozhodnutej veci (rei iudicatae). Podľa § 9 ods. 1 písm. e) TP „Trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ... ak ide o osobu,
proti ktorej skoršie stíhanie pre ten istý skutok ... bolo právoplatne zastavené,... ak rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní zrušené... .“. Z dikcie
§ 277 TP (teraz § 393 ods. 1 TP – pozn. autora) a contrario vyplýva, že ak došlo k zastaveniu trestného stíhania v štádiu konania, keď nebola určitá osoba
stíhaná ako obvinený, je možné v trestnom stíhaní pokračovať bez obnovy
trestného konania. Z dikcie § 11 ods. 1 písm. f) TP [teraz § 9 ods. 1 písm. e)
TP – pozn. autora] je zrejmé, že pokiaľ nedošlo k zastaveniu trestného stíhania proti určitej osobe, možno v trestnom stíhaní pokračovať aj bez zrušenia
tohto uznesenia v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona. 231)
Čo však v prípade, ak by sa osoba dopustila skutku, ktorý by bol trestným
činom, bolo by začaté trestné stíhanie a aj vznesené obvinenie, a až následne
by takáto osoba bola zvolená za poslanca Národnej rady SR? V zmysle Ústavy
SR ako aj Trestného poriadku by príslušný orgán činný v trestnom konaní
(konkrétne prokurátor) musel vyžiadať súhlas na trestné stíhanie takej osoby.
Ak by k udeleniu súhlasu nedošlo, muselo by byť trestné stíhanie vzhľadom na
ust. § 215 ods. 1 písm. d) a § 9 ods. 1 písm. b) TP zastavené. Takéto rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti, podľa nášho názoru, však jednoznačne
vytvára prekážku rei iudicatae232) a ustanovenie § 9 ods. 4 TP, ktoré umožňuje pokračovať v trestnom stíhaní takejto osoby po zániku mandátu poslanca,
je prinajmenšom diskutabilné.233) Sme toho názoru, že prípadné pokračovanie v trestnom stíhaní by bolo v rozpore so zásadou ne bis in idem.
231) K tomu pozri R 5/1972 dostupné na: <http://jaspi.justice.gov.sk/ jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_jud_zobraz_nextdata1.asp?kotva=k1&skupina=1>
232) Vzhľadom na skutočnosť, že trestné stíhanie sa viedlo voči konkrétnej osobe, pre konkrétny
skutok a bolo právoplatne zastavené.
233) K tomu porovnaj § 9 ods. 1 písm. e) TP.
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Načrtnutý aplikačný problém sa, vzhľadom na znenie § 9 ods. 4 TP, týka
aj ďalších osôb v ňom spomínaných (t.j. sudcov Ústavného súdu Slovenskej
republiky, generálneho prokurátora Slovenskej republiky ako aj sudcov všeobecných súdov).
Vzhľadom na vyššie uvedené považujeme za vhodné pozmeniť súčasnú
právnu úpravu tým spôsobom, že odmietnutie súhlasu na trestné stíhanie
osôb, v prípade ktorých sa takýto súhlas vyžaduje, by nebolo dôvodom na zastavenie trestného stíhania ale len na jeho prerušenie, čím by sa prípadné pokračovanie v trestnom stíhaní nepriečilo zásade ne bis in idem. Návrh úpravy
v naznačenom duchu nie je až taký nový, o to viac však zaráža skutočnosť, že
k nej stále nedošlo.

Prezident Slovenskej republiky
Prezidenta počas trvania funkcie nie je možné trestne stíhať. Ústava v čl.
107 stanovuje z tohto pravidla iba dve výnimky. Prvou je vlastizrada. Pojem
vlastizrada samotná ústava nedefinuje, preto sa možno iba domnievať, že
v tomto prípade mal ústavodarca na mysli trestný čin vlastizrady v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Trestný zákon“).234) Ustanovenie § 311 Trestného zákona definuje vlastizradu ako konanie, ktorého sa môže dopustiť výlučne občan Slovenskej republiky, a to tak, že v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha
trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže. Ani v tomto prípade však neprebieha voči prezidentovi klasické trestné konanie a ani mu nie je uložený trest podľa Trestného zákona. Po tom, ako
podanie obžaloby odsúhlasí trojpätinová väčšina všetkých poslancov, podá
Národná rada obžalobu na Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len
„Ústavný súd“). Ten o nej rozhoduje v pléne. V prípade odsudzujúceho rozhodnutia, je jediným trestom strata funkcie prezidenta a možnosti jej opätovného získania.
Rovnako sa postupuje v prípade, ak prezident úmyselne poruší ústavu.
Tento dôvod bol do ústavy zahrnutý až ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Z. z.
v znení neskorších predpisov. Článok 107 ústavy sa pojmom „úmyselné porušenie ústavy" bližšie nezaoberá, neurčuje ani ako veľmi závažné porušenie
musí byť, aby s ním mohli byť spojené už spomínané dôsledky. V doterajšej
histórii Slovenskej republiky k tejto situácii ešte nedošlo, preto sa vysvetlenia
nemožno domáhať ani v judikatúre. JUDr. Drgonec v svojom komentári k ústave pre tento účel prebral pojem „úmysel“ z trestného zákona. Tento rozlišuje
úmysel priamy – páchateľ chcel porušiť alebo ohroziť záujem chránený Trestným zákonom a nepriamy – páchateľ vedel, že svojim konaním takéto
234) Pre porovnanie, právny poriadok Českej republiky definuje pojem vlastizrada (velezrada) pre
účely stíhania prezidenta samostatne, a to v § 96 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu.
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porušenie alebo ohrozenie môže spôsobiť a bol s tým uzrozumený.235) Čo sa
týka závažnosti porušenia, podľa Drgonca ale i iných, je funkcia prezidenta
spojená s takou mierou zodpovednosti, ktorá si nevyhnutne vyžaduje absolútne dodržiavanie základného zákona štátu, preto akékoľvek jeho úmyselné porušenie treba sankcionovať stratou funkcie.
Problematika prezidentskej imunity nastoľuje niekoľko teoretických otázok. V prvom rade to, či ide o exempciu hmotnoprávnu alebo procesnoprávnu. Ústava ani trestnoprávne normy neposkytujú vysvetlenie, či je prezident za
trvania funkcie trestne nezodpovedný, a teda okrem stanovených výnimiek sa
nemôže dopustiť spáchania trestného činu, alebo ho za ne iba nemožno stíhať. Ani odborníci z oblasti trestného práva nezastávajú v tejto veci rovnaký
názor. JUDr. Záhora zastáva názor, že „ide o exempciu hmotnoprávnu, avšak v prípade stíhania s procesnými dôsledkami“236). Naproti tomu napríklad prof. Kratochvíl v tomto prípade hovorí o exempcii procesnoprávnej
s hmotnoprávnymi dôsledkami, odvolávajúc sa na používané termíny „nemožno stíhať“ či „nemožno postihnúť“.237)
V aplikačnej praxi by mohla byť problematická úprava samotného (ne)stíhania prezidenta. Ústavná úprava je v tomto veľmi stručná a nedáva odpoveď
na otázku od kedy do kedy imunita prezidenta trvá a či sa jej možno dovolávať
aj po zániku funkcie. Ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) TP stanovuje, že „Trestné stíhanie nemožno začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ... ak ide o osobu, ktorá je vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu, alebo o osobu, na ktorej stíhanie
je potrebný súhlas, ak taký súhlas nebol oprávneným orgánom daný, ... .“.
Medzi tieto osoby možno bez pochyby zaradiť aj prezidenta. Ústava v čl. 78
ods. 3 jasne stanovuje, že trestné stíhanie poslanca Národnej rady SR je vylúčené počas trvania poslaneckého mandátu. Z absencie obdobného ustanovenia v čl. 107 je možné vyvodiť úmysel ústavodarcu vylúčiť trestné stíhanie
prezidenta za trestné činy spáchané počas trvania funkcie navždy. K tomuto
názoru sa prikláňa aj absolútna väčšina odborníkov, ktorí v tomto prípade argumentujú aj tým, že v opačnom prípade by imunita prezidenta stratila svoj
význam.
Bez akejkoľvek ústavnej či zákonnej úpravy však ostala otázka, čo v prípade, ak osoba spácha trestný čin a až následne sa ujme funkcie prezidenta.
Nemožnosť stíhať túto osobu pokiaľ je prezidentom je jasná. Menej jednoznačná je však odpoveď na to, či je tomu tak aj po zániku funkcie. Prikláňame
235) Bližšie pozri: Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 2. vydanie, Šamorín: Heuréka, 2007, s. 813.
236) Záhora, J.: Imunity a výsady v trestnom práve. In: Justičná revue, r. 57, 2005, č. 3, s. 366.
237) Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 57.
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sa k názorom238), že v tomto prípade by nemala trestnému stíhaniu brániť tá
skutočnosť, že osoba bola určitý čas prezidentom, keďže trestného činu sa
dopustila ešte predtým. Orgánom činným v trestnom konaní by v takomto prípade mohla robiť problém aj otázka premlčania trestného stíhania. Článok 78
ústavy, týkajúci sa poslancov, hovorí jasne. Ak bol odopretý súhlas na trestné
stíhanie poslanca Národnej rady SR, počas výkonu jeho mandátu premlčacia
doba neplynie. Zdá sa nám vhodné podobne upraviť aj čl. 107 ústavy, a to
tak, aby špecifikoval, že v prípade, ak prezident počas trvania funkcie spácha
trestný čin, iný ako vlastizradu, jeho trestné stíhanie je navždy vylúčené.239)
Avšak ak bol spáchaný trestný čin pred nástupom do funkcie, po jej zániku je
trestné stíhanie možné a počas trvania funkcie premlčacia doba neplynie.
Prípadné trestné stíhanie osoby po zániku funkcie prezidenta naráža
ešte na ďalší problém, rovnaký, aký sme už načrtli pri poslancoch Národnej
rady SR. Konkrétne sa jedná o situáciu, kedy osoba spáchala trestný čin,
v danej veci bolo začaté trestné stíhanie a aj vznesené obvinenie, a až následne by takáto osoba sa ujala výkonu funkcie. Podľa platnej právnej úpravy dôjde k zastaveniu trestného stíhania vzhľadom na ust. § 215 ods. 1 písm. d) a
§ 9 ods. 1 písm. b) TP a tým pádom nastáva prekážka rei iudicatae. I v takomto prípade vidíme ako možné východisko využitie inštitútu prerušenia
trestného stíhania, a to do času kým osoba, o ktorej trestné stíhanie ide, prestane vykonávať funkciu prezidenta.

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ústava v čl. 136 ods. 1 stanovuje, že sudcovia Ústavného súdu majú
imunitu rovnako ako poslanci Národnej rady SR. Predmetom diskusie v odborných kruhoch je otázka, čo znamená „rovnako ako poslanci Národnej rady
SR“. Logicky ju obsahovo nie je možné plne stotožňovať s poslaneckou imunitou, čo vyplýva z rozdielnej činnosti, ktorú vykonávajú. V čom teda spočíva
ich rovnakosť? Tak pre poslancov Národnej rady SR, ako i pre sudcov
Ústavného súdu je nevyhnutne nutná voľnosť pri ich rozhodovaní a hlasovaní.
Z tohto dôvodu za svoje rozhodnutia pri tejto činnosti v žiadnom prípade
nesmú niesť trestnú zodpovednosť. Imunita sudcu je zvláštne oprávnenie

238) „Vyloučeno však není jeho trestní stíhaní po skončení mandátu, a to za trestné činý spáchané před nástupem do funkce (čl. 65 odst. 3 Úst per arg. a contrario.)“ In.: Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol.: Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. přepracované
a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 59; pozri tiež Záhora, J.: Imunity a výsady
v trestnom práve. In: Justičná revue, r. 57, 2005, č. 3, s. 367; Novotný, O., Dolenský, A., Jelínek, J., Vanduchová, M.: Trestní právo hmotné - I. Obecná část. Praha, Aspi Publishing, 2003,
s. 60.
239) K tomu porovnaj čl. 65 ods. 3 Ústavy Českej republiky: „Trestní stíhání pro trestné činy spáchané po dobu výkonu funkce prezidenta republiky je navždy vyloučeno.“.
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považované za jednu zo základných záruk sudcovskej nezávislosti240) a v týchto prípadoch je trestné stíhanie sudcov ústavného súdu navždy vylúčené.
V prípade spáchania akéhokoľvek trestného činu sa na sudcov Ústavného súdu vzťahuje procesnoprávna imunita a nie je možné ich trestne stíhať, ak
nebol daný súhlas. Súhlas na trestné stíhanie alebo vzatie do väzby dáva
Ústavný súd, ktorý o tom rozhodne v pléne nadpolovičnou väčšinou. Sudca,
o ktorého trestné stíhanie ide, samozrejme, nehlasuje. V prípade, ak Ústavný
súd rozhodne negatívne, trestné stíhanie sudcu Ústavného súdu je počas trvania jeho funkcie vylúčené. Z ústavného znenia, ako aj zo znenia § 9 ods. 4
TP, je zrejmé, že po skončení funkcie je trestné stíhanie sudcov Ústavného
súdu možné. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii
Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho
sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky“) v prípade odopretia súhlasu s trestným stíhaním alebo vzatím do väzby premlčacia lehota počas výkonu funkcie sudcu
Ústavného súdu neplynie.

Sudcovia všeobecných súdov a prísediaci
Pokiaľ ide o sudcov všeobecných súdov, v zásade pre nich platí veľmi
podobná situácia ako pre sudcov Ústavného súdu. Ústavná úprava je zakotvená v čl. 145 ods. 2 ústavy a veľmi stručne iba konštatuje, že „rozsah imunity sudcov ustanoví zákon“. Týmto predpisom je zákon č. 385/2000 Z. z.
o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, ktorý sa v § 29a obmedzuje iba na konštatovanie, že za rozhodovanie sudcu nemožno stíhať. Pre
výkon rozhodovacej právomoci sa voči sudcovi nemôže viesť trestné stíhanie
počas výkonu jeho funkcie, ani po jej zániku, bez ohľadu na to, z akého dôvodu k jej zániku došlo. Treba však podotknúť, že vylúčenie zodpovednosti za
rozhodovanie sudcov (i ústavných sudcov) je len v medziach trestného práva.241)
Súhlas na trestné stíhanie sudcu alebo na jeho vzatie do väzby dáva
Ústavný súd, ktorý ak ho odoprie, vylúči tým možnosť sudcu počas trvania
jeho funkcie trestne stíhať. Na ústavnú úpravu nadväzujú ustanovenia § 9 ods.
4 a § 215 ods. 8 TP, ktoré upravujú, že po zániku funkcie sudcu sa v jeho
trestnom stíhaní pokračuje, ak je takýto postup odôvodnený. Ak však vezmeme do úvahy to, že funkcia sudcu je v zmysle čl. 145 ústavy viac menej trvalá,
je možné, že odopretím súhlasu s trestným stíhaním sa mu zamedzí na veľmi
240) Majerčák, T.: Imunita ústavných činiteľov, aktuálny stav a perspektívy. In: Justičná revue, r. 62,
2010, č. 6 – 7, s. 737.
241) Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 2. vydanie, Šamorín: Heuréka, 2007,
s. 1098.
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dlhú dobu, alebo dokonca navždy. Tu je potrebné sa zamyslieť, či v takom prípade pokračovanie v trestnom stíhaní má ešte význam a plní svoj účel. 242)
Ústavná ani zákonná úprava však nepamätá na úpravu plynutia premlčacej lehoty. Pri sudcoch Ústavného súdu počas trvania ich funkcie neplynie,
pri sudcoch všeobecných súdov takéto exaktné vyjadrenie chýba a možno si
iba analogicky odvodiť, že ani v tomto prípade to nebude inak.
Imunita prísediacich je obmedzená do takej miery, že stíhať ich možno za
všetky trestné činy a na stíhanie tých, ktoré mali byť spáchané počas výkonu
funkcie alebo v tej súvislosti je potrebný súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky. Rovnako ako sudcovia, ani prísediaci nie sú trestne zodpovední za svoje
rozhodovanie.243) Čo sa týka trestnoprávnej úpravy, prísediacich môžeme
bez diskusie zaradiť medzi osoby podľa § 9 ods. 1 písm. b) TP, na ktorých
trestné stíhanie je potrebný súhlas. Avšak § 8 ods. 2 TP prísediacich nespomína.244) Rovnako tak prísediaci nie je spomenutý ani § 9 ods. 4 TP, ktorý
upravuje pokračovanie v trestnom stíhaní po zániku funkcie.245) Nedokonalosť právnej úpravy preto dáva priestor pre špekulácie, či v prípade trestných
činov, ktorých sa mal prísediaci dopustiť pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, je trestné stíhanie vylúčené navždy, alebo iba počas trvania
funkcie. Ak by sa po skončení funkcie mohlo pokračovať, je opäť na mieste
položiť si otázku, či po čas, po ktorý ho nebolo možné stíhať plynula alebo neplynula premlčacia doba.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky
Generálny prokurátor má iba procesnoprávnu imunitu, ktorá mu vyplýva
z ústavy z čl. 136 ods. 3. Podľa spomínaného článku sa na trestné stíhanie či
vzatie do väzby generálneho prokurátora vyžaduje súhlas Ústavného súdu.
Bez neho nie je možné začať trestné stíhanie, resp. v ňom pokračovať, ak už
bolo začaté. Postup pri udeľovaní súhlasu s trestným stíhaním alebo vzatím do
väzby generálneho prokurátora upravuje § 74e zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky. Plynutie premlčacej lehoty ponechal zákonodarca opäť na analógiu, pretože ústava ani osobitné predpisy túto otázku neupravujú. V zmysle § 9 ods. 4 TP i v prípade generálneho prokurátora neudelenie súhlasu na trestné stíhanie znamená len dočasné odsunutie trestného
242) K tomu bližšie pozri: Majerčák, T.: Imunita ústavných činiteľov, aktuálny stav a perspektívy. In:
Justičná revue, r. 62, 2010, č. 6 – 7, s. 738.
243) § 29a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov.
244) „Na trestné stíhanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Na trestné stíhanie sudcu, sudcu ústavného súdu a generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) je potrebný
súhlas ústavného súdu.“
245) „V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b), sa pokračuje po zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, funkcie sudcu
ústavného súdu, funkcie sudcu a funkcie generálneho prokurátora za podmienok uvedených v § 215 ods. 8.“
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stíhania na obdobie po zániku funkcie. I tu však platí to, čo sme už uviedli v súvislosti s pokračovaním trestného stíhania poslancov Národnej rady SR.

Záver
Privilegovanie istých skupín osôb, či už opodstatnené alebo nie, bolo súčasťou právnych kultúr od nepamäti. Nepochybne sa jedná o značne citlivú
otázku, ktorá nachádza v právnych úpravách štátov rôzne vyjadrenie, čo do
kvality i rozsahu. Vzhľadom na obšírnosť problematiky, sme sústredili svoj pozornosť len na vybrané aspekty legislatívneho vyjadrenia trestnoprávnej imunity vybraných subjektov a problémy s tým súvisiace. V úvahách de lege ferenda
sme sa snažili načrtnúť možné návrhy riešení, ktoré by mohli sprecízniť súčasnú právnu úpravu a pomôcť tým predísť prípadným aplikačným problémom.

8 JUDr. Simona Sťahulová

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

8 JUDr. Tomáš Matúška

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
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Úskoky a lži vo vyšetrovaní
Abstrakt:
Autori príspevku sa zaoberajú problematikou úskokov a lží vo výsluchovej
praxi, pričom svoju pozornosť zamerali predovšetkým na osobu podozrivého
a obvineného. Uvedomujú si, že predmetná forma vedenia výsluchu buď priamo orgánom činným v trestnom konaní, alebo sprostredkovane osobou konajúcou v prospech polície bude vždy sporná, vyvolávajúca otázky ohľadne prípustnosti takto získaného dôkazu. V článku je načrtnuté vymedzenie pojmu
vylákaný dôkaz. Osobitná pozornosť je venovaná vylákanému dôkazu v tzv.
pozitívnom zmysle slova, ktorý je chápaný ako jeden zo spôsobov vyhľadávania nositeľov dôkazov za využitia znalostí psychológie, logiky a vzťahovej
komunikácie.

Kľúčové slová:
výsluch, podozrivý, obvinený, úskoky, lsti, rafinovanosť, vylákaný dôkaz.

Abstract:
The authors of the contribution are dealing with the wiles and lies in the
interrogation process, with focus on the identity of the suspect and the
accused. They realize that the present form of conducting the hearing either
directly by law enforcement agency, or indirectly by a person acting in favor
of the police; will always be controversial and raising questions regarding the
admissibility of evidence obtained this way. The article outlines the
conception of evidence. Particular attention is given to decoy evidence, in the
positive sense, which is seen as one of the ways of finding the holders
of evidence using knowledge of psychology, logic and relational
communication.
Právna a kriminalistická veda už desiatky rokov rieši polemiku dvoch
skupín autorov, pričom prvá skupina obhajuje prípustnosť úskokov, lsti
a vyšetrovateľskej rafinovanosti, druhá skupina však tieto postupy považuje za
neprípustné. Táto diskusia nebola do dnešných dní ukončená. V súvislosti
s naznačeným problémom sme zástancovia uvedených postupov len do tej
miery pokiaľ sledujú dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd a
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nepredstavujú zámerné rozširovanie nepravdivých informácií zo strany polície, provokovanie k páchaniu trestnej činnosti orgánmi justície, či využívanie
lsti k vyprovokovaniu konfliktu medzi účastníkmi trestného konania, či ich uvádzanie v omyl. Uvedené postupy a metódy považujeme za neprípustné, ak sú
spôsobilé ovplyvniť vôľu a konanie strán, sú prejavom porušenia profesionálnej etiky a odporujú zásade zákonnosti.246) Orgán činný v trestnom konaní
môže používať pri vyhľadávaní dôkazov jedine také metódy kriminalistiky, ktoré neodporujú zákonu a také procesné postupy, ktoré sú upravené v zákone.247) Vyšetrovateľ môže konať len to čo mu zákon umožňuje. Nemôže postupovať nad rámec zákona. Protistrana môže konať aj nad rámec zákona
v zmysle zásady „čo nie je zakázané je povolené“, napr. obvinený môže klamať, pokiaľ niekoho ďalšieho krivo neobviní. V zmysle danej právnej konštrukcie môžeme pod tzv. vyšetrovateľskou rafinovanosťou rozumieť, že vyšetrovateľ vo svojej práci musí predvídať, musí byť vždy o krok vpred pred obhajobou,
musí si všímať aj nepodstatné maličkosti, ktoré však môžu mať neskôr podstatný vplyv na rozhodnutie vo veci, musí dokázať sa vžiť do myslenia podozrivého, obvineného, v počiatočnej etape vyšetrovania pracovať so všetkými
verziami, nesmie podceniť ani ten najabsurdnejší dôkaz, ktorý sa v prípade vyskytne.
Lsti a úskoky vo vyšetrovaní môžeme najviac pozorovať pri výsluchu podozrivého a obvineného počas vyšetrovania.
Cieľom výsluchu obvineného je zaistiť vlastný priebeh trestného činu
a všetky okolnosti s ním súvisiace (napr. spôsob jednania, motív, príčiny, pomoc spolupáchateľa) a ďalej jeho stanovisko k vyšetrovanej veci a fakty súvisiace s obhajobou obvineného.
Výsluch obvineného patrí medzi najdôležitejšie a najzložitejšie vyšetrovacie úkony, nakoľko obvinený môže použiť pri svojom výsluchu rôzne lsti,
úskoky a výsluch obvineného je dôkazom v predmetnej veci a prostriedkom
obhajoby proti vznesenému obvineniu. Z tohto hľadiska má veľký význam psychologická problematika výsluchu obvineného.
Psychologická problematika výsluchu obvineného sa predovšetkým
vzťahuje k otázkam taktiky výsluchu, psychológie vypočúvajúceho a vypočúvaného (obvineného), prostredie kde výsluch prebieha. Nie je však možne
ukázať všetky psychologické problémy výsluchu obvineného, pretože sa vždy
menia v závislosti na osobe obvineného i na okolnostiach jednotlivých prípadov.
Obvinenie z trestného činu je pre väčšinu osôb závažnou a náročnou situáciou, ktorá sa stáva stredobodom jeho premýšľania a prežívania. Všetky
246) Pozri bližšie Konrád, Z.: K některým problémom psychologických léček v kriminalistické taktice. In: Čs. kriminalistika, 1983, č. 4, s. 290 – 291.
247) Viktoryová, J. a kol.: Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní. Bratislava, Akadémia PZ, 2001,
s. 128.
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ostatné myšlienky a priania ustupujú do pozadia. Obvinený má nepríjemné
pocity, ktoré súvisia s vedomím jeho trestnej zodpovednosti, pociťuje ohrozenie, nebezpečenstvo, strach, neistotu a rôzne ďalšie prevažne negatívne
aspekty.
Prvé pocity osoby, ktorá prevzala uznesenie o vznesení obvinenia sú rôzne a záleží od mnohých aspektov ako napríklad :
l

má odmietnuť vypovedať,

l

má sa doznať k obvineniu,

l

má použiť lsti a úskoky,

l

má sa obhajovať sám, alebo za pomoci obhajcu.248)

Čas trvania nepríjemného pocitu u obvineného, očakávané nebezpečenstvo z prezradenia, neistota, vzniká predovšetkým v dôsledku toho, že obvinený nemôže predpokladať, aké otázky mu budú kladené a aké dôkazy o jeho
vine má vypočúvajúci k dispozícii.
Stav emocionálneho napätia u obvinenej osoby, ktorá vo svojej výpovedi
využíva rôzne lsti a úskoky je určovaná i konfliktom v motivácii :
l

prianím človeka povedať pravdu a zbaviť sa tak stavu napätia na jednej
strane,

l

snahou zbaviť sa očakávanej zodpovednosti a zatajiť všetko na strane
druhej.
Sila emocionálneho napätia je vo veľkej miere závislá:

l

na typologických zvláštnostiach nervovej činnosti, na sile, vyrovnanosti
a pohyblivosti nervových procesov,

l

na sociálnom postavení obvineného, na jeho skúsenostiach,

l

na jeho vzťahu k vyšetrovanému prípadu,

l

na tom do akej miery bude situácia počas výsluchu pre obvineného výnimočná.

Emocionálne napätie u obvineného sa zvyšuje obzvlášť v dobe predkladania dôkazov, ktoré sú natoľko usvedčujúce, že obvinený nadobúda presvedčenie o svojej bezvýchodiskovej situácii. Úspech výsluchu záleží teda
i vo vystihnutí psychicky vhodného okamžiku k dosiahnutiu priznania obvineného (rôznymi otázkami vypočúvajúceho), aby rôzne lsti a úskoky obvineného
pri výsluchu ustúpili dôkazom, ktorými disponuje vypočúvajúci. K psychologickému pôsobeniu na obvineného v priebehu výsluchu sa môžu použiť napr.
tieto postúpi :
248) Vantuch, P.: Obhajoba obvineného, Tretie doplnené a prepracované vydanie. Praha,
C.H.Beck, 2010, s. 165.
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stimulovanie kladných vlastností obvineného,
využitie vnútorných rozporov vo výpovedi obvineného,
lsti a úskoky obvineného vo výpovedi ihneď vyvrátiť argumentmi.
l
Psychologicky i takticky veľmi významné je zistenie pohnútok lsti a úskokov obvineného pri výsluchu. Medzi najčastejšie patrí :
presvedčenie o nedostatku dôkazov,
l
strach z trestu a jeho ďalšieho následku,
l
snaha neprezradiť spoluobvineného, blízku a známu osobu,
l
obava z pomsty spoluobvineného,
l
určitá duševná porucha,
l
vzdor alebo určitá neschopnosť.
l
Každý obvinený si vytvorí určitú myšlienkovú konštrukciu klamstva, úskokov vo výpovedi, ktoré závisia na úrovni myslenia, na stave morálnych a citových zábran, na záporných charakterových vlastnostiach, znalostiach,
návykoch.
V úskokoch, lsti a klamstve vo výpovedi obvineného má ľahšiu úlohu recidivista, ktorý získal veľa skúseností predchádzajúcimi výsluchmi, od iných odsúdených z výkonu trestu. V každom prípade má obvinený na začiatku vyšetrovania a na začiatku výsluchu určitú výhodu pred vypočúvajúcim, v tom, že
pozná všetky detaily trestného činu, ktorého sa dopustil a z ktorého mu bolo
vznesené obvinenie. Preto môže pri svojom výsluchu využívať rôzne lsti
a úskoky. Môže svojim výsluchom priniesť do vyšetrovania rôzne nové úskoky, aby odviedol vyšetrovanie iným smerom. Ďalším vyšetrovaním sa však výhody obvineného, ak je dostatok dôkazov znižujú.249)
Nie všetci obvinení si premyslia svoje konanie do všetkých podrobností,
aby mohli na každú otázku prijateľne odpovedať. V priebehu výsluchu nachádza vypočúvajúci medzery na ktoré obvinený zabudol. Tu je obvinený vyvedený možno, že na okamžik z rovnováhy a na otázku narýchlo odpovedá úskokom.
V niektorých prípadoch obvinený pri výsluchu priznáva spáchanie trestného činu, ktoré je ovplyvnené niektorou z nasledujúcich skutočností:
l
vlastné kritické zhodnotenie trestného činu obvineným,
l
vnútorné presvedčenie o dôkazoch,
l
medzi časté motívy priznania patria také efekty ako je strach a pod.,
l
taktiež vypočítavosť,
l
l

249) Vantuch, P.: Obhajoba obvineného, Tretie doplnené a prepracované vydanie. Praha,
C.H.Beck, 2010, s. 173.
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l

celková psychická rezignácia.

Taktiež je potrebné uviesť, že ani priznanie nemusí byť vždy pravdivé, nepravdivé priznanie môže mať tieto základné formy:
l

l
l
l
l

l

nepravdivé priznanie sa k trestnému činu, ktorý bol spáchaný inou osobou,
nepravdivé priznanie sa k trestnému činu, ktorý nebol vôbec spáchaný,
rôzne psychické poruchy,
obvinený kryje skutočného páchateľa,
priznanie menej významného trestného činu (s menšou trestnou sadzbou) v snahe, aby nebol preukázaný závažnejší trestný čin,
priznanie sa k ďalším, v skutočnosti k nespáchaným trestným činom, aby
potom s poukazom na absurdnosť tejto nepravdivej časti priznania bola
dokázaná nepravdivosť celého priznania.

Významnou kapitolou pri problematike výsluchu obvineného sú úskoky
a lsti obvineného pri výsluchu, kde cieľom obvineného je marenie vyšetrovania alebo vyhnúť sa trestnej zodpovednosti. Medzi najčastejšie príklady patrí :
l
l

l
l
l
l

l
l

stimulácia telesných, ale častejšie psychických porúch,
snaha vyprovokovať osobu, ktorá vypočúva k násiliu nepriznaním sa k
trestnému činu aj keď je dostatok dôkazov,
zámerne sťažovať vyšetrovanie predlžovaním výsluchu,
sťažnosťou o zaujatosti vyšetrovateľa,
zámerne zisťovanie aké dôkazné materiály má vyšetrovateľ k dispozícii,
znevažovanie, bagatelizovanie svedeckých výpovedí a tvrdenia, že dôkazy zistené napr. pri domovej prehliadke mu boli podstrčené,
snaha kompromitovať vypočúvajúceho, napr. korupčnými návrhmi,
využitie nedôslednosti vypočúvajúceho, odvádzaním jeho pozornosti od
hlavných problémov k rôznym podrobnostiam, ktoré nemajú žiadnu priamu súvislosť s vyšetrovaným prípadom.250)

Vierohodnosť každého priznania alebo úskoku, ktorý sa môže na prvý pohľad javiť ako prijateľný je nutné podrobiť detailnej previerka každého jednotlivého údaju a to jeho konfrontáciou so všetkými dôkazmi, ktoré boli v danom
prípade vyhľadané a zadokumentované.
Nadviazanie kontaktu s vypočúvanou osobou je v súčasnej dobe považované za prvok, ktorý rozhoduje o úspešnosti výsluchu. Vzájomná akceptácia
a rešpekt medzi vypočúvanou osobou a vypočúvajúcim môže vykompenzovať
250) Matiášek, J. a kol.: Psychologie a výslechová praxe. Praha, Orbis, 1968, s. 182 – 184.
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i chyby prameniace z nevhodného vedenia výsluchu ako napríklad prerušovanie monológu, nepresne formulované otázky a pod. Pre nadviazanie kontaktu
platí jednoduché psychologické pravidlo: nepríjemné veci sme ochotní poskytnúť skôr solídnemu človeku v solídnej atmosfére.
Cielená voľba určitého psychologického pôsobenia sa riadi úvahou, či
vypočúvaná osoba môže (je spôsobila) a súčasne chce (je motivovaná) vypovedať pravdivo a úplne.
Pri vykonávaní výpovede obvineného nesmie nikdy absentovať jeho slobodná vôľa. Pretože práve slobodná vôľa je podstatnou náležitosťou výpovede obvineného. Je len na osobe vypočujúceho, ako si výpoveď obvineného
zanalyzuje a aké ďalšie formy dokazovania zvolí, ak vo svojej výpovedi obvinený použil lsti a úskoky.251)
Možnosťami utajenia, použitia lesti a trikov sa zaoberal aj Európsky súd
pre ľudské práva v prípade Allan proti Spojenému kráľovstvu. Sťažovateľ namietal použitie skrytých audio a video zariadení na pozorovanie v jeho cele,
v návštevnej miestnosti a pod dohľadom strážcu a použitie takto získaných
materiálov v súdnom konaní vedenom proti nemu za vraždu.
H. bol dlhodobo policajný informátor so záznamom v trestnom registri.
Bol umiestnený do cely spolu so sťažovateľom za tým účelom, aby vylákal od
neho informácie.
Telefonické rozhovory medzi H. a políciou obsahovali aj inštrukcie, ktoré
polícia dávala H., aby sťažovateľa „pritlačil, ak môže“, a poskytli dôkaz o spoločnom postupe s políciou.
Podľa sťažovateľa ho polícia dlho vypočúvala, pokúšajúc sa ho „vystrašiť“ alebo predlžovať výsluch, za tým účelom, aby bol zhovorčivejší a zraniteľnejší voči H. po návrate do väzenia. H. vedel o odpočúvacom zariadení. Takto
získané nahrávky boli pripojené k dôkazovému materiálu v súdnom procese
so sťažovateľom.
Sudca zamietol argumenty obhajcu, že svedecká výpoveď H. bola získaná pod nátlakom alebo takým nevhodným spôsobom, ktorý robí tento dôkaz
neprípustným – podľa neho boli použité nátlakové vyšetrovacie techniky.
Sudca zastával názor, že využitie informátora, aby sa rozprával a počúval obvineného po určitý čas, nie je nespravodlivé voči obvinenému. Je potrebné
však hodnotiť dôveryhodnosť tohto sporného dôkazu. Pričom je potrebné posúdiť svedeckú výpoveď H. s veľkou obozretnosťou a starostlivosťou. Je to
profesionálny zločinec. Správal sa nečestne a roky páchal trestnú činnosť. Videl svoje výhody nielen pokiaľ ide o kauciu, ale aj v treste, ktorý dostane.
V tomto štádiu sa dostala do popredia otázka, či išlo o vylákaný dôkaz. Aby
251) Viktoryová, J. a kol.: Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní. Bratislava, Akadémia PZ, 2001,
s. 354. Pozri bližšie Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné. Bratislava, IURA EDITION, 2010.
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nešlo o vylákaný dôkaz, musí byť akceptovaná základná koncepcia práva podozrivého vybrať si, či bude vypovedať, alebo bude mlčať.
Právne názory k otázke utajenia, použitia lsti a trikov v dokazovaní sú protichodné.
V prípade Liew (1999) 3 SCR 227 bol obvinený zadržaný v súvislosti
s obchodovaním s kokaínom a polícia tiež predstierala uväznenie utajeného
policajta, ktorý vyjednával transakciu. Boli umiestnení spoločne vo vyšetrovacej miestnosti, kde obvinený inicioval rozhovor o zadržaní. Utajený policajt sa
opýtal obvineného „čo sa stalo?“ a vyhlásil „áno, mali moje odtlačky prstov na
drogách“. Obvinený odpovedal „Leeho a moje tiež“. Najvyšší súd nezistil nič,
čo by naznačovalo, že výmena bola cielene ekvivalentná vyšetrovaniu. To, že
policajt bol tajne najatý, nemalo také následky, ktoré by mu umožnili, aby bol
nesprávne identifikovaný alebo klamal, až kým boli odpovede vylákané alebo
získané vyšetrovaním. V tomto prípade rozhovor bol iniciovaný obvineným
a policajt dosiahol plynutie a obsah rozhovoru bez usmerňovania na citlivú oblasť. Nebol tu ani žiaden dôverný vzťah medzi obvineným a policajtom, alebo
prejav toho, že obvinený bol zaviazaný alebo zraniteľný voči policajtovi.
V prípade z austrálskej judikatúry utajený policajt viedol rozhovor s obvineným predstierajúc, že jeho vlastný švagor bol podozrivý z podpaľačstva
a obvinený sa priznal k svojej účasti na požiari. Austrálsky Vyšší súd zistil, že
priznanie by sa nebolo dosiahlo, keby ho policajt nevylákal od obvineného
jasným porušením práva obvineného rozhodnúť sa, či bude vypovedať alebo
nie.
Obvineného Pavica vyslúchala polícia vo veci zmiznutia osoby. Nevypovedal. Po jeho prepustení z väzby sa Pavic priznal priateľovi C., ktorý mal pri
sebe odpočúvacie zariadenie od polície. Vyšší súd zistil, že v tomto prípade
nedošlo k neprimeranému zásahu, priznanie bolo dôveryhodné a malo byť
prípustné. C. nebol policajtom alebo osobou, ktorá mala právomoc nad Pavicom. Skutočnosť, že P. považoval C. za dôveryhodného, indikovala spoľahlivosť priznaní, bol spáchaný závažný trestný čin a žiaden verejný záujem nemohol slúžiť zamietnutiu priznania.
Podľa názoru súdu, utajenie, lsti a triky môže zákonným spôsobom použiť polícia, ktorá koná vo verejnom záujme. Kritická otázka nie je, či voči obvinenému boli použité triky a tajné nahrávky. Dokonca to nie je ani otázka, či výsledkom triku bolo sebaobvinenie, elektronicky uchované, aby spôsobilo obvinenému škodu v súdnom konaní.
Je to otázka, či trik možno považovať za neférový voči obvinenému alebo
inak v rozpore s verejnou politikou, takže súd má byť obozretný pri vylúčení
napriek jeho vysokej preukaznej hodnote.
Podľa hodnotení Súdu je potrebné zohľadniť, či bolo dodržané právo na
obhajobu, najmä či sťažovateľ mal možnosť odporovať autenticitu dôkazu
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a jeho použitie, rovnako aj možnosť vypočuť relevantných svedkov. Ak priznanie sťažovateľa počas rozhovoru bolo urobené dobrovoľne, potom neexistuje
nijaké zavádzanie a sťažovateľ nemal žiaden vonkajší stimul na takéto priznanie.
Ďalej je potrebné zohľadniť kvalitu dôkazu vrátane toho, či okolnosti, za
ktorých bol získaný, nedávajú priestor na vznik pochybnosti o jeho spoľahlivosti a presnosti.
Právo neobviniť seba samého sa v prvom rade týka rešpektovania vôle
obvinenej osoby nevypovedať a vopred predpokladá, že v trestnej veci sa obžaloba snaží dokázať vec proti obvinenému bez uchyľovania sa k získaniu dôkazu prostredníctvom donucovacích alebo nátlakových metód v rozpore
s vôľou obvineného.
Materiál získaný audio a video nahrávkami nebol nezákonný v tom zmysle, že by bol v rozpore s domácim trestným právom.
Kým právo nevypovedať a výsada neobviniť seba samého sú primárne
uznávané na ochranu proti nevhodnému donúteniu zo strany štátnych orgánov a získaniu dôkazov prostredníctvom donucovacích alebo nátlakových metód v rozpore s vôľou obvineného, rámec tohto práva nie je obmedzený na prípady, v ktorých bol voči obvinenému použitý nátlak, alebo kde vôľa obvineného bola priamo nejakým spôsobom potlačená. Je garantovaná ochrana
slobody výberu podozrivej osoby, či vypovedať alebo mlčať. Takáto sloboda
výberu je efektívne obmedzená v prípade, ak na podozrivého, ktorý využil právo nevypovedať, štátne orgány použijú lesť, aby od neho vylákali priznanie alebo iné vyhlásenia usvedčujúceho charakteru, ktoré neboli schopné získať počas výsluchu a ktoré potom použili ako dôkaz v súdnom konaní.
Kanadský Najvyšší súd vyjadril názor, že ak informátor, ktorý údajne konal, aby narušil právo obvineného nevypovedať, nebol štátny agent, je potrebné nielen skúmať vzťah medzi informátorom a štátom, ale aj vo vzťahu medzi
informátorom a obvineným bude právo nevypovedať porušené len vtedy, ak
informátor konal ako agent štátu v čase vyhlásenia obvineného a ak práve informátor spôsobil, že obvinený takéto vyhlásenie urobil.
Či informátor bol štátnym agentom, to závisí od toho, či by sa rozhovor
medzi obvineným a informátorom uskutočnil rovnakou formou a spôsobom,
keby nedošlo k intervencii štátnych orgánov.
Či sa sporný dôkaz považuje za informátorom vylákaný bude závisieť od
toho, či rozhovor medzi ním a obvineným svojou funkciou slúžil na účely vyšetrovania, ako aj od charakteru vzťahu medzi informátorom a obvineným.
V prejednávanom prípade Súd poznamenáva, že v priebehu výsluchov na
polícii, ktoré nasledovali po jeho zatknutí, sťažovateľ na radu právneho zástupcu využil svoje právo nevypovedať. H., ktorý bol dlhý čas policajným informátorom, bol umiestnený v cele spolu so sťažovateľom na policajnej stanici
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a neskôr v rovnakej väznici za účelom vylákať od sťažovateľa informácie naznačujúce, že sa dopustil trestných činov, pre ktoré bol podozrivý.
Dôkaz, ktorý bol predložený súdu, preukázal, že polícia inštruovala informátora H., aby „naňho pritlačil, ak môže“.
Údajné priznanie sťažovateľa informátorovi H., ktoré predstavovalo hlavný alebo rozhodujúci dôkaz proti nemu pred súdom, nebolo spontánne a samovoľné, ktoré by si sťažovateľ želal, ale vyvolal ho stále sa pýtajúci H., ktorý
inštruovaný políciou preformuloval ich rozhovor do diskusie o vražde, ktorá
slúžila na účely vyšetrovania, bez akýchkoľvek záruk, ktoré by musel mať riadny policajný výsluch, vrátane prítomnosti právneho zástupcu a zvyčajnej
opatrnosti.
Hoci je pravdou, že neexistoval osobitný vzťah medzi sťažovateľom a H.
a že sa nezistili žiadne fakty priameho donútenia, Súd zastáva názor, že sťažovateľ mohol byť objektom psychologického nátlaku, ktorý sa dotýkal dobrovoľnosti zverejnení, ktoré údajne povedal sťažovateľ informátorovi H.: bol podozrivý z účasti na vražde, vo väzbe a pod priamym tlakom polície pri výsluchu
vo veci vraždy, a mohol byť náchylný na presvedčovanie H., s ktorým zdieľal
celu niekoľko týždňov.
Nahrávky sa urobili až po uplynutí určitého času od udalosti. Času, ktorý
predstavoval pre sťažovateľa veľký tlak. Bol si vedomý možnosti nahrávania,
ale nemal na výber. Ak šepkal alebo gestikuloval, polícia to považovala za
usvedčujúce, a ak jeho vyjadrenia neboli usvedčujúce, polícia bola presvedčená, že si sťažovateľ dáva pozor, čo povie do mikrofónu.
Za týchto okolností informácie získané použitím informátora H. týmto
spôsobom treba považovať za získané v rozpore s vôľou sťažovateľa a ich použitie pred súdom zasiahlo do práva sťažovateľa nevypovedať a do práva neobviniť sám seba. Došlo k porušeniu článku 6 ods. 1 Dohovoru.252)
O vylákaný dôkaz ide v prípade, ak podozrivý alebo obvinený nemohol
uplatniť svoje právo rozhodnúť sa, či bude vypovedať alebo nie. Toto rozhodnutie je závislé od toho, či obvinený vníma konanie informátora alebo agenta
policajta ako nátlakové, alebo či sa sám iniciatívne zapája do rozhovoru. Priznanie počas rozhovoru musí byť spontánne a dobrovoľné. Uvedená skutočnosť bude vždy predmetom skúmania, ktoré bude ovplyvnené vysokou mierou subjektívneho posudzovania takéhoto dôkazu zo strany policajta,
prokurátora alebo sudcu.
252) Allan proti Spojenému kráľovstvu – rozsudok z 5. 11. 2002 k sťažnosti č. 48539/99 pre porušenie článkov 6, 8 a 13 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie, právo na rešpektovanie súkromného života a právo na efektívny opravný prostriedok). In: Justičná revue – Príloha
– Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, roč. 55, č. 2, 2003, s. 34 – 36, 39 – 40, 42
– 46.
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Na tomto mieste si možno položiť otázku do diskusie, ako by platili uvedené právne konštrukcie, ak by takto konala súkromná osoba, napr. poškodený, bez vedomia a podpory polície.
Vylákanie dôkazu za použitia donucovania bez rozdielu či ide o donútenie
psychické alebo psychické, alebo o rôzne psychologické úskoky či sugesciu
považujeme za nezákonný spôsob získania dôkazu.
Vychádzajúc z teórie dokazovania o vylákaní dôkazu v pozitívnom zmysle
slova môžeme hovoriť ako o spôsobe vyhľadávania dôkazov v prípravnom konaní. Vylákanými dôkazmi možno zistiť skutkový stav veci. Svedok alebo poškodený sa nevie rozpamätať na určité dôležité okolnosti prípadu napr. pôsobením stresu, strachu a pod., avšak orgán činný v trestnom konaní za využitia
vhodného a nenásilného pôsobenia mu umožní si na dané skutočnosti spomenúť – napr. za využitia previerky výpovede na mieste. Dôkazy, ktoré boli vylákané v predsúdnom konaní (napr. vhodným pôsobením na morálku vypočúvaného, ak ľutuje svoje konanie) nemožno považovať za menej hodnoverné
ako tie, ktoré boli získané jednoduchším spôsobom, teda priamou cestou od
nositeľa dôkazu bez použitia určitej formy efektívneho psychologického pôsobenia. V danom prípade ide o osoby, ktoré spontánne vypovedajú. Pri vylákaní dôkazu v pozitívnom zmysle slova môžeme hovoriť o umení vypočúvať,
schopnosti všímať si aj najmenšie detaily výpovede a vhodne na ne okamžite
reagovať, napr. postupným predkladaným už vykonaných dôkazov, ktoré
usvedčujú páchateľa trestného činu a o ktorých sa domnieva, že ich orgán
činný v trestnom konaní nemá k dispozícii. Orgán činný v trestnom konaní používa na získanie dôkazu zložitý psychologický, taktický a odborný postup
v rámci výsluchu, samozrejme za predpokladu, že všetky konania vypočúvajúceho budú v súlade s ustanovenia zákona o spôsobe vedenia výsluchu.253)
Dôležité je, aby sa orgán činný v trestnom konaní vyhol kladeniu kapcióznych a sugestívnych otázok, zavádzaniu, podsúvaniu nepravdivých informácii, ktoré nemajú oporu vo vyhľadaných a vykonaných dôkazoch. Musí ísť
o prístup orgánu činného v trestnom konaní, v ktorom bude využívať svoju profesionalitu, odbornosť, skúsenosti, znalosti psychológie, schopnosť nadviazať s vypočúvaným kontakt, logiku, profesionálny takt, schopnosť využiť už vykonané dôkazy v prospech zákonného zistenia skutkového stavu veci.

253) Viktoryová, J.: Teória dokazovania. Bratislava, Akadémia PZ, 2006, s. 36. Pozri bližšie Baláž,
P. – Palkovič, J.: Dokazovanie v trestnom konaní. Teoretická a praktická časť. Bratislava,
Veda, 2005. Mathern, V.: Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava, Obzor, 1984. Jalč, A.: Teoretické a praktické otázky dokazovania v trestnom konaní. Bratislava,
EUROUNION, 2008. Vajda, Ľ.: Teoretické východiská a praktické aspekty dokazovania vo
vyšetrovaní. Bratislava, Akadémia PZ, 1996.
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K niektorým novým prvkom slovenského trestného konania...

Bystrík Šrámel

K niektorým novým prvkom
slovenského trestného konania
s prihliadnutím na ich aplikáciu
pri činnosti prokurátora
v trestnom konaní
Abstrakt:
Autor sa vo svojom príspevku zaoberá niektorými novými prvkami rekodifikovaného slovenského Trestného poriadku, ktoré vo výraznej miere ovplyvnili činnosť prokurátora v novom trestnom konaní. Ide predovšetkým o prvok
kontradiktórnosti, ktorý núti strany trestného konania, aby sa v konaní pred
súdom správali aktívnejšie. Prokurátor tak musí aktívne preukazovať svoje tvrdenia uvedené v obžalobe, aby uniesol dôkazné bremeno. Posilnenie princípu oportunity zase umožnilo prokurátorovi, aby mohol riešiť väčší počet trestných vecí inak ako podaním obžaloby. Oportunita umožňuje prokurátorovi
brať do úvahy verejný záujem na trestnom stíhaní a prelomiť tak striktné
uplatňovanie zásady legality.

Kľúčové slová:
prokurátor, trestné konanie, rekodifikácia, kontradiktórnosť, prípravné
konanie, hlavné pojednávanie, oportunita
Abstract: The author of the article deals with some of the new elements of
the recodified Slovak Code of Criminal procedure, which have had an
enormous impact on the activity of prosecutor in the new criminal proceeding.
In the first place, the new principle of contradictoriness urges the parties to
act in the proceedings in court of law in a more active way. Therefore
prosecutor must prove his claims to be true if he wants to be successful in the
proceeding. Strengthening of the principle of opportunity allows prosecutor
to resolve his cases not only by bringing a charge against the defendant.
A principle of opportunity is also the reason why prosecutor has the right to
consider public interest in criminal prosecution.
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Úvod
Dňa 1. januára 2006 nadobudol účinnosť nový zákon upravujúci trestné
konanie – zákon č. 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok. Tento zákon vystriedal
viac ako štyridsať rokov platný a účinný zákon č. 141/1961 Z. z. o trestnom
konaní súdnom, ktorý v priebehu svojej histórie prešiel viac ako tridsiatimi novelizáciami. Napriek tomu bol však trestný proces neustále kritizovaný, a to
nielen zo strany právnych teoretikov a odborníkov z praxe, ale rovnako i zo
strany verejnosti a masmédií. Ako uviedol samotný legislatívny zámer Trestného zákona a Trestného poriadku schválený vládou SR dňa 31. mája 2000,
trestný proces bol aj po početných zmenách veľmi komplikovaný, ťažkopádny, procesne rovnako rigorózny bez ohľadu na to, či išlo o trestné stíhanie
skutkovo a právne jednoduchého prípadu, alebo prípadu značne náročného.
Okrem toho, dovtedy platný Trestný poriadok nezabezpečoval dostatočné
rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd v trestnom konaní (pri súčasnom rešpektovaní oprávnených záujmov spoločnosti) a navyše umožňoval
zdĺhavé a málo efektívne trestné konanie. Tieto negatívne rysy, ako ďalej uvádzal legislatívny zámer vlády, boli zapríčinené najmä tým, že spravidla všetky
dôkazy boli zadovažované a procesne predpísaným náročným spôsobom vykonávané už v prípravnom konaní a súdne hlavné pojednávanie predstavovalo
iba ich opakovanie, navyše častokrát komplikované znehodnotením dôkazu
značným časovým odstupom od spáchania činu.254)
Nový, rekodifikovaný Trestný poriadok sa pokúsil odstrániť tieto negatíva
a pribratím nových prvkov sa snaží zefektívniť, zhospodárniť a zjednodušiť
trestný proces. Dosiahnutie tohto cieľa v obrovskej miere závisí aj od samotnej práce prokurátora, ktorý sa ako subjekt a strana trestného konania podieľa na objasnení trestného činu a odhalení jeho páchateľa. V nasledujúcom
príspevku sa pokúsim v stručnosti načrtnúť niekoľko nových prvkov, ktoré boli
včlenené do rekodifikovaného Trestného poriadku a ktoré sa vo veľmi významnej miere premietli aj do činnosti samotných prokurátorov.

1.

Prokurátor a kontradiktórnosť konania

Jednou z najdôležitejších noviniek, ktoré priniesol rekodifikovaný Trestný
poriadok, je zásada kontradiktórnosti.255) Kontradiktórnosť je systémový
prvok angloamerického práva a znamená súperenie, oponovanie a uvádzanie
protiargumentov stranami. Podstata tradičného kontradiktórneho procesu
254) Bližšie pozri Legislatívny zámer Trestného zákona a Trestného poriadku schválený vládou SR
31. mája 2000 uznesením č. 385
255) Por. § 2 ods. 11 a ods. 18 Trestného poriadku.
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uplatňovaného v angloamerickom právnom systéme spočíva v aktivite obžaloby a obhajoby ako rovnoprávnych subjektov, ktoré súdu ako nezávislému arbitrovi predkladajú svoj spor na rozhodnutie. Pri tom sa strany samy aktívne
podieľajú na vyhľadávaní, zabezpečovaní, predkladaní a vykonávaní dôkazov.
Sudca vedie iba pojednávanie, dohliada na jeho zákonný priebeh, pričom do
rúk nedostáva spis a nepozná jeho obsah, aby si už pred pojednávaním nemohol utvoriť vlastný názor na samotný spor.256)
Zásada kontradiktórnosti významnou mierou ovplyvnila preto postavenie
prokurátora v trestnom konaní, ktorý sa ako jedna zo strán trestného konania
musí v porovnaní so starým trestným procesom správať v konaní pred súdom
iniciatívnejšie a presvedčivejšie. Už sa nemôže správať iba pasívne a čakať na
to, k čomu dospeje súd pri dokazovaní, ale musí sa aktívne podieľať na výsledku konania, ktoré má charakter sporu. Ako uvádza § 2 ods. 18. TP, dokazovanie riadi súd, ktorý však výsluch obžalovaného, svedkov, poškodeného
a znalcov spravidla prenecháva stranám, najprv tej, ktorá dôkaz navrhla či obstarala. Zásada kontradiktórnosti však spôsobuje, že strana, ktorá dôkaz nenavrhla alebo neobstarala, má právo protivýsluchu. Takýto spôsob výsluchu
sa označuje ako tzv. krížový výsluch. Po skončení výsluchov môže prokurátor, obhajca, poškodený alebo zúčastnená osoba klásť aj tzv. doplňujúce
otázky, avšak vyžaduje sa na to súhlas predsedu senátu.
Ako som spomenul, v čistom kontradiktórnom procese je jedinou úlohou
súdu iba rozhodnutie sporu medzi obžalobou a obhajobou a kontrola dodržiavania procesných pravidiel. Rekodifikovaný Trestný poriadok však stále pripúšťa určitú ingerenciu súdu do dokazovania a súd stále, aj keď v obmedzenej miere, môže aktívne vstupovať do sporu (môže napr. vykonať aj dôkazy,
ktoré strany nenavrhli). To je dané tým, že aj keď strany na hlavnom pojednávaní aktívne pristupujú k objasňovaniu veci, nemusí byť nejaká relevantná
okolnosť riadne objasnená buď v dôsledku neúplného vykonania určitého dôkazu, príp. úplného nevykonania zásadného dôkazu. Možno teda konštatovať, že kontradiktórnosť nebola v slovenskom trestnom konaní zavedená úplne a slovenský trestný proces predstavuje fúziu kontinentálneho trestného
konania a prvkov angloamerického procesu. To možno badať aj v tom, že orgány činné v trestnom konaní sú stále povinné s rovnakou starostlivosťou objasňovať okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti svedčiace
v jeho prospech.257) Zákonodarca teda zachoval európsku kontinentálnu tradíciu kladúcu dôraz predovšetkým na riadne objasnenie veci, pričom prokurátor ako orgán činný v trestnom konaní nemôže fungovať len ako subjekt, ktorý
má záujem za každú cenu poslať obvineného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Práve naopak, jeho činnosť musí byť podriadená dosiahnutiu
256) IVOR, J. a kol: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava:
Iura Edition, 2010, str. 66-67.
257) § 2 ods. 10 Trestného poriadku.
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hlavného účelu trestného konania, ktorým je náležité zistenie trestných činov
a spravodlivé potrestanie ich skutočných páchateľov.
Na tomto mieste však treba podotknúť, že nevyhnutnou podmienkou
uplatňovania kontradiktórnosti v konaní pred súdom je rešpektovanie zásady
rovnosti, ktorá je garantovaná dokonca Ústavou SR (čl. 47 ods. 3) a Listinou
základných práv a slobôd (čl. 37 ods. 3). Rovnosť strán je úzko previazaná
s kontradiktórnym konaním a je základným predpokladom toho, aby mohli
strany v konaní pred súdom medzi sebou slobodne súperiť a predkladať súdu
dôkazy. Enormný význam tejto zásady vyplýva i z jej zaradenia medzi základné
zásady trestného konania (§ 2 ods. 14 TP: „Strany sú si v konaní pred súdom rovné“). Treba však zdôrazniť, že zásada rovnosti sa uplatňuje iba v konaní pred súdom, nakoľko v prípravnom konaní má prokurátor dominantné
postavenie („dominus litis“) a disponuje, na rozdiel od obvineného, rozsiahlymi rozhodovacími oprávneniami. Preto v tejto súvislosti viacerí autori hovoria
o tom, že v prípravnom konaní sa uplatňuje zásada „obmedzenej“ rovnosti,
nakoľko strana obhajoby je obmedzovaná priamo charakterom prípravného
konania (proti obvinenému môžu byť použité rôzne zaisťovacie prostriedky,
ako napr. väzba) a strana obžaloby (prokurátor) má, na rozdiel od nej, k dispozícii rozsiahly policajný aparát.258) Slovenské trestné konanie má akuzačný
charakter, čo znamená, že konanie pred súdom sa začína podaním obžaloby
alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste. Až podaním obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste prokurátor stráca svoje dominantné postavenie a rozsiahle rozhodovacie právomoci. Stáva sa z neho strana trestného konania, v ktorom zastupuje štát v spore proti obžalovanému.
Prokurátor v konaní pred súdom nesie hlavné dôkazné bremeno a musí aktívne dokazovať svoje tvrdenia uvedené v obžalobe. Ak dôkazné bremeno neunesie, prehral spor a súd musí vyniesť oslobodzujúci rozsudok.
Trestný poriadok však obsahuje viaceré rozporuplné ustanovenia,
ktoré narúšajú rovnosť strán v kontradiktórnom konaní a vyvolávajú aj podľa
slov mnohých prokurátorov problémy v praxi. Patrí sem najmä ustanovenie
§ 277 ods. 3 TP, ktoré nerešpektuje princíp „rovnosti zbraní“ vyplývajúci zo
zásady rovnosti a tým porušuje už uvedenú základnú zásadu trestného konania. V zmysle spomenutého ustanovenia „pri odročení hlavného pojednávania súd môže uložiť, aby dôkaz zabezpečila strana, ktorá ho navrhla vykonať alebo na jeho vykonaní trvá, alebo z ktorej návrhu takáto potreba vyplynula. To neplatí, ak dôkaz priamo alebo nepriamo navrhol obžalovaný
a z charakteru dôkazu je zrejmé, že obžalovaný ho sám zabezpečiť nemôže.“ Toto ustanovenie však nezohľadňuje skutočnosť, že prokurátor už ako
strana trestného konania nemá možnosť zabezpečovať dôkazy spôsobom,
akým to môže robiť v prípravnom konaní (v prípravnom konaní je prokurátor
258) Bližšie pozri ŠÁMAL, P.: Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha:
ASPI Publishing, 1999, s. 114.

222

K niektorým novým prvkom slovenského trestného konania...

ako orgán činný v trestnom konaní podľa § 230 ods. 2 písm. c) TP oprávnený
zúčastniť sa na vykonávaní úkonov policajta, osobne vykonať jednotlivý úkon
alebo aj celé vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie). Prokurátor teda už
nemá možnosť predvolávať osoby na hlavné pojednávanie ako svedkov v prípade, ak je z jeho pohľadu potrebný ich výsluch a ani sám nemôže využiť možnosti zabezpečenia ich prítomnosti, ktoré má v prípravnom konaní.
Rozporuplnosť taktiež vyplýva z ustanovení týkajúcich sa podávania odvolania a ustanovení týkajúcich sa vyhotovovania rozsudku. Lehota na podanie odvolania je podľa § 309 ods. 1 TP „15 dní od oznámenia rozsudku“,
pričom „oznámením rozsudku je jeho vyhlásenie v prítomnosti toho, komu
treba rozsudok doručiť. Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto
osoby, oznámením je až doručenie rozsudku“. Nakoľko sa hlavné pojednávanie podľa § 252 ods. 1 TP musí vždy vykonať za stálej prítomnosti prokurátora, plynie prokurátorovi lehota na podanie odvolania vždy od vyhlásenia rozsudku (obžalovaný nemusí byť prítomný na vyhlasovaní rozsudku). Keďže lehoty na vyhotovenie rozsudku uvedené v § 172 ods. 3 TP sú len poriadkové (a
v praxi spravidla dochádza k písomnému vyhotoveniu rozsudku až po uplynutí
lehoty na odvolanie), v mnohých prípadoch, najmä v prípadoch zložitých po
stránke skutkovej, môže byť pre prokurátora ťažké odôvodniť odvolanie bez
toho, aby si riadne preštudoval písomné vyhotovenie rozsudku (napriek tomu,
že súd na hlavnom pojednávaní vyhlásil aspoň podstatnú časť odôvodnenia).
Následkom týchto sporných ustanovení môže byť buď podávanie nevhodne
odôvodneného odvolania, príp. účelové podávanie odvolania len preto, aby si
prokurátor mohol riadne preštudovať písomné vyhotovenie rozsudku. Zjavne
teda vidieť, že v mnohých prípadoch nie sú možnosti prokurátora v konaní
pred súdom rovnocenné s možnosťami obžalovaného.

2.

Posilnenie zásady oportunity v konaní a rozhodovaní
prokurátora

Jednou zo základných zásad trestného konania, ktorá je explicitne vyjadrená aj v samotnom Trestnom poriadku je zásada legality.259) Táto zásada
má veľký procesný význam, nakoľko vyjadruje povinnosť prokurátora stíhať
všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. Uplatňovanie zásady legality je výrazom snahy štátu, ktorý si prisvojil monopolné právo trestne stíhať všetky
trestné činy, o zabezpečenie rovnosti pred zákonom a rovnako snahy o dosiahnutie účelu trestu, ktorým je generálna prevencia spočívajúca v odstrašení iných osôb od páchania trestnej činnosti. Zásada legality má teda zabezpečiť, aby boli všetci páchatelia trestne stíhaní a aby žiaden trestný čin nezostal
nepotrestaný.

259) Por. § 2 ods. 5 Trestného poriadku.
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Povinnosť prokurátora stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel
však v súčasnosti nie je absolútna.260) Samotný Trestný poriadok svojimi ustanoveniami dáva prokurátorovi možnosť, aby nestíhal všetky trestné činy. V prvom rade treba podotknúť, že za určitých okolností prokurátor nesmie trestne
stíhať určitú osobu, a to vtedy, ak tak ustanoví Trestný poriadok,261) medzinárodná zmluva alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je SR viazaná. Trestný poriadok však pozná aj prípady, keď prokurátor nemusí trestne
stíhať určitú osobu, avšak môže.262) V tomto prípade poskytuje Trestný poriadok priestor na realizáciu tzv. zásady oportunity. Práve zásada oportunity
bráni slepej, mechanickej a tým aj nespravodlivej aplikácii zásady legality, ktorej striktné uplatňovanie by častokrát nemuselo viesť k dosiahnutiu účelu
trestného konania.
Možno však konštatovať, že práve rekodifikácia významne posilnila uplatnenie oportunity pri rozhodovaní prokurátora a prelomila zásadu legality, na
ktorej bolo prevažne založené staré trestné konanie. Širším uplatnením tejto
zásady prokurátor získal nielen omnoho silnejšie postavenie v procese, avšak
aj omnoho väčší podiel a zodpovednosť na tvorbe a realizácii trestnej politiky
v obvode svojej miestnej pôsobnosti.263) Podstata oportunity, ako som už naznačil, spočíva v tom, že prokurátor nemusí iniciovať trestné stíhanie a podať
obžalobu na obvineného, a to i v prípade, že existuje dostatočné množstvo
dôkazov o jeho vine. Prokurátor má možnosť voľnej úvahy o tom, či existuje
dôvod na nestíhanie určitého páchateľa alebo nie. Voľná úvaha prokurátora
sa vo väčšine prípadov opiera najmä o posúdenie miery verejného záujmu na
stíhaní konkrétneho trestného činu a potrestaní jeho páchateľa.
Zásada oportunity významne vplýva na konanie pred súdom, nakoľko je
spojená s uplatňovaním tzv. odklonov, pri ktorých prokurátor môže v prípade
splnenia podmienok ustanovených zákonom a po zistení spáchania trestného
činu a odhalení jeho páchateľa rozhodnúť inak ako podaním obžaloby. Keďže
presunutie ťažiska dokazovania na hlavné pojednávanie zákonite vedie k časovej náročnosti konania na súde prvého stupňa a k zvýšeniu nárokov na
260) Pozn. autora: Odporcovia trestného procesu založeného výhradne na zásade legality tvrdia, že
výlučné uplatňovanie zásady legality ohrozuje normatívnu vyváženosť noriem trestného práva,
pretože pokiaľ je každé porušenie práva trestané bez ohľadu na verejný záujem, môžu trestné
činy stratiť svoj výnimočný charakter a nie sú ďalej chápané ako deviantné správanie, ale paradoxne sa stávajú spoločensky prijateľným správaním. Bližšie pozri ŠÁMAL, P.: Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Praha: ASPI Publishing, 1999, s. 136 – 137.
261) Pozn. autora: Trestný poriadok ustanovuje, že trestné stíhanie určitej osoby je neprípustné, ak
ide o osobu vyňatú z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu (§ 8 ods. 1 TP), ak
nastane niektorý z dôvodov neprípustnosti trestného stíhania (§ 9 ods. 1 TP) a napokon aj vtedy, ak nie je daný súhlas poškodeného s trestným stíhaním (§ 211 ods. 1 TP).
262) MINÁRIK, Š. a kol.: Trestný poriadok. Stručný komentár. Bratislava: Iura Edition, 2006, s.
32.
263) PRÍBELSKÝ, P.: Zamyslenie nad niektorými možnými novými prvkami v slovenskom trestnom procese. In: Justičná revue. Roč. 56, č. 2 (2004), s. 148-160.
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počet sudcov, priestorové a materiálne vybavenie súdov, v podmienkach
kontradiktórneho konania je silne rozšírená možnosť ukončiť prípady mimo
hlavného pojednávania v rámci odklonov.264) Práve odklony zabraňujú tomu,
aby v dôsledku náročnosti konania na prvostupňových súdoch došlo k zahlteniu trestného súdnictva a pomáhajú tak racionalizovať trestné súdnictvo.
Tu sa žiada spomenúť, že Trestný poriadok posilnil prvky oportunity najmä vo vzťahu prokurátora a spolupracujúceho páchateľa (tzv. korunný svedok). Podstata inštitútu korunného svedka spočíva vo formálnej dohode
medzi páchateľom v Trestnom poriadku uvedených závažných trestných činov a štátom zastúpeným prokurátorom, podľa ktorej za poskytnutie dôkazne
relevantných informácií umožňujúcich usvedčenie iných spolupáchateľov
a tým uľahčenie dôkaznej pozície obžaloby, bude spolupracujúcemu páchateľovi poskytnutá výhoda beztrestnosti alebo iná výhoda, na ktorú by inak nemal nárok.265)
Rekodifikácia v tomto smere priniesla prokurátorovi možnosť ukončiť
spoluprácu so spolupracujúcim páchateľom novou formou odklonu – podmienečným zastavením trestného stíhania spolupracujúceho obvineného.266) Tento nový odklon v trestnom konaní nadväzuje na už dávnejšie
známy inštitút zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného
a poskytuje možnosť, aby voči spolupracujúcemu obvinenému nebolo trestné
stíhanie zastavené definitívne (čím by vznikla prekážka rei iudicatae), ale aby
spolupracujúci obvinený počas trvania skúšobnej doby dokázal, že v páchaní
trestných činov skutočne nebude pokračovať. Trestný poriadok ustanovuje,
že v prípravnom konaní je iba prokurátor oprávnený podmienečne zastaviť
trestné stíhanie spolupracujúceho obvineného. V tomto ustanovení sa jasne
odzrkadľuje zásada oportunity, keďže prokurátor tak nemusí, ale môže postupovať. Navyše je táto zásada vyjadrená i v podmienkach pre aplikáciu spomenutého nového odklonu, medzi ktoré patrí o. i. i to, že „záujem spoločnosti
na objasnení trestného činu prostredníctvom spolupráce s obvineným
prevyšuje záujem na trestnom stíhaní obvineného“.267) Pri rozhodovaní
264) Pozn. autora: V štátoch, v ktorých sa tradične uplatňuje kontradiktórnosť konania, sa dokonca
až 90 % trestných vecí končí mimo hlavného pojednávania, prostredníctvom inštitútu „plea bargain“, ktorý predstavuje vyjednávanie medzi obhajcom a štátnym zástupcom. Viac k tomuto inštitútu pozri ŠTĚPÁN, J.: Některé rysy trestního řízení ve Spojených státech. In: Právo a zákonnost 5/1991, s. 297-300.
265) IVOR, J. – ZÁHORA, J.: Nové trestné kódexy na Slovensku. In: Kriminalistika. Roč. 38, č. 4
(2005), s. 322.
266) § 218 Trestného poriadku a nasl.
267) Pozn. autora: Medzi ďalšie podmienky v zmysle § 218 Trestného poriadku na aplikáciu uvedeného nového odklonu patrí i to, že spolupracujúci obvinený sa významnou mierou podieľal na
objasnení trestného činu korupcie, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
a teroristickej skupiny alebo zločinu spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo na zistení alebo usvedčení páchateľa tohto trestného
činu a spolupracujúci obvinený nie je organizátorom, návodcom alebo objednávateľom
trestného činu, na ktorého objasnení sa podieľal.
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o tom, či prokurátor aplikuje inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného postupuje prokurátor na základe svojho
diskrečného oprávnenia. Jeho voľná úvaha však nemôže byť bezbrehá, práve
naopak, prokurátor musí všestranne odborne zvážiť najmä pomer medzi závažnosťou trestného činu a záujmom štátu na trestnom stíhaní páchateľa,
musí posúdiť okolnosti prípadu, osobu páchateľa a jeho podiel na spáchanom trestnom čine a na jeho následkoch a v neposlednom rade i to, či výpoveď tejto osoby je spôsobilá vo významnej miere prispieť k objasneniu najzávažnejších trestných činov a zisteniu ich páchateľov.
Ďalšou novou možnosťou, ktorú je oprávnený prokurátor využiť vo vzťahu
ku korunnému svedkovi, je oprávnenie prokurátora dočasne odložiť vznesenie obvinenia osobe, ktorá sa významnou mierou podieľa na objasnení
niektorého z taxatívne vymedzených trestných činov alebo zistení ich páchateľov,268) za predpokladu, že nejde o organizátora, návodcu alebo objednávateľa daného trestného činu (§ 205 TP).
Prokurátor môže v zmysle uvedeného ustanovenia postupovať v tých prípadoch, kedy je bežnými dôkaznými prostriedkami obtiažne prekonať dôkaznú núdzu, v ktorej sa orgány činné v trestnom konaní samy nachádzajú. Účelom takéhoto postupu prokurátora je motivácia najmä členov organizovaných,
zločineckých alebo teroristických skupín, aby ukončili činnosť v týchto skupinách a aby orgánom činným v trestnom konaní poskytli informácie o trestných
činoch páchaných týmito skupinami, ako aj o členoch týchto skupín.269) Aj
v tomto prípade nejde o povinnosť prokurátora, ale o jeho možnosť postupovať spôsobom uvedeným v zákone. Zásada oportunity je vyjadrená aj v tom,
že prokurátor na základe voľnej úvahy hodnotí, či by vznesenie obvinenia podstatne sťažilo objasnenie taxatívne vymedzených trestných činov alebo zistení
ich páchateľa. Pri tejto voľnej úvahe však prokurátor musí postupovať odborne a musí pri tom zhodnotiť najmä to, či sama spolupracujúca osoba, miera jej
účasti na páchaní trestnej činnosti a spôsobilosť jej výpovede môžu prispieť
k objasneniu trestného činu alebo zisteniu jeho páchateľov.
Trvanie dočasného odloženia vznesenia obvinenia nie je v zákone presne určené, je vyjadrené iba slovným spojením „na nevyhnutnú dobu“, čo
znovu vytvára priestor na uplatnenie zásady oportunity. Je teda na posúdení
prokurátora, dokedy má alebo bude trvať dočasné odloženie vznesenia obvinenia. Ak prokurátor usúdi, že pominuli dôvody pre aplikáciu uvedeného inštitútu, bude možné voči spolupracujúcej osobe vzniesť obvinenie.
268) Pozn. autora: V zmysle § 205 Trestného poriadku ide konkrétne o trestný čin korupcie, trestný
čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny alebo zločin spáchaný organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou.
(pozn. aut.)
269) IVOR, J. a kol: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava:
Iura Edition, 2010, s. 562.
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Napokon treba ešte dodať, že zásada oportunity je do istej miery taktiež
vyjadrená i v ďalšom novom druhu odklonu, a to v konaní o dohode o vine
a treste. Tu však ide o špecifický prípad, nakoľko nedochádza k situácii, že
prokurátor sa môže rozhodnúť, že nebude vôbec trestne stíhať určitú osobu,
avšak na základe diskrečného oprávnenia má možnosť navrhnúť len uloženie
miernejšieho trestu – trestu odňatia slobody zníženého o jednu tretinu pod
dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby.270)

Záver
Ako uvádza prof. Mathern, cieľom každej rekodifikácie má byť zabezpečenie vysokej úrovne ochrany práv občana, jeho života, zdravia, slobody
a majetku pri súčasnom zabezpečení celospoločenských záujmov, ako je
napr. bezpečnosť štátu, zachovanie verejného poriadku. Z toho dôvodu je
potrebné zaistiť spoľahlivé objasnenie trestných činov a potrestanie ich páchateľov, k čomu má dôjsť rýchlo, hospodárne a pri dôslednom dodržiavaní
zásad demokracie, humanity a zákonnosti.271) Preto bolo za účelom dosiahnutia tohto cieľa včlenených do slovenského trestného procesu viacero nových prvkov, ktoré sa vo významnej miere odrazili v činnosti prokurátora
v trestnom konaní. Jednou z najpodstatnejších zmien je zavedenie zásady
kontradiktórnosti, ktorá sa snaží urobiť trestné konanie flexibilnejším, živším
a efektívnejším, keďže prokurátor aj obžalovaný sú nútení v konaní pred súdom „súperiť“ a snažiť sa preukázať svoje tvrdenia, pričom dôkazné bremeno
nesie prokurátor. To má za následok zvýšenie nárokov na jeho osobu, keďže
už nemôže byť len nečinnou osobou, ale musí aktívne vystupovať pri dokazovaní a preukazovaní svojich tvrdení uvedených v obžalobe.
Rekodifikovaný Trestný poriadok sa taktiež snaží presunúť ťažisko dokazovania na konanie pred súdom. V tomto zmysle bolo preto potrebné vyhnúť
sa preťaženosti súdov málo závažnými vecami, ktoré by bolo treba prejednávať v časovo i finančne náročnom súdnom konaní. Z toho dôvodu rekodifikácia rozšírila možnosti vybavenia trestných vecí mimo hlavného pojednávania
prostredníctvom posilnenia zásady oportunity v konaní a rozhodovaní prokurátora. Trestný poriadok preto rozšíril možnosti prokurátora, kedy môže postupovať v konaní inak ako podaním obžaloby. Ide predovšetkým o prípady
vzťahujúce sa na inštitút tzv. korunného svedka, voči ktorému môže prokurátor využiť nové spôsoby postupu – môže dočasne odložiť vznesenie obvinenia
a rovnako použiť nový druh odklonu – podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného.
Na záver možno skonštatovať, že aj keď bola rekodifikácia z pohľadu
trestného súdnictva viac-menej úspešná (odbremenila ho od náporu
270) § 39 ods. 4 Trestného zákona.
271) MATHERN, V.: Smery rekodifikácie slovenského trestného procesu. In: Justičná revue.
Roč. 45, č. 7-8 (1993), str. 42-43.
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trestných vecí), z pohľadu činnosti prokurátora priniesla radikálny nárast administratívnej agendy a tým zvýšenie jeho zaťaženia. Napriek tomu, že od rekodifikácie trestného práva na Slovensku ubehlo päť rokov a boli uskutočnené viaceré zmeny rekodifikovaného Trestného poriadku, mnohé aplikačné
problémy neboli doriešené. Prokurátori čelia stále viacerým nedokonalostiam
Trestného poriadku, ktorých vyriešenie je záležitosťou dlhšieho času ako je
obdobie uplynulých piatich rokov.
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trestného práva
Abstrakt:
V predkladanom článku za zaoberám špecifikami korupčnej trestnej činnosti, ktoré výrazne determinujú proces jej odhaľovania. Postupne sa zaoberám osobitosťami spôsobu páchania, typických kriminalistických stôp, vysokou mierou latencie, osobitosťami korupčného vzťahu ako aj povahou
rekodifikovanej trestnoprávnej úpravy postihu korupcie. Z pohľadu rekodifikovaného trestného práva poukazujem na určité problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s využitím inštitútu agenta v procese odhaľovania a následne i dokazovania korupčnej trestnej činnosti.

Kľúčové slová:
korupcia, osobitosti korupčnej kriminality, odhaľovanie, agent

Abstract:
The present article addresses the specifics of the corruption crime that
substantially determine the detection process. Gradually, the commission
deals with the particularities of the method, typical forensic traces, a high
degree of latency, the particularities of a corrupt relationship and recast the
nature of the criminal prosecution of corruption matter. From the viewpoint of
criminal law recast shows some problems which arise in connection with
using the Institute’s agent in the process of detection and consequently
proving the corruption crime.
Korupcia je považovaná za jeden z najrozšírenejších a zároveň aj najalarmujúcejších javov súčasnej spoločnosti. S prebiehajúcim procesom globalizácie a integrácie a v súvislosti s informačným a technologickým rozvojom sa
sústavne objavujú novšie a modernejšie spôsoby páchania korupcie. Vyznačujú sa sofistikovanosťou, vysokou mierou organizovanosti a detailne premyslenými formami prípravy i utajovania, ktoré tvoria súčasť modusu operandi.
Korupčná trestná činnosť je pritom v súčasnosti imanentná nie len vo verejnej
sfére, ale aj v sfére súkromnej, vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach spoločenského systému. Tieto skutočnosti spoločne s osobitosťami typických kriminalistických stôp, osobitosťami týkajúcimi sa samotného
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korupčného vzťahu a vysokou mierou latencie korupcie majú za následok, že
odhaľovanie korupčnej trestnej činnosti klasickými prostriedkami je veľmi náročné, komplikované a často až nemožné. Všetky tieto skutočnosti smerujú
a taktiež aj plne odôvodňujú potrebu využitia špecifických prostriedkov a to
nie len v procese odhaľovania, ale aj v procese dokazovania korupčnej trestnej činnosti. K ich charakteristickým znakom možno zaradiť utajenosť a taktiež aj pomerne intenzívny stret s vybranými základnými ľudskými právami, ktoré sú, za splnenia zákonných podmienok pre využitie týchto prostriedkov,
obetované v prospech záujmu spoločnosti na odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov najzávažnejšej trestnej činnosti, ku ktorej možno jednoznačne zaradiť aj korupčnú trestnú činnosť. Ide o prostriedky, ktoré musia byť
svojou povahou prispôsobené všetkým osobitostiam, ktoré korupčná kriminalita vykazuje, vrátane sfér a oblastí jej výskytu. Vo všeobecnosti je proces
odhaľovania korupčnej kriminality determinovaný osobitosťami:
l

modusu operandi, ktorý zahŕňa predchádzajúce ako aj následné úkony,

l

typických kriminalistických, predovšetkým pamäťových, stôp,

l

korupčného vzťahu a taktiež

l

povahou aktuálnej trestnoprávnej úpravy postihu korupcie a

l

vysokou mierou latencie, na ktorej sa podieľajú všetky vyššie uvedené
osobitosti.

Spôsob spáchania korupčných trestných činov spoločne s predchádzajúcimi úkonmi vo forme prípravy a následnými úkonmi vo forme utajovania je
veľmi osobitý. Najčastejšie sú korupčné trestné činy páchané vo forme dohody, ktorá má ústnu formu. Žiadna zo zúčastnených strán nemá záujem na jej
odhalení a teda ani na existencii akýchkoľvek písomných dôkazov. Rovnako
však zúčastnené strany majú záujem, aby sa korupčná dohoda uskutočnila
bez svedkov a bez osôb, ktorých účasť na dohode nie je potrebná resp. nevyhnutná. Typicky ku korupčnému správaniu dochádza na neverejných priestranstvách, v uzavretých priestoroch domov, bytov, kancelárií a podobne.
Komplikované z hľadiska dokazovania subjektívnej stránky skutkových podstát korupcie sú prípady, kedy ku korupčnému konaniu dochádza bez využitia
verbálnych prostriedkov komunikácie. Plnenia, ktoré sú na základe korupčnej
dohody poskytované, sú kryté najrôznejšími legendami s cieľom ich legalizácie navonok. Ide o poskytovanie darov všeobecne (či už osobných alebo
sponzorských), pozorností a ústretových služieb. Pre peňažné plnenia je typický veľmi rýchly rozptyl peňažných prostriedkov, opakované vklady a výbery, rušenie a zakladanie nových účtov a podobne. V mnohých prípadoch je tak
veľmi náročné preukázať nelegálnosť finančných operácií a ich korupčnú
podstatu. S tým súvisí chápanie a charakteristika pojmu úplatok. Napriek existencii trestnoprávnej legálnej definície pojmu úplatok je problematické určiť,
kedy o úplatok ide a kedy nie. Navyše, ak aj v konkrétnej situácii ide o plnenie,
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ktoré má povahu úplatku, táto skutočnosť je často veľmi ťažko preukázateľná.
V každom prípade sa za rozhodujúci považuje zámer, s ktorým je alebo má byť
plnenie poskytované resp. to, k čomu má plnenie smerovať. Za úplatok sa
preto nepovažuje poskytnutie pozornosti, všimného či drobného darčeka, pri
ktorých sa od druhej strany nevyžaduje žiadne korupčné konanie (porušenie
povinností). Zámer, s ktorým je alebo má byť plnenie poskytované je však
v mnohých prípadoch ťažko preukázateľný.
Základným spôsobom páchania korupcie sú konania, ktoré ako korupčné trestné činy definuje aktuálna trestnoprávna úprava. Ide o právnu úpravu
obsiahnutú v III. diele VIII. hlavy osobitnej časti Trestného zákona (zákon
č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „TZ“). Za
spôsoby páchania korupčnej kriminality sa v zmysle nej považuje:
l

prijímanie, žiadanie úplatku a tiež prijatie alebo žiadanie prísľubu úplatku
(trestný čin prijímania úplatku podľa ustanovení § 328 až 331 TZ),

l

sľúbenie, ponúknutie alebo poskytnutie úplatku (trestný čin podplácania
podľa ustanovení § 332 až 335 TZ) a

l

nepriama korupcia, ktorá zahŕňa nepriame prijímanie úplatku a nepriame
podplácanie podľa ustanovenia § 336 TZ.

Špecifiká spôsobu páchania korupcie sú do značnej miery determinované aj osobitosťami, ktoré vykazuje korupčný vzťah a aktuálnou trestnoprávnou úpravou postihu korupcie, ktorá prešla v rámci rekodifikácie určitou
zmenou. V literatúre sa stretávame s názorom, že korupčný vzťah je primárne
vzťahom viacčlenným272) a teda okrem základných subjektov (korumpujúceho a korumpovaného) sa ho zúčastňujú aj ďalšie subjekty, spravidla s postavením sprostredkovateľa alebo aj pri nepriamej korupcii. Pri úvahách o možnostiach trestného postihu sprostredkovateľa je potrebné mať na zreteli skutočnosť, či tento subjekt korupčného vzťahu vedel o povahe odovzdávaného
plnenia a o podstate vzťahu medzi korumpovaným a korumpujúcim alebo bol
ovplyvnený nepravdivou legendou, ktorá má navonok legalizovať korupčné
konanie. Korupčný vzťah je typický ďalej aj tým, že pre všetky zúčastnené
strany je svojim obsahom výhodný a preto v ňom nemožno personifikovať poškodeného (obeť) trestného činu. Poškodeným z korupčných trestných činov, resp. obeťou korupcie je v podstate celá spoločnosť, nakoľko korupcia
zasahuje do základných princípov právneho a demokratického štátu.
Na osobitosti modusu operandi a vysokú mieru latencie korupcie má
vplyv aj aktuálna trestnoprávna úprava postihu korupcie. Práve tejto sa
podstatnejším spôsobom dotkla aj rekodifikácia trestného práva v našich
podmienkach. Pôvodná trestnoprávna úprava bola zaradená do III. hlavy osobitnej časti Trestného zákona (zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších
272) Baláž, P., Jalč, A.: Spoločensko-právna ochrana pred korupciou. Bratislava: Vydavateľstvo
Trnavskej univerzity, Veda – Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 28 - 30
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právnych predpisov, ďalej len „Trestný zákon“) s názvom „Trestné činy proti
poriadku vo veciach verejných“, konkrétne v III. diele nazvanom „Korupcia“.
Išlo o právnu úpravu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160 a
§ 160a až §160c Trestného zákona, o právnu úpravu podplácania podľa
§ 161 a § 161a až §161c Trestného zákona, ako aj o právnu úpravu nepriamej korupcie podľa § 162 Trestného zákona. Na tieto ustanovenia nadväzovali osobitné ustanovenia o účinnej ľútosti (§ 163 Trestného zákona) a okolnosti vylučujúce trestnosť podplácania a nepriamej korupcie (§ 164 Trestného zákona).
V rámci rekodifikácie trestného práva však z pohľadu systematiky osobitnej časti TZ došlo k prehodnoteniu dôležitosti chránených záujmov tak, aby
novo zvolená systematika zodpovedala dôležitosti a hierarchii hodnôt v spoločnosti. Na tomto základe boli korupčné trestné činy zaradené až do VIII. hlavy osobitnej časti TZ („Trestné činy proti poriadku vo veciach verejných), do
tretieho dielu s názvom „Korupcia“. Ide o právnu úpravu prijímania úplatku
(§ 328 až 331 TZ), podplácania (§ 332 až § 335 TZ) a nepriamej korupcie
(§ 336 TZ). Osobitné ustanovenia o účinnej ľútosti ako aj okolnosti vylučujúce
trestnosť podplácania a nepriamej korupcie boli zaradené do všeobecnej
(prvej) časti TZ, konkrétne do ustanovenia § 86 písm. g) TZ a § 30 ods. 3 TZ.
Právna úprava korupčných trestných činov bola založená na princípe skoro zrkadlového obrazu postihovaných foriem konaní. Z pohľadu postihovaných foriem nešlo o úplný zrkadlový odraz, nakoľko v niektorých skutkových podstatách trestného činu podplácania a nepriamej korupcie v časti nepriameho
podplácania absentovala forma konania spočívajúca v ponúknutí úplatku.
V odbornej literatúre sa pritom uvádzalo, že ide skôr o chybu legislatívy ako
o legislatívny zámer. Faktom však je, že v trestnom práve hmotnom nemožno
analogicky rozširovať podmienky trestnej zodpovednosti v neprospech páchateľa, čo spôsobovalo problémy. Uvedený problém bol odstránený až
s účinnosťou od 1. januára 2010 a to novelou TZ č. 576/2009 Z. z., ktorou
sa forma konania spočívajúca v ponúknutí doplnila do skutkových podstát
trestného činu podplácania, ale aj do skutkovej podstaty nepriamej korupcie
v časti nepriameho podplácania.
Faktom je, že povaha aktuálnej trestnoprávnej úpravy výrazne vplýva nie
len na spôsob páchania, ale aj utajovania korupcie. Na základe aktuálnej
úpravy postavenej z hľadiska foriem konaní na princípe zrkadlového obrazu je
v podstate každý zo subjektov korupčného vzťahu potenciálnym obvineným
z korupčného trestného činu (prijímania úplatku na jednej strane alebo podplácania na strane druhej). Táto skutočnosť výrazne ovplyvňuje spôsob páchania korupčnej trestnej činnosti, správanie subjektov korupčného vzťahu
a tiež zvyšuje ich záujem na dôslednom utajovaní korupcie. Tieto všetky skutočnosti vo svojom súhrne sa následne veľmi výrazne podieľajú na vysokej latencii korupcie.
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Odhaľovanie korupcie je výrazne ovplyvnené aj typickými kriminalistickými stopami, predovšetkým stopami pamäťovými a v niektorých prípadoch aj
materiálnymi v podobe vecných či listinných dôkazov. Základom vzniku pamäťových stôp je vnímanie určitej situácie konkrétnou osobou prostredníctvom
jej zmyslov. Na základe zapamätania si tejto situácie je táto osoba schopná
vnímanú skutočnosť (obsah pamäťovej stopy) v budúcnosti reprodukovať. Ide
však o stopy, ktoré do značnej miery závisia od subjektívnych i objektívnych
podmienok a faktorov vnímania. Okrem toho, že podliehajú plynutiu času, sú
ovplyvňované aj vekom a zdravotným stavom ich nositeľa. Tieto faktory majú
vplyv na konkrétnosť, podrobnosť a jasnosť obsahu pamäťovej stopy. Pred
spoločnosťou sú skryté a pokiaľ ich nositeľ nechce reprodukovať, tak sú
v podstate nedostupné. V prípade smrti nositeľa sú dokonca trvalo stratené.
Sprístupnenie obsahu pamäťových stôp je teda závislé od vôle ich nositeľa.
V prípade korupčnej trestnej činnosti ide predovšetkým o pamäťové stopy
osôb, ktoré sú na korupcii priamo zúčastnené. V tomto smere veľmi dôležitú
úlohu zohráva práve záujem všetkých osôb zúčastnených na korupčnej dohode zachovávať ju v tajnosti. Okrem toho nezáujem na reprodukcii pamäťových
stôp podporuje aj povaha aktuálnej trestnoprávnej úpravy a povaha korupčného vzťahu. Len veľmi ojedinele sa stretávame s pamäťovými stopami svedkov,
keďže korupčná trestná činnosť je spravidla dokonale utajovaná. Častejšie
ide o osoby, ktoré síce úplatok poskytli, ale len z dôvodu, že oň boli požiadané a bez meškania o tomto urobili oznámenie príslušným orgánom. Na tieto
osoby sa následne vzťahuje jedna zo špeciálnych okolností, ktoré vylučujú
trestnú zodpovednosť.273)
Zriedkavo sa stretávame s materiálnymi stopami. Najčastejšie sú to materiálne stopy vo forme vecných dôkazov a listinných dôkazov. Ide o veci alebo
listiny (často listiny verejné), ktoré boli resp. mali byť realizované ako úplatok
alebo o veci či listiny, ktoré sa na úplatok vzťahujú alebo s ním určitým spôsobom súvisia.
Uvedené skutočnosti, vrátane vysokej miery latencie korupčnej kriminality, spôsobujú, že príslušné orgány v procese odhaľovania korupcie disponujú
iba minimom relevantných operatívnych informácií. Ich činnosť je navyše do
značnej miery sťažená aj vďaka tomu, že mnohé relevantné informácie sú
predmetom zákonom chránených tajomstiev a z toho dôvodu sú pre príslušné
orgány nedostupné. Taktiež aj v procese dokazovania sa príslušné orgány
stretávajú s dôkaznou núdzou. Všetky vyššie uvedené špecifiká korupčnej kriminality ukazujú, že efektívne a účinné odhaľovanie, ale aj dokazovanie korupcie vyžaduje využívanie špecifických prostriedkov, ktoré sú vyššie uvedenými špecifikami aj plne odôvodnené. V procese odhaľovania korupčnej kriminality pritom zohráva nezastupiteľné miesto operatívno-pátracia činnosť
273) § 86 písm. g) TZ
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príslušníkov Policajného zboru, nakoľko odhaľovanie trestnej činnosti a zisťovanie jej páchateľov predstavuje súčasť cieľov tejto činnosti. V rámci nej sú využívané nie len všeobecne využiteľné prostriedky, ale aj prostriedky špeciálne, ktoré majú policajno-bezpečnostný charakter a v konečnom dôsledku aj
prostriedky špecifické.274) Ide predovšetkým o informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti a to nie len podľa ustanovení zákona o Policajnom zbore (zákon č. 171/1993 Zb. v znení neskorších
právnych predpisov), ale aj podľa Trestného poriadku (zákon č 301/2005 Z.
z. v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len „TP“) a aj podľa niektorých ďalších právnych predpisov. K takýmto prostriedkom (prostriedkom
operatívno-pátracej činnosti) možno zaradiť aj inštitút agenta.
Inštitút agenta bol do nášho právneho poriadku zavedený ešte pred rekodifikáciou trestného práva. Konkrétne išlo o novelizáciu pôvodného Trestného poriadku (zákon č. 141/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov,
ďalej len „Trestný poriadok“) č. 247/1994 Z. z. s účinnosťou od 1.10.1994.
Inštitút aktívneho agenta resp. agenta provokatéra bol zavedený až o deväť rokov neskôr, ale taktiež ešte pred rekodifikáciou trestného práva u nás. Konkrétne išlo o zákon č. 457/2003 Z. z., ktorý s účinnosťou od 1. 12. 2003 novelizoval vtedajší Trestný poriadok. Spoločne s jeho zavedením došlo aj k zákonnému zakotveniu podmienok, na ktorých splnenie sa viaže jeho využitie.
Systematicky pritom išlo o IV. hlavu I. časti Trestného poriadku, ktorá upravovala zaistenie osôb a vecí. V ôsmom oddiele bola obsiahnutá právna úprava
agenta. Už pred rekodifikáciou sa teda koncepčne rozlišovala úprava agenta
kontrolóra a aktívneho agenta resp. agenta provokatéra. Táto právna úprava
vychádzajúca z rozlíšenia tzv. agenta kontrolóra a aktívneho agenta bola následne prebratá aj do ustanovení rekodifikovaného TP. Systematicky však došlo k jej začleneniu do V. hlavy I. časti TP, konkrétne medzi inštitúty, ktoré slúžia na získavanie informácií dôležitých pre trestné konanie, konkrétne do ustanovenia § 117 TP.
V rámci rekodifikácie došlo taktiež k spresneniu právnej úpravy inštitútu
agenta predovšetkým v otázkach trestných činov, pri ktorých je možné využitie agenta – kontrolóra, k spresneniu časového určenia platnosti príkazu, ktorý na využitie agenta vydal predbežne prokurátor a určitý posun je viditeľný aj
v otázkach využitia agenta v procese dokazovania korupčnej trestnej činnosti.
Avšak poslednej zo spomenutých oblastí sa dotýka viacero problémov, ktoré
boli rekodifikáciou opomenuté.
Pôvodne, v zmysle ustanovenia § 88b ods. 1 Trestného poriadku bolo
možné využitie agenta provokatéra na účely odhaľovania, zisťovania a usvedčovania páchateľov obzvlášť závažných trestných činov, korupcie a trestného
činu podľa § 158 Trestného zákona. Podľa aktuálneho ustanovenia § 117
274) Lisoň, M., Polák, P.: Taktické aspekty aplikácie prostriedkov pri napĺňaní účelu
operatívno-pátracej činnosti. In Kriminalistika 2/2008, s. 140 - 142
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ods. 1 TP ide o zločiny, korupčné trestné činy, legalizáciu príjmov z trestnej
činnosti a zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
V otázkach platnosti príkazu na použitie agenta vydaného v prípravnom
konaní a v postupe pred jeho začatím prokurátorom v prípade, ak vec nezniesla odklad a činnosť agenta sa nespája so vstupom do obydlia, došlo len k
spresneniu lehoty. Zatiaľ čo pôvodné ustanovenie § 88b ods. 6 Trestného
poriadku uvádzalo, že platnosť je obmedzená na 3 dni, aktuálne ustanovenie
§ 117 ods. 6 TP uvádza, že ide o 72 hodín. V prípade použitia aktívneho agenta resp. agenta provokatéra je možnosť vydania príkazu prokurátorom vylúčená (§ 117 ods. 6 tretia veta TP). V prípravnom konaní a aj v postupe pred jeho
začatím musí byť príkaz vydaný sudcom pre prípravné konanie.
Využitie agenta v procese dokazovania tiež prešlo určitými zmenami. Postupne sa upustilo od úplného zákazu výsluchu agenta v prípravnom konaní
a obmedzeného výsluchu agenta v konaní pred súdom a v súčasnosti je možný výsluch agenta nie len v prípravnom konaní, ale aj v konaní pred súdom.275)
Ťažisko jeho využitia bolo presunuté do prípravného konania, nakoľko sa priamo uvádza, že výsluch agenta v konaní pred súdom je skôr výnimočný.276) Samozrejme, s cieľom ochrany agenta a s ňou nevyhnutne spojeným utajením
totožnosti sa na neho aplikujú osobitné pravidlá pri výsluchu, pri preukazovaní
pravej totožnosti ako aj pri predvolávaní na súdne konanie. Práve vo vzťahu k
týmto skutočnostiam vydal Európsky súd pre ľudské práva viaceré významné
judikáty, ktorých obsah však nebol zohľadnený pri rekodifikácii našej trestnoprávnej úpravy.
V súvislosti s judikatúrou vo veci Mechelen vs. Holandsko zo dňa
30.10.1997 a vo veci Kostovski vs. Holandsko zo dňa 20.11.1989 možno
za problematické považovať prípady, kedy sa s cieľom ochrany a utajenia totožnosti vypočúva agent s využitím prostriedkov a zariadení, ktoré slúžia na
prenos obrazu a zvuku. Rovnako problematické je aj ustanovenie § 262 TP,
ktoré umožňuje na účely ochrany a utajenia totožnosti agenta vylúčiť obžalovaného, jeho dôverníkov a verejnosť z pojednávania počas výsluchu svedka.
Po ich návrate musí byť obžalovaný oboznámený s obsahom výsluchu a môže
prostredníctvom predsedu senátu klásť agentovi otázky a to bez osobného
kontaktu. V prípade Kostovski vs. Holandsko Európsky súd pre ľudské práva
judikoval, že anonymný výsluch (výsluch agenta ako svedka, ak jeho pravá totožnosť nie je známa) výrazným spôsobom oslabuje pozíciu a možnosti obhajoby. Prípustnosť takéhoto anonymného výsluchu viazal na splnenie
podmienky:
l

subsidiarity a absolútnej nevyhnutnosti takéhoto výsluchu,

275) Polák, P.: Výsluch agenta ako dôkazný prostriedok. In Teoretické a praktické problémy dokazovania. Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa
15. decembra 2008, FP BVŠP, Bratislava, 2008, s. 199 a nasl.
276) § 117 ods. 11 TP
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l

na nemožnosť založenia rozhodovania vo veci výhradne alebo v prevažnej miere len na takomto dôkaze (výpovedi agenta ako anonymného
svedka) a

l

na potrebe zabezpečenia práva na spravodlivý proces, v rámci ktorého
má každý právo na to, aby jeho vec bola verejne a v primeranej lehote
prejednaná zákonným súdom za jeho prítomnosti tak, aby sa mal možnosť ku všetkým vykonaným dôkazom vyjadriť.

Bez naplnenia uvedených podmienok súd konštatoval, že výsluch anonymného svedka tak vážne oslabuje pozíciu obhajoby, že je v rozpore s právom na obhajobu v zmysle Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách.
V prípade Mechelen vs. Holandsko súd uviedol, že výsluch tajného agenta v pozícii anonymného svedka výrazne oslabuje záruky obhajoby a prípustný
môže byť len vtedy, ak sú na toto utajenie dostatočne závažné dôvody. Za takéto dôvody považoval napríklad možnosť využitia agenta do budúcna na účely tajných operácií.
V porovnaní s týmito judikátmi treba uviesť, že naša trestno-procesná
úprava uvádza, že totožnosť agenta musí ostať utajená a to aj po ukončení
jeho činnosti. Oboznámiť sa s pravou totožnosťou agenta môžu len subjekty,
ktoré rozhodujú o vydaní alebo o predĺžení príkazu na použitie agenta na základe vlastnej žiadosti. Po skončení činnosti môže byť odhalená len totožnosť
agenta, ktorý je osobou odlišnou od príslušníkov Policajného zboru alebo polície cudzieho štátu a to len za podmienky, že s tým táto osoba súhlasí. Iné
možnosti odhalenia totožnosti náš TP nepozná.
Aktuálna trestno-procesná úprava využitia agenta v procese dokazovania
korupčnej trestnej činnosti a spôsob jeho výsluchu, ktorý je v trestnom konaní
dôkazným prostriedkom, tak nie je v súlade s európskou judikatúrou a odporuje aj právu na obhajobu, ktoré je garantované aj Európskym dohovorom
o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ako som uviedla vyššie, tieto
problémy zodpovedajúcim spôsobom nevyriešila ani rekodifikácia trestného
práva v našich podmienkach. Riešenie tohto problému tak bolo ponechané
na riešenie súdom a to vzhľadom na okolnosti konkrétnych prípadov. Využitie
prostriedkov na prenos obrazu a zvuku ako aj aplikácia ustanovenia § 262 TP
v niektorých prípadoch bude nevyhnutná. V každom prípade by však malo
dôjsť k zváženiu, či je v danom prípade dostatočne odôvodnená a jej využitie
nevyhnutné.

Záver
Korupčná trestná činnosť vykazuje viaceré špecifiká, ktoré podstatným
spôsobom ovplyvňujú proces jej odhaľovania a taktiež aj dokazovania. Možno
k nim zaradiť špecifiká modusu operandi, ktorého súčasťou sú aj osobitné
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spôsoby utajovania, ďalej osobitosti typických kriminalistických stôp, osobitosti korupčného vzťahu a subjektov v ňom zúčastnených, vysokú mieru latencie ako aj povahu aktuálnej trestnoprávnej úpravy. Navyše je v mnohých prípadoch problematické preukázať, že realizované plnenie má povahu úplatku.
Vďaka týmto skutočnostiam je často korupčná kriminalita vyčleňovaná ako samostatný druh kriminality. Ukazuje sa, že kontrola korupčnej kriminality je len
veľmi málo efektívna a účinná prostredníctvom klasických prostriedkov a metód. Poznatky týkajúce sa špecifík korupčnej kriminality odôvodňujú využitie
špecifických, utajeným spôsobom vykonávaných, prostriedkov v procese jej
odhaľovania i dokazovania. Jedným z nich je aj inštitút agenta, ktorý veľmi významným spôsobom prispieva k odhaľovaniu korupčnej kriminality a nezastupiteľné miesto má aj v procese dokazovania korupcie. Rovnako ako úpravy
korupčných trestných činov, tak aj úpravy agenta sa dotkla rekodifikácia trestného práva v našich podmienkach. Niektoré z predošlých ustanovení boli prebraté, iné boli doplnené a spresnené. S niektorými sa však nevysporiadala ani
rekodifikácia a ponechala ich tak plne na aplikačnú prax a rozhodovaciu činnosť súdov. Práve súdy tak zaťažuje úvaha o možnostiach využitia a prípustnosti výsluchu agenta ako dôkazného prostriedku v súvislosti s jeho utajenou
totožnosťou. Zostáva otázkou do diskusie, či tento postup zákonodarcu je
správny a či nie je skutočne potrebné aj prípady výsluchu agenta ako svedka
v súvislosti s jeho utajenou totožnosťou upraviť na úrovni zákona a s ohľadom
na európsku legislatívu a judikatúru.
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Denisa Mrázovská

Význam záverečnej reči vo
vzťahu k hodnoteniu dôkazov
v trestnom konaní
Abstrakt:
Príspevok sa venuje záverečnej reči a jej vzťahu k hodnoteniu dôkazov
v trestnom konaní, a to so zameraním sa na jednotlivé strany trestného konania, ktoré majú právo záverečnej reči s akcentom na záverečnú reč obhajcu.
Príspevok ďalej analyzuje dostupnú judikatúru v danej oblasti a zameriava sa
aj na právo posledného slova obžalovaného a doplnenie dokazovania ako reakcie na obsah záverečnej reči.

Kľúčové slová:
záverečná reč, posledné slovo obžalovaného, trestné konanie, dokazovanie, obhajca

Abstract:
The article deals with the final speech and its relation to the process of
evaluating the evidence in the criminal proceedings. It focuses on the parties
of the criminal proceedings having right of the final speech, mainly on the final
speech of defense. In addition article analysis the case-law in this area and
targets on the importance of the right of the „last word“ of accused person
and the question of supplementing of evidence as reaction on the content of
the final speech.

Key words:
final speech, last word of accused person, accused person, criminal
proceedings, legal counsel

1.

Úvod

Inštitút záverečnej reči je vymedzený v štvrtom diele tretej hlavy Trestného poriadku ako zákona č. 301/2005 Z.z v znení neskorších zmien a doplnkov, konkrétne v ustanovení § 274 Trestného poriadku. Nepochybne súvisiacimi a podpornými ustanoveniami k cit. paragrafu sú aj ustanovenia § 275 a
§ 276 Trestného poriadku upravujúce právo posledného slova obžalovaného
a doplnenie dokazovania.
239

TRESTNÉ PRÁVO PROCESNÉ

2.

Záverečná reč, posledné slovo obžalovaného a doplnenie dokazovania

V zmysle § 274 ods. 1 Trestného poriadku: „Ak niet ďalších dôkazných
návrhov alebo ak súd rozhodol, že sa ďalšie dôkazy vykonávať nebudú, vyhlási predseda senátu dokazovanie za skončené a udelí slovo na záverečné reči“. Aj keď zákon nevymedzuje obsah záverečných rečí, vzhľadom na
charakter trestného konania majú byť prednesy vecné a konkrétne, zamerané
na dôkazy, ktoré sa v rámci hlavného pojednávania vykonali kontradiktórnym
spôsobom, vo svojej podstate by sa mali orientovať na skutkové základy uvedené v obžalobe, ako aj na ich právne posúdenie.277)
V zásade možno konštatovať, že jednotlivé procesné strany vo svojich záverečných rečiach prednesú konajúcemu súdu svoje stanoviská, ktorých prezentáciu im zákonodarca týmto zákonným spôsobom umožnil. Rozhodne je
to priestor na argumentačné pôsobenie pri záverečnom rozhodovaní súdu
o prípadnej vine a treste alebo inom meritórnom rozhodnutí vo veci. Prirodzenosťou je, že každá z procesných strán sa vo svojom prednese zameria na
otázky a dôkazy, ktoré napĺňajú jej očakávania. Ostáva potom na zhodnotení
súdu, aby v rámci zásady voľného hodnotenia dôkazov všetky argumenty jednotlivo, ako aj vo vzájomnej súvislosti uvážil a vo veci spravodlivo a nestranne
rozhodol.278)
Zákon v ustanovení § 274 ods. 2 upravuje poradie záverečných rečí, ktoré však nie je nemenné, okrem skutočnosti, že ako prvý prednesie záverečnú
reč prokurátor, ako aj obligatórnej podmienky, že obhajca obžalovaného
a obžalovaný hovoria ako poslední. Následne v odseku 3 citovaného zákonného ustanovenia zákonodarca stanovuje možnosť prerušenia záverečných
rečí, a to len v prípade, že zrejme vybočujú z rámca prejednávanej veci. Z výkladu možno teda vyvodiť, že je na posúdení predsedu senátu, či je záverečná reč k meritu veci alebo nie, či jej obsah súvisí s predmetom konania a či
osoba oprávnená predniesť záverečnú reč vystihla v zmysle obsahu jej podstatu.
Vo vzťahu k záverečnej reči Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozhodnutí, sp. zn. 1Tdo 43/2008 vyslovil právny názor, že právo záverečnej reči
a posledného slova sú najmä z hľadiska obvineného významnými inštitútmi
procesného práva, ktorými môže naposledy v konaní pred prvostupňovým súdom vyjadriť svoj názor na prerokúvanú vec, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, navrhnúť doplnenie dokazovania, prípadne oľutovať spáchanú trestnú
činnosť pred tým, ako sa senát odoberie na poradu. Je to posledná možnosť
zvrátiť prípadné rozhodnutie súdu celkom alebo v určitom smere vo svoj prospech. Nie sú ojedinelé ani prípady, že súd po vypočutí argumentácie
277) Minárik, Š. a kol.: Trestný poriadok. Stručný komentár. Prvé vydanie. Bratislava: IURA
EDITION, 2006, s. 699
278) Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné. Prvé vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 631
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procesných strán v rámci záverečnej reči, odročil hlavné pojednávanie a nariadil doplnenie dokazovania. Ide teda o významné inštitúty v rámci práva na
obhajobu v konaní pred súdom, ich existencia má v našom právnom systéme
tradíciu a našla svoje vyjadrenie aj v rámci novej procesnoprávnej úpravy
v trestnom práve.279)
Ustanovenie § 275 Trestného poriadku definuje právo posledného slova
obžalovaného. Toto právo umožňuje obžalovanému, aby uplatnil obhajobu
v tých smeroch, ktoré považuje za dôležité a tým mu dáva možnosť ovplyvniť
súd vo svoj prospech, zákon nevymedzuje, podobne ako pri záverečných rečiach, obsah posledného slova. Je na zvážení a vôli obžalovaného, aby sa vyjadril ku všetkým skutočnostiam, ktoré považuje za podstatné. Je to právo,
ktoré prislúcha jedine obžalovanému, repliku posledného slova inou stranou
zákon nepripúšťa, lebo by stratilo svoj charakter, ako aj zmysel.281)
Za významné a podstatné v rámci spravodlivého trestného procesu označil právo posledného slova obžalovaného vo svojom rozhodnutí aj Najvyšší
súd Slovenskej republiky, sp. zn. 2 Tdo 28/2009, kde v rámci dovolacieho
konania vyslovil názor, v zmysle ktorého v žiadnom smere nemožno spochybniť skutočnosť, že je zásadným porušením práva na obhajobu, ak konajúci
súd neumožní v rámci hlavného pojednávania použiť právo posledného slova,
nasledujúce vždy po záverečných rečiach, rovnako je porušením tohto práva,
ak konajúci súd bezdôvodne posledné slovo obžalovaného preruší.282)
Rovnako aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení, sp.
zn. IV.ÚS 22/09-31 zdôraznil, že právo posledného slova umožňuje obžalovanému, aby v záujme čo najširšieho uplatnenia práva na obhajobu prehovoril
ako posledný, bezprostredne predtým, ako sa senát odoberie k záverečnej
porade, aby tak mohol ovplyvniť súd pri vyhodnocovaní výsledkov dokazovania, prípadne aj k rozhodnutiu doplniť dokazovanie, a teda pokračovať v hlavnom pojednávaní. Neumožnenie uplatnenia tohto práva je zásadným porušením práva na obhajobu, ktoré napĺňa dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1
písm. c) Trestného poriadku.283)
Za významný možno označiť vzťah záverečnej reči k ustanoveniu § 276
Trestného poriadku, a to k inštitútu doplnenia dokazovania. Z uvedeného
279) Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Tdo 43/2008 zo dňa 11. februára
2009
280) Paragraf 275 Trestného poriadku: „Po skončení záverečných rečí a pred odchodom na záverečnú poradu udelí predseda senátu obžalovanému posledné slovo. Počas tohto prejavu nesmú obžalovanému ani súd, ani nikto iný klásť otázky.“
281) Minárik, Š. a kol.: Trestný poriadok. Stručný komentár. Prvé vydanie. Bratislava: IURA
EDITION, 2006, s. 700
282) Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Tdo 28/2009 zo dňa 18. augusta
2009
283) Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV.ÚS 22/09-31 zo dňa 05.februára
2009
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paragrafového znenia vyplýva, že ak súd so zreteľom na záverečné reči alebo
pri záverečnej porade zistí, že treba ešte niektorú okolnosť objasniť, rozhodne, že dokazovanie bude doplnené a v hlavnom pojednávaní pokračuje. To
platí v prípade, že doplnenie dokazovania možno realizovať ihneď, ak ale treba dokazovanie doplniť dôkazmi, ktoré nemožno vykonať ihneď, súd hlavné
pojednávanie odročí. Práve v doplnení dokazovania možno nájsť nepochybný
význam obsahu záverečných rečí a ich vnímania konajúcim súdom.
Vo vyššie citovanom rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
bol prezentovaný názor, že nie sú ojedinelé prípady, kedy súd so zreteľom na
záverečné reči a argumentácie procesných strán odročil hlavné pojednávanie
a nariadil doplnenie dokazovania. Rada by som si osvojila tento názor, ktorý
Najvyšší súd vyjadril nepochybne vzhľadom na svoju sústavnú aktívnu procesnú činnosť. Z pohľadu svojej praxe advokátskeho koncipienta sa však v rámci
hlavného pojednávania (na ktorom je možná účasť advokátskeho koncipienta
v zmysle § 36 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku)284) stretávam skôr s formálnym aplikovaním inštitútu záverečných rečí, ako aj posledného slova obžalovaného. Súdy väčšinou otvoria záverečné reči, prípadne určia ich poradie
a ich obsah posudzujú skôr informatívne než vo vzťahu k hodnoteniu dôkazov
vykonaných v rámci hlavného pojednávania. Samozrejme trestné konanie,
osobitne hlavné pojednávanie, možno považovať za „živé“ a silne individuálne, rozhodne nemožno zovšeobecniť v jednotnom názore prístup jednotlivých súdov. Myslím, že ako v každom úkone trestného konania, aj na hlavnom
pojednávaní závisia jednotlivé procesné postupy hlavne od osoby samosudcu
alebo predsedu senátu. Okrem ich viazanosti zákonmi a procesným postupom podľa Trestného poriadku je v zásade v rámci voľného hodnotenia dôkazov na konajúcom súde, ako jednotlivé vykonané dôkazy zhodnotí, či už jednotlivo alebo vo vzájomnej súvislosti.
Cieľom príspevku je priblížiť a zhodnotiť význam záverečnej reči najmä
z pohľadu obhajoby. Záverečná reč je jeden z mála inštitútov trestného konania, kde súd ani žiadna strana v konaní nezasahujú (okrem už vyššie uvedenej
možnosti súdu v zmysle § 274 ods. 3 Trestného poriadku) do prednesu obhajcu. Obhajca má tak možnosť plynulo zhodnotiť, poukázať, dať do pozornosti, vysvetliť, analyzovať alebo zdôrazniť všetky skutočnosti, ktoré vo vzťahu
k predmetu konania považuje sám, ale hlavne v záujme obžalovaného za podstatné. Rovnako môže upriamiť pozornosť na nové skutočnosti, ktoré v rámci
dokazovania vyšli najavo a môžu mať podstatný význam na postup podľa
§ 276 Trestného poriadku. Nedá mi nespomenúť jeden príklad konajúceho
súdu zo svojej praxe, ktorý ma vlastne inšpiroval na spracovanie tejto témy.
Išlo o prípad, kedy pri udelení slova na záverečnú reč obhajcovi, samosudca
284) Paragraf 36 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku: „Pri úkonoch trestného konania sa môže dať
obhajca zastúpiť advokátskym koncipientom, ak s tým obvinený súhlasí v konaní pred súdom,
ak ide o konanie o prečine.“
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tohto počas prednesu prerušil, či má svoju záverečnú reč vypracovanú aj v písomnej forme. Po kladnej odpovedi si kópiu vyžiadal, krátkou cestou ju založil
do spisového materiálu, obhajcovi poďakoval a vyzval ho, aby si sadol. Na žiadosť obžalovaného sa konalo v jeho neprítomnosti, a teda záverečná reč obhajcu bola posledná. Keďže samosudca nepovažoval za potrebné si ju vypočuť ani sa oboznámiť s jej obsahom v písomnej podobe, postavil sa, požiadal
prítomných, aby vstali a vyhlásil rozsudok v mene Slovenskej republiky. Význam záverečnej reči v tomto prípade nepochybne stratil svoj zmysel, nech už
mal jej obsah akúkoľvek podstatnú či menej podstatnú výpovednú hodnotu. Aj
napriek tomu, že súd hodnotí dôkazy v zmysle § 2 ods. 12 Trestného poriadku285), teda podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v ich súhrne, myslím, že
hlavne pri dlho trvajúcich súdnych konaniach je výhodou ich zhodnotenia, prípadných postrehov jednotlivých procesných strán. Tento priestor vidím jednoznačne práve v záverečnej reči.
Dovolím si ešte pár slovami spomenúť význam posledného slova obžalovaného. V rámci udeleného slova má možnosť povedať konajúcemu súdu, čo
považuje za dôležité. Obsah jeho prejavu nie je ničím obmedzený, za predpokladu, že nie je urážlivý, nesmie súd ani nikto iný do neho zasahovať. Je to
priestor, aby obžalovaný už po skončení dokazovania zhodnotil priebeh konania, je to priestor, aby vyjadril svoje pocity, možno ľútosť, vysvetlil určité skutočnosti a podobne. Osoba obžalovaného je v každom samostatnom prípade
silnou individualitou, ide o osobnosť s rôznymi povahovými vlastnosťami,
vlastnými názormi, vlastným vnímaním spravodlivosti, preto si myslím, že práve najsilnejším momentom, kedy obžalovaný vníma jeho právo na spravodlivý
súdny proces, je priestor posledného slova, kedy je pred nezávislým a nestranným súdom, ktorý rozhoduje jeho vec a má právo nerušene vysloviť svoje
myšlienky ako celok.

3.

Záver

Na záver by som rada zdôraznila, že príspevok rozhodne nie je kritikou
činnosti súdov alebo sudcov, ktorých prácu si ja osobne vážim. V rámci hodnotenia obdobia účinnosti Trestného poriadku bolo mojím cieľom poskytnúť
priestor na pripomenutie významu záverečných rečí a posledného slova obžalovaného, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v trestnom procese. Nemali by preto ostať iba formálne pomenovanými a upravenými inštitútmi Trestného poriadku, lebo obsah im síce môžu dať jedine oprávnené osoby, ale vôľa
ten obsah vypočuť, vyhodnotiť ho a pripísať mu určitý význam stále zostane
v rukách konajúceho súdu.
285) Paragraf 2 ods. 12 Trestného poriadku: „Orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu, jednotlivo a v ich súhrne nezávisle od toho, či ich
obstaral súd, orgány činné v trestnom konaní alebo niektorá zo strán.“
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Anna Suchá

Dovolanie – prvé skúsenosti
s aplikáciou nového mimoriadne
opravného prostriedku
v trestnom konaní
Abstrakt:
Autor sa zaoberá mimoriadnym opravným prostriedkom v trestnom konaní – dovolaniu, ktorý sa v slovenského trestnom práve používa od roku 2006.
Autor poukazuje na nízke percento úspešných dovolaní a odôvodňuje to najmä formálnymi nedostatkami. Z týchto dôvodov poukazuje na postup v zmysle
trestného poriadku ako aj judikatúry Najvyššieho súdu, po ktorého splnení je
šanca na úspech v dovolacom konaní pre dovolávateľa reálnejšia.

Kľúčové slová:
mimoriadne opravné prostriedky; dovolanie; trestné konanie; formálna
stránka; judikatúra; minister spravodlivosti; generálny prokurátor,;

Abstract:
The author deals with extraordinary remedy in criminal proceedings –
extraordinary appeal, which is used in the Slovak criminal law since 2006.
The author points out the low percentage of successful appeal, which is
caused by the particular procedural mistakes. For these reasons she refers to
the procedure under the Criminal Procedure Code and the judgments of the
Supreme Court, after which is a chance for success in the appeal procedure
for claimant greater.
Zákonom č. 301/2005 Z. z. trestným poriadkom (ďalej pre trestný poriadok v platnom znení len „Trestný poriadok“ alebo „TP“) bol do slovenského
právneho poriadku zavedení nový mimoriadny opravný prostriedku v trestnom
konaní - dovolanie. Teda 31.decembra 2010 bol zavŕšený piaty rok jeho aplikácie, ktorú aspoň v stručnosti chcem v tomto príspevku zhodnotiť najmä
s ohľadom na judikatúru dovolacieho súdu (Najvyšší súd Slovenskej republiky
- ďalej len „Najvyšší súd“) súvisiacu s formálnou stránkou podávania dovolaní.
Dovolanie čiastočne nahradilo sťažnosť pre porušenie zákona. Pozitívom
oproti tomuto predošlému opravnému prostriedku je pri dovolaní upevnenie
kontradiktórnosti konania a „rovností zbraní“ v tom, že možnosť podať
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dovolanie má tak prokurátor ale aj obvinený, prípadne vymedzené osoby
v prospech obvineného, ako aj minister spravodlivosti, ktorý tak môže urobiť
na podnet niektorej zo strán (teda napr. aj poškodeného) alebo inej osoby.
Nevýhodou je však, že nie je možné dovolaním namietať nedostatočne zistený skutkový stav, hoci v minulosti práve na tomto dôvode bola založená prevažná väčšina úspešných sťažností pre porušenie zákona.
Najvyšší súd vo svojich uzneseniach viac krát deklaroval, že dovolanie je
mimoriadny opravný prostriedok slúžiaci na nápravu výslovne uvedených
procesnoprávnych a hmotnoprávnych vád. Dovolací súd nie je teda treťou
inštanciou v systéme súdnictva a neslúži na revíziu skutkových zistení ustálených súdmi prvého a druhého stupňa a ani k preskúmavaniu nimi vykonaného
dokazovania.
V tomto článku však nechcem hodnotiť klady a zápory prinesené zavedením tohto inštitútu, ale s odkazom na štatistické údaje podaných podnetov na
podanie dovolania, ako aj samotných podaných dovolaní a počty rozsudkov,
ktoré boli na základe dovolaní vydané, chcem v tomto príspevku zdôrazniť
formálne stránky podaných dovolaní v zmysle Trestného poriadku a judikatúry Najvyššieho súdu, ako nevyhnutný predpoklad pre úspešnú aplikáciu tohto opravného prostriedku. Ako poslúži štatistika za rok 2008286). Počas neho generálny prokurátor vybavil 518 podnetov, a z nich podal len
15 dovolaní. Minister spravodlivosti z doručených podnetov v počte 284 za
rovnaký čas podal 25 dovolaní. Najvyššiemu súdu v roku 2008 bolo doručených spolu 295 dovolaní a z toho uznesením odmietol vec v 228 prípadoch
a rozsudok vydal v 24 prípadoch. Z uvedených čísel jednoznačne vyplýva, že
len veľmi malé percento podnetov adresovaných ministrovi spravodlivosti či
generálnemu prokurátorovi spĺňa kritéria, aby ich tieto osoby podali dovolanie. A rovnako veľmi nízke percento podaných dovolaní, o ktorých rozhoduje
Najvyšší súd, končí rozsudkom, a teda tým, že dovolací súd napadnuté rozhodnutie zruší a vec vráti na nové konanie.
Dovolací súd pred tým ako pristúpi k hodnoteniu relevantnosti dovolacích
námietok musí ako predbežnú otázku skúmať splnenie formálnych podmienok na podanie dovolania:

1.

Prípustnosť dovolania

Aj keď ustanovenie § 368 ods.1 Trestného poriadku určujúce, že „dovolanie je možné podať proti rozhodnutiu súdu, ktorým bola vec právoplatne
skončená“, sa zdá byť na prvý pohľad jednoznačné, vyskytli a vyskytujú sa aj
podania, ktoré túto základnú požiadavku nerešpektujú. Pravdepodobne je to
spôsobené aj tým, že Trestný poriadok žiadnym spôsobom nedefinuje pojem
„vec právoplatne skončená". Podľa ustálenej rozhodovacej praxe
286) Štatistické údaje uverejnené na webovej stránke Generálnej prokuratúry, a poskytnuté Najvyšším súdom a Ministerstvom spravodlivosti
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trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu možno za rozhodnutie, ktorým
bola vec právoplatne skončená, považovať také rozhodnutie, ktorým sa končí
trestné stíhanie obvineného ako celku (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 14. júna 2006, sp. zn. 3 Tdo 5/2006, uverejnené v Zbierke
stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod
č. 19, ročník 2007):
„Trestný poriadok nevymedzuje síce pojem vec právoplatne skončená,
ale z výkladu jeho ustanovení § 368 až 392 (o dovolaní) je logické prijať záver,
že uvedený pojem napĺňajú len rozhodnutia týkajúce sa merita veci, teda rozhodnutia, ktorým sa končí trestné stíhanie obvineného ako celok. Odporovalo
by logickým zámerom zákona (Trestného poriadku), ak by mimoriadnym opravným prostriedkom – dovolaním – bolo prípustné napadnúť aj iné rozhodnutia súdov prvej či druhej inštancie nie vo veci samej, teda tie, ktorými bolo rozhodnuté len o parciálnych otázkach. Takými sú z pohľadu celého trestného
stíhania rozhodnutia upravujúce procesný postup, pribratie do konania, uloženie pokuty a mnohé ďalšie. Tieto rozhodnutia majú vlastný režim opravných
prostriedkov, pokiaľ ich zákon vôbec pripustil.
Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok, má teda v trestnom procese výnimočné postavenie a bolo by nelogické jeho osobitný štatút narúšať
aj možnosťou napadnúť tiež parciálne rozhodnutia, ktorých zákonnosť a dôvodnosť (aplikácia) je posudzovaná napokon v celkovom kontexte pri rozhodovaní in meritum. Pripustenie možnosti určitej parciálnosti dovolania by napokon so sebou prinieslo aj nezodpovedné predlžovanie trestného stíhania,
čo odporuje aj tendencii Trestného poriadku (ako vyplýva aj z rôznych stanovených lehôt) trestné veci prejednať a rozhodnúť v primeranej dobe (§2
ods.6, ods.7 Trestného poriadku)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rozhodnutím vo veci samej (meritórnym) teda je
rozsudok alebo trestný rozkaz, ktorým bol obvinený uznaný za vinného
a bol mu uložený trest, resp. ochranné opatrenie alebo bolo upustené od
potrestania;
rozsudok, ktorým bol obvinený oslobodený spod obžaloby;
uznesenie o zastavení trestného stíhania;
uznesenie o postúpení veci inému orgánu;
uznesenie o uložení ochranného opatrenia;
uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania;
uznesenie súdu o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania;
rozsudok o schválení dohody o vine a treste v obmedzenom rozsahu §335 ods.4 Trestného poriadku
rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý riadny opravný prostriedok proti rozsudku alebo uzneseniu uvedenému sub 1 až 7.
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Určitú výnimku predstavuje ustanovenie § 371 ods.2 Trestného poriadku, v zmysle ktorého minister spravodlivosti podá dovolanie, okrem dôvodov
uvedených v § 371 ods. 1 Trestného poriadku, aj vtedy, ak napadnutým rozhodnutím bolo porušené ustanovenie trestného zákona alebo Trestného poriadku o väzbe alebo podmienečnom prepustení odsúdeného z výkonu trestu
odňatia slobody. V označených oblastiach teda podať dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok, je oprávnený len špeciálny subjekt, teda minister
spravodlivosti, ale nie iný subjekt trestného konania či v konaní pred súdom
strana (§ 10 ods.10 Trestného poriadku).“

2.

Osoby oprávnené podať dovolanie

Osobami oprávnenými podať dovolanie sú minister spravodlivosti, generálny prokurátor, obvinený a zákonom vymedzený okruh osôb môže podať dovolanie v prospech obvineného.
1)

2)

3)
248

Minister spravodlivosti, napriek tomu, alebo skôr vďaka tomu, že nie je
stranou v trestnom konaní, má určité zvláštne postavenie medzi osobami
oprávnenými podať dovolanie, prejavujúce sa v tom, že:
a) Minister spravodlivosti môže dovolaním napadnúť právoplatné rozhodnutie prvého aj druhého stupňa, zatiaľ čo ostatné osoby tak
môžu urobiť len voči rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak využili svoje
zákonné práva podať odvolanie a bolo o ňom rozhodnuté.
b) Minister spravodlivosti môže dovolanie podať z dôvodov vymedzených v celom § 371 TP. Teda na rozdiel od ostatných osôb, ktoré
sú obmedzené len na podanie dovolania podľa dôvodov uvedených
v ods. 1 § 371 TP, minister spravodlivosti tak môže urobiť aj keď napadnutým rozhodnutím bolo porušené ustanovenie Trestného zákona alebo Trestného poriadku o väzne alebo podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.
c) Minister spravodlivosti môže podať dovolanie výhradne na podnet
strany alebo na iný podnet. Týmto zákonným ustanovením zákonodarca umožňuje prostredníctvom ministra spravodlivosti odstrániť
nezákonné rozhodnutie aj osobám ako poškodenému, zúčastnenej
osobe, či inej nešpecifikovanej osobe, a to v prospech či neprospech obvineného. Podanie ministrom spravodlivosti sa očakáva najmä v prípadoch, keď si to vyžaduje spoločenský záujem na ochrane
spravodlivosti a zákonnosti.
Generálny prokurátor – môže podať dovolanie v prospech aj v neprospech obvineného. Nie je zákonom stanovený postup, či tak urobí na podnet prokurátora krajskej či okresnej prokuratúry, alebo aj bez takéhoto
podnetu.
Obvinený – môže podať dovolanie vo svoj prospech proti výroku, ktorý
sa ho priamo týka.
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4)

V prospech obvineného, s jeho výslovným súhlasom aj príbuzný obvineného v priamom pokolení, jeho súrodenec, osvojenec, osvojiteľ, manžel alebo druh Ak je obvinený mladistvý, osoba pozbavená spôsobilosti
na právne úkony alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže i proti vôli obvineného za neho v jeho prospech podať
dovolanie aj jeho zákonný zástupca alebo jeho obhajca. Ako vyplýva
z uznesenia Najvyššieho súdu (sp.zn. 3 Tdo 44/2008), tento vyššie
uvedený vzťah nestačí len deklarovať, je potrebné ho aj preukázať.

S určením oprávnených osôb súvisí zákonná podmienka pre obvineného
ako aj pre osoby, ktoré môžu v jeho prospech dovolanie podať dovolanie a to
podanie dovolania len prostredníctvom obhajcu. Častým nedostatkom takýchto podaní je, že sú urobené priamo obvineným resp. osobami v ich prospech a nie ako je uvedené vyššie, prostredníctvom obhajcu. Obvinení argumentujú svojím pobytom vo väzení a žiadajú o ustanovenie obhajcu ex offo.
Najvyšší súd sa s týmito argumentmi vyrovnal v uznesení sp. značka.
5 Tdo 15/2009: „Konaním o mimoriadnom opravnom prostriedku je konanie podľa tretej časti, ôsmej hlavy Trestného poriadku, ktorým je zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní (§ 363 až § 367 TP), dovolanie
(§ 368 až § 392 TP) a obnova konania (§ 393 až § 405 TP). Z ustanovení § 38
ods. 2 TP a § 373 ods. 1 TP vyplýva, že sú, čo sa týka ich obsahu, vo vzájomnej konkurencii. To z dôvodu, že na jednej strane Trestný poriadok v konaní
o mimoriadnom opravnom prostriedku prikazuje súdu ustanoviť obvinenému
obhajcu (ak si ho nezvolí), na strane druhej konštatuje, že dovolanie môže obvinený podať len prostredníctvom obhajcu. Z povahy inštitútu dovolania vyplýva (v prípade jeho podania obvineným), že je priamo a bezvýhradne závislé od
jeho vôle. Je preto vylúčené, aby súd či už prvého stupňa alebo dovolací,
ustanovil obvinenému obhajcu na podanie dovolania, pretože konanie dovolacieho súdu je viazané na samotné podanie dovolania prostredníctvom obhajcu. Možno preto uzavrieť, že ustanovenie § 38 ods. 2 TP myslí pod konaním o mimoriadnom opravnom prostriedku konanie o zrušení právoplatných
rozhodnutí v prípravnom konaní, obnovu konania a nie konanie o dovolaní.
Z rovnakého dôvodu súd neustanoví v dovolacom konaní obvinenému obhajcu pre nedostatok prostriedkov na úhradu trov obhajoby podľa § 40 ods. 2 Tr.
poriadku. Treba uviesť, že dovolacie konanie je zamerané na nápravu právnych pochybení po tom, čo je trestná vec obvineného právoplatne skončená.
Obvinenému je dané právo obhajovať sa pred súdom prvého a druhého stupňa (ak je vo veci prípustné odvolanie a obvinený ho podá), a ktorému v tomto
konaní prináležia práva podľa § 40 Trestného poriadku. Z vyššie uvedenej argumentácie dovolacieho súdu teda vyplýva, že obvinený musí byť na podanie
dovolania zastúpený ním zvoleným obhajcom, prostredníctvom ktorého dovolanie podá na príslušný súd prvého stupňa.“
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V praxi sa dokonca vyskytlo aj také podanie, kedy advokát podal dovolanie sám vo svojom mene. Navyše, tento advokát dovolanie podal odvolávajúc sa na plnú moc, ktorou ho obvinení splnomocnili na svoje zastupovanie
v trestnom konaní a splnomocnenie nebolo vymedzené aj na ich zastupovanie
v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch. Vzhľadom na vyššie uvedené určenie plnej moci, toto splnomocnenie zaniklo skončením trestného
stíhania a advokát čase podania dovolania už nebol obhajcom obvinených287).

3.

Rozhodnuté o opravných prostriedkoch

§ 372 Trestného poriadku určuje, že oprávnené osoby okrem ministra
spravodlivosti môžu podať dovolanie len vtedy, ak využili svoje zákonné právo
podať riadny opravný prostriedok a o ňom bolo rozhodnuté. Obvinený a osoby
uvedené v § 369 ods.5 TP môžu podať dovolanie aj vtedy, ak riadny opravný
prostriedok podal prokurátor alebo poškodený a odvolací súd rozhodol v neprospech obvineného.
Čo však v opačnom prípade? A síce, ak opravný prostriedok nepodal
prokurátor, ale len obvinený a odvolací súd rozhodol v jeho prospech? Zákon
takúto situáciu priamo nerieši, a z jeho striktného výkladu by sa mohlo zdať, že
generálny prokurátor v tomto prípade nemá nijakú možnosť zmeniť tento stav.
Avšak ako v mnohých iných prípadoch, aj túto patovú situáciu vyriešilo kolégium Najvyššieho súdu, ktoré ako návod ponúka generálnemu prokurátorovi
aby sa so svojím podnetom obrátil na Ministra spravodlivosti, ktorý podať dovolanie môže288).
A čo alternatíva keď príslušný prokurátor nepodá opravný prostriedok,
a ani sa nerozhodne na základe odvolania v prospech obvineného a generálny prokurátor považuje za dôležité v danej veci podať dovolanie? Je podnet na
Ministra spravodlivosti, vždy akýmsi záchranným kolesom? V takto nastolenom prípade, však trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu jednoznačne
vyjadrilo svoj nesúhlas. A vo svojom stanovisku, uverejnenom pod R
33/2009 uvádza „Ak prokurátor, ako strana konania, bol pasívny a nedomáhal sa nápravy nezákonnosti prvostupňového rozhodnutia podaním odvolania
a zároveň ustanovenie § 369 ods.2 Trestného poriadku vylučuje podanie dovolania generálnym prokurátorom, ako osobou na podanie dovolania oprávnenou, v prípade, že nevyužil svoje právo podať riadny opravný prostriedok,
tak ako strana nemôže uplatniť ani podnet voči ministrovi spravodlivosti, ako
podmienku na podanie dovolania zo strany ministra spravodlivosti. Nie je však
vylúčené, aby takýto podnet voči ministrovi spravodlivosti podala iná osoba.”
287) Bližšie pozri Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Tdo 32/2008
288) Bližšie pozri Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejnené pod R 33/2009
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4.

Podanie v zákonnej lehote

Dovolanie sa podáva na súde, ktorý rozhodol vo veci v prvom stupni, do
troch mesiacov od doručenia rozhodnutia súdu, ak sa podáva dovolanie v neprospech obvineného. Ak sa dovolanie podáva v prospech obvineného, dovolanie sa podáva najneskôr do troch rokov od doručenia rozhodnutia súdu.
Ministrovi spravodlivosti plynie lehota od toho doručenia, ktoré bolo vykonané
najneskôr (§ 370 TZ).
Pre doručovaní rozhodnutia odvolacieho orgánu je záväzná lehota, keď
rozhodnutie bolo doručené prokurátorovi krajskej prokuratúry, a nie prokurátorovi prokuratúry okresnej289).

5.

Vymedzenie zákonných dôvodov dovolania

Dovolanie už pri jeho podaní musí byť odôvodnené tak, aby bolo zrejmé,
v ktorej časti sa rozhodnutie napáda a aké chyby sa vytýkajú rozhodnutiu alebo konaniu, ktoré rozhodnutiu predchádzalo. V dovolaní sa musí uviesť dôvod
dovolania podľa § 371 TP. V dovolaní možno uplatňovať ako dôvod dovolania
aj konanie na súde prvého stupňa, ak vytýkané pochybenia neboli napravené
v konaní o riadnom opravnom prostriedku.
Iba vymenovanie ustanovení Trestného poriadku však nepostačuje na to,
aby dovolací súd mohol vysloviť opodstatnenosť, alebo neopodstatnenosť
uplatneného dovolacieho dôvodu, ak sa neuvedú konkrétne a vecné dôvody,
pre ktoré mali byť tieto ustanovenia porušené. Neprichádza do úvahy ani postup dovolacieho súdu podľa §379 ods. 1 Trestného poriadku – (Ak podanie
nie je úplné alebo má iné odstrániteľné chyby, predseda senátu vyzve osobu
oprávnenú podať dovolanie alebo obhajcu obvineného, aby tieto nedostatky
odstránil. Predseda senátu zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie.
Ustanovenie §311 ods.3 platí primerane.), pretože ten má na mysli odstraňovanie nedostatkov dovolania, ktoré nespočívajú v nedostatkoch vecných argumentov v námietkach obvineného290).
Najvyšší súd je viazaný uplatnenými dovolacími dôvodmi (§ 385 ods. 1
TP) a nie je povolaný k revízii napadnutého rozhodnutia z vlastnej iniciatívy. Ak
dôvod namietaný dovolateľom nezodpovedá žiadnemu z dôvodov dovolania
prípustných podľa § 371 ods. 1 TP, je zrejmé, že nie sú splnené dôvody dovolania § 371 Trestného poriadku a preto Najvyšší súd Slovenskej republiky
podľa § 382 písm. c/ Tr. por. dovolanie na neverejnom zasadnutí odmietne291).
289) Bližšie pozri Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Tdo 36/2009
290) Bližšie pozri Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Tdo 28/2009
291) Bližšie pozri Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Tdo 44/2008
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Aj keď je dovolací súd je viazaný uplatnenými dovolaniami, po preskúmaní dovolania môže vysloviť nezákonnosť rozhodnutia aj na základe iných argumentov, aké uvádzal dovolávateľ.

Záver
V prípade, ak budú splnené všetky vyššie uvedené formálne požiadavky
na podanie dovolania, a podané dovolanie bude skutočne napĺňať aj zákonné
dôvody podania dovolania, súd na verejnom zasadnutí vysloví rozsudkom porušenie zákona v príslušných ustanoveniach, o ktoré sa tento dôvod opiera,
prípadne v zmysle § 387 TP uznesením prikáže súdu, o ktorého rozhodnutie
ide, aby o chýbajúcom výroku rozhodol, alebo neúplný výrok doplnil.
Hodnotenie jednotlivých dovolacích dôvodov, ako aj dôvodov na odmietnutie dovolania na neverejnom zasadnutí široko prekračuje rozsahové možnosti tohto príspevku.
Na záver by bolo vhodné povedať, že napriek nedostatkom, ktoré súčasná právna úprava dovolania má, a ktoré sa snaží vykorigovať vo svojich rozhodnutiach Najvyšší súd, je zavedenie tohto inštitútu krokom vpred k naplneniu základných zásad trestného práva procesného. Navyše Najvyšší súd prostredníctvom svojich rozhodnutí neupravuje len procesnú stránku podávania
dovolaní, ale produkuje judikatúru tak z oblasti procesného ako aj hmotného
trestného práva a čím zjednocuje rozhodnutia nižších súdov a tak prispieva
k vyššej právnej istote.
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Iveta Fedorovičová

Niekoľko úvah smerom
k významu metodológie
kriminalistiky pre trestné právo
Abstrakt:
Príspevok „Niekoľko úvah smerom k významu metodológie kriminalistiky
pre trestné právo“ je zameraný na problematiku, ktorej nie je v odbornej literatúre venovaná adekvátna pozornosť.
Autorka poukazuje na nesporný prínos metodológie kriminalistiky pre
rozvoj trestnoprávnej vedy, tvorbu trestného práva, jeho realizáciu a aplikáciu
v praxi.

Kľúčové slová:
rekodifikácia, Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, metodológia
spoločenských vied, trestné právo, kriminalistika, metodológia kriminalistiky,
veda-prax, tvorba – realizácia - aplikácia trestného práva.

Abstract:
The contribution “A number of considerations towards the importance of
methodology of criminalistics for criminal law” is focused on issues to which
there is not enough attention devoted in adequate literature.
The author points out the undeniable benefits of the methodology for the
development of criminal forensic science, the creation of criminal law and its
implementation and application in practice.
Neuplynulo ani tak veľa času od obdobia, kedy v našich podmienkach
prebehla rekodifikácia trestného práva hmotného a procesného, ktorej cieľom bolo predovšetkým vypracovať a legislatívne zakotviť funkčné trestné právo, t.j. nájsť v smere plnenia úloh, ktoré boli v tom čase na trestné právo kladené i zodpovedajúce formy a prostriedky, ktorými sa dané ciele mali dosiahnuť.
Isteže, neboli to úlohy jednoduché, nakoľko vytvorenie takého systému
trestného práva a trestného konania, ktoré by skutočne prezentovali určitú
rovnováhu medzi spoločenskou požiadavkou na právo a právom jednotlivca
na spravodlivý, bezchybný trestný proces a zároveň boli aj istou zárukou zákonnosti a rešpektovania ľudských práv a slobôd nikdy nie je v širokom spektre riešenia nastolených okruhov otázok záležitosťou bezproblémovou.
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S odstupom času možno konštatovať, že i keď sa rekodifikáciou podarilo
do značnej miery zvládnuť to, čo sa od nej očakávalo, priniesla so sebou
i množstvo ďalších čiastkových problémových oblastí, s ktorými sa postupne
rovnako tak trestnoprávna teória ako aj aplikačná prax musí postupne vysporiadať.
Úlohou tejto konferencie by preto malo byť zhodnotenie a posúdenie
týchto oblastí, výmena názorov na konkrétne otázky, prípadne ujednotenie sa
na ďalších postupoch a formulovaní úloh, ktoré by sa mali či už v teórii alebo
v praxi jednoznačne riešiť, a to v nemalej miere i na pôde tejto Spoločnosti.
I napriek skutočnosti, že sme prednedávnom založili v Slovenskej republike Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, čím sme do značnej miery
vyzdvihli význam kriminológie ako neprávnej vedy v súvislosti s existenciou
trestného práva a zároveň poukázali na nesporný prínos jej poznatkov a výsledkov výskumov nielen pre oblasť legislatívnej činnosti, ale aj pre aplikačnú
prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov – nemožno poprieť i ten fakt,
že vychádzajúc z prehodnotenia výsledkov rekodifikácie a veľmi častých novelizácií Trestného zákona a Trestného poriadku je potrebné sa neuzatvárať
a z hľadiska rozvoja vedy a jej zodpovedajúcej oblasti spoločenskej praxe po
rekodifikácii trestnoprávnych noriem (hmotného i procesného charakteru),
a to aj v súvislosti s interdisciplinárnosťou vied, venovať okrem kriminológie
väčšiu pozornosť i poznatkom, metódam, ako aj výstupom z vedecko-výskumnej činnosti ostatných vied, vedných disciplín a odborov či už
právneho alebo neprávneho zamerania.
Vo svojom príspevku sa preto chcem aspoň v krátkosti zmieniť o význame
metodológie kriminalistiky pre trestné právo a predostrieť niekoľko úvah smerujúcich k tejto téme.
Dodnes sa, a to aj v rámci diskusií v odborných kruhoch (najmä u mladšej
generácie) stretávam s nie ojedinelými názormi, pokladajúcimi metodológiu
za problematiku čisto akademickú, teda nemajúcu spoločenský význam. S týmito názormi sa jednoducho stotožniť nemožno.
Je potrebné si totiž uvedomiť fakt, že spoločnosť, vedecko-technický
rozvoj a ani páchateľ nestagnujú, a teda rozvoj trestnoprávnej vedy, ako aj úlohy, ktoré pred ňou práve stoja – sú vždy priamo úmerne ovplyvňované a podmieňované zmenami, ktoré prináša samotný vývoj spoločnosti.
Žijeme v spoločnosti, ktorú sa snažíme najmä v poslednom období formovať na tzv. „vedeckú“, resp. „vzdelanostnú“ spoločnosť, t.j., že na jej rozvoji by sa mali a musia podieľať všetky vedy, s odrazom využitia ich poznatkov
a metód práve v spoločenskej praxi.
V daných súvislostiach považujem za vhodné poznamenať, že teória,
resp, teórie na platforme ktorých sú budované jednotlivé vedy (či už technické, prírodné alebo spoločenské) sú úzko späté práve s metodológiou.
256

Niekoľko úvah smerom k významu metodológie kriminalistiky ...

Rozvoj metodológie spoločenských vied, medzi ktoré patri rovnako tak
kriminalistika, ako aj trestné právo, by preto v porovnaní s vyššie uvedenými
vednými oblasťami nemal zaostávať, nakoľko práve rozvoj metodológie má
podstatný vplyv a výrazný dopad práve na rozvoj, konkrétne v našom prípade
– kriminalistickej a trestnoprocesnej praxe.
Každá veda, t.j. i trestnoprávna a kriminalistická veda majú totižto význam
a opodstatnenie len vtedy, keď plnia určité spoločenské funkcie a prostredníctvom svojho metodologického aparátu z nich vyplývajúce úlohy, čím napomáhajú rozvoju určitej špecifickej oblasti spoločenskej praxe.
V našej i zahraničnej odbornej literatúre najmä bývalého socialistického
sektora (čím nepopieram existenciu odborných článkov k tejto téme aj v západných krajinách) sa možno stretnúť s rôznymi definíciami a charakteristikami pojmu „metodológia“.
V.Filkorn napr. za metodológiu určitej vedy považuje „vedu o metódach
alebo teóriu metódy,“ pričom ju popisuje ako „vedu empirickú“, ktorá má za
úlohu tvoriť vedu292); ako „vedu o budovaní vedy, ktorá má empirické a exaktné štádiá vývoja“.293)
Niektorí poľskí autori pokladajú metodológiu za „vedu o logickej štruktúre
vedy a o metódach používaných vo vede, čiže o postupoch vytvárania tvrdení
alebo spôsoboch ich overovania“ alebo za „vedu o spôsoboch systematického poznávania skutočnosti, prírody, výplodov ľudskej kultúry, ako aj systematizácie daných poznatkov“.294)
U predstaviteľov českej kriminológie sa stretávame s názormi, pokladajúcimi metodológiu za „súbor metód, ktoré sú vo vede používané, a ktoré sú považované za adekvátne pre skúmanie daného predmetu vedy a taktiež za teóriu, náuku o sústave adekvátnych metód.“ Metodológia znamená podľa nich
„úsilie o stanovenie prípustnosti a vhodnosti použitia určitých metód vôbec,
ako aj o stanovenie miesta, dôležitosti a významu poznatkov získaných v určitej vede danou metódou“.295)
V.Černík a J.Viceník posúvajú metodológiu do polohy vedy, ktorá sa zaoberá „teoretickými, gnozeologickými a psychologickými problémami metód,
metodických postupov a metodík, ako aj princípmi a zákonitosťami vedeckého bádania ako teoretického procesu“.296)
292) FILKORN, V.: Úvod do metodológie vied. Bratislava: SAV, 1960, s.72.
293) FILKORN, V.: Metodológia ako exaktná veda. In: Filozofia č. 4/1969, s.351.
294) Bližšie pozri SUCH, J.: Wstep do metodologii ogólnej nauki. Poznaň 1969, s.7.; ZIEMBINSKI,
Z.: Metodologia nauk prawnych. Poznaň 1972, s.5.
295) K tomu pozri napr. ZAPLETAL, J.: Kriminologie. Díl I. Obecná část. Praha: Policejní akademie
ČR, 1994.
296) ČERNÍK, V. – VICENÍK, J.: Dialektika, logika a metodológia vedy v ZSSR. In: Zborník k otázkam metodológie vied. Bratislava: Pravda 1975, s.35.
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Možno súhlasiť s J.Viceníkom, že „metodológia vedy je vyjadrením systematického poznania metód vedy a výsledkov ich použitia“297) ako aj s J.V.Koldinom, že „cieľom metodológie kriminalistiky je osvojovať si metódy iných
vied, zdokonaľovať ich a kvalitatívne pretvárať z hľadiska vytvárania predpokladov ich praktickej aplikácie v procese kriminalistického poznávania.“ 298)
V priereze naznačených definícií metodológie nemožno opomenúť tiež
poňatie metodológie vedeckého poznania prezentované K.Holcrom, ktorý pri
definovaní podstaty metodológie vychádza zo zodpovedania dvoch otázok:
1) čomu metodológia slúži a aké funkcie vo vedeckom poznaní plní;
2) ktorá veda, systém vied alebo poznatkov môže byť metodológiou,
pričom na prvú z nich reaguje ponímaním metodológie vedeckého poznania ako „systému najvšeobecnejších princípov, zákonov, kategórií, ako aj
metód používaných k riešeniu zložitých teoretických a praktických problémov
a súčasne aj ako učením o metódach“ a na druhú z otázok vymedzením metodológie vedeckého poznania ako „uceleného systému tvoreného filozofiou,
tzv. vedami stredného rozsahu (napr. logika, kybernetika, informatika a pod.),
vedami všeobecnými (napr. psychológia, sociológia a pod.) a špeciálnymi
(napr. kriminalistika, trestné právo, kriminológia a pod.), pričom za nutnú podmienku pre včlenenie vedy do systému metodológie považuje aktívne využívanie všetkých jej princípov, kategórií, zákonov a metód pri poznávaní konkrétneho predmetu.“299)
Za dodnes aktuálne považujem názory R.S.Belkina a A.I.Vinberga, podľa
ktorých „jedným zo základných elementov metodológie vedy je učenie o metódach vedeckého skúmania a o cestách využívania týchto metód v praxi, nakoľko správne vystihli nevyhnutnosť rozlišovať kriminalistiku ako vedu o zákonitostiach, procesoch, metódach a prostriedkoch boja s trestnou činnosťou
a rôzne formy praxe tohto boja300), odrážajúce rôznorodú praktickú činnosť
subjektov na ňom sa podieľajúcich.“301)
Cieľom môjho príspevku nie je zaoberať sa jednotlivými poňatiami metodológie, ktorých je v našej odbornej literatúre dostatok. Na strane druhej však
– rôznorodosť týchto definícií vo všeobecnej rovine, ktoré buď ponímajú
metodológiu ako teóriu o určitých postupoch či spôsoboch skúmania uplatňujúcich sa v určitej vede alebo ako učenie o metóde, resp. metódach
297) VICENÍK, J.: Spory a charakter metodológie vied. Bratislava: Pravda 1988, s.16.
298) KOLDIN, J.V. a kol.: Kriminalistika socialističeskich stran. Moskva: Juridičeskaja literatura
1986, s.9.
299) Bližšie pozri HOLCR, K.: Logika, metodológia a metódy vedeckého poznania. Bratislava: Akadémia PZ SR, 1996, s.49-51.
300) Jednou z foriem takejto praktickej činnosti je napr. aj dokazovanie ako proces zisťovania skutkového stavu veci bez dôvodných pochybností.
301) BELKIN, R:S. - VINBERG, A.I.: Kriminalistika i dokazyvanie (metodologičeskie problemy).
Moskva: Izd. Juridičeskaja literatura 1969, s.4.
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vedeckého poznania, umožňuje i ďalšie pohľady a prístupy k riešeniu tejto
otázky.302)
Som presvedčená, že tomuto fóru nie je potrebné vysvetľovať, že k uznaniu samostatnosti určitej vedy v systéme vied nepostačuje len vymedzenie jej
samostatného predmetu skúmania a s ním súvisiaceho systému, ktorého systémotvorný prvok sa vo väčšine prípadov odvíja od názorovej jednoty teoretikov v konkrétnej vedeckej oblasti.
Mojou snahou je upriamiť pozornosť na skutočnosť, že samostatný pohľad na tento predmet je daný aj štruktúrou komplexu metód, ktoré daná veda
k jeho poznaniu a skúmaniu využíva, pričom z hľadiska uznania samostatnosti
tej-ktorej vedy v systéme vied nie je podľa môjho názoru až tak relevantné, či
konkrétna veda disponuje aj arzenálom svojich vlastných metód. Za rozhodujúce považujem, či daná veda má svoju vlastnú metodológiu, vlastnú metodologickú základňu, zaoberajúcu sa hoci aj „úpravou“ metód iných vied, ako aj
metód, ktoré sú považované za všeobecné, na podmienky skúmania svojho
predmetu, čo je v dnešných podmienkach dané i samotnou interdisciplinárnosťou vied.
Z naznačených hľadísk niet sporu o tom, že rovnako tak trestné právo,
ako aj kriminalistika, sú vedami samostatnými, cez vzájomne odlišný predmet
skúmania, naň nadväzujúci systém poznatkov a metód tvoriacich základ pre
tvorbu samostatnej metodológie týchto vied, pričom zjednocujúcim prvkom
v rámci vzájomného pôsobenia a fungovania uvedených vied je nepochybne
ich spoločná spoločenská funkcia – boj s trestnou a inou protispoločenskou
činnosťou, teda do istej miery aj ich spoločný objekt poznávania a skúmania
nielen v rovine teoretickej, ale i praktickej.
Kolegyne, kolegovia, i keď vedu a prax môžeme označiť za filozofické kategórie a spoločenské javy diametrálne odlišné, je potrebné ich ponímať vo
vzájomnej spätosti a podmienenosti.
Ak budem vychádzať z tohto predpokladu, charakterizujúc kriminalistiku
ako náuku o metódach kriminalistickej vedy a ich prenose do praxe, ako aj
o spätnom využívaní poznatkov predovšetkým z policajno-bezpečnostnej, vyšetrovacej, znaleckej, expertíznej a súdnej praxe, ktoré kriminalistická veda
zovšeobecňuje a zužitkováva pri tvorbe, formovaní a zdokonaľovaní svojich
vlastných metód a popritom budem brať do úvahy aj transformáciu poznatkov
a metód z iných vied v systéme vied dôležitých pre tvorbu kriminalistických vedeckých metód a ich následné využitie v aplikačnej praxi, t.j. aj v praxi
302) Metodológiu kriminalistiky možno napr. zadefinovať aj ako „náuku o metódach kriminalistiky,
ktorá v spojitosti so systémom princípov, zákonov a kategórií, viažucich sa na teóriu danej vedy
je vyjadrením štrukturálne usporiadaného , vzhľadom na sústavný rozvoj špeciálnych vied, podmieňujúcich i rozvoj kriminalistiky – otvoreného systému metód kriminalistickej vedy a praxe,
zameraných na proces kriminalisticko – vedeckého a praktického poznávania.“ K tomu pozri
FEDOROVIČOVÁ, I.: Teoreticko-metodologické otázky kriminalistiky, str. 179-180.
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trestnoprocesnej, o význame metodológie kriminalistiky pre trestné právo niet
žiadnych pochýb.
Otázkou však je, v ktorých oblastiach a v akých smeroch môže byť metodológia kriminalistiky trestnému právu v dnešných, zmenených a sústavne sa
meniacich spoločensko- politických a ekonomických pomeroch a – súčasne
i po uskutočnenej rekodifikácii trestného práva - nápomocná.
Všetci dobre vieme, že všeobecným predpokladom vzniku hmotnoprávneho ako i procesnoprávneho vzťahu je existencia platnej a účinnej právnej
normy. I keď sme tieto normy v oblasti trestného práva prednedávnom rekodifikovali, Trestný zákon i Trestný poriadok boli už ku dnešnému dňu novelizované viackrát, než si myslím, že by bolo potrebné. Chcem preto zdôrazniť, že od
kvalitnej trestnoprávnej úpravy (do istej miery aj ako odrazu trestnej politiky
štátu) závisí nielen ochrana našich občanov, ale je budovaný i náš kredit
v širšom, medzinárodnom kontexte.
Vzhľadom na stály predpoklad vzniku nových druhov trestných činov, ako
i nových foriem páchania trestných činov skôr i neskôr zakotvených v Trestnom zákone vidím pro futuro význam metodológie kriminalistiky pre trestné
právo hmotné (samozrejme po zovšeobecnení poznatkov z aplikácie konkrétnych jej metód v praxi) v rovine jeho tvorby predovšetkým v oblasti formulovania objektívnych stránok jednotlivých skutkových podstát trestných činov,
uvedených v dispozíciách trestnoprávnych noriem, a to najmä cez užšiu špecifikáciu spôsobov páchania týchto činov. Kriminalistika sa totižto prostredníctvom svojich metód zúčastňuje na poznávaní rôznorodých udalostí vrátane
trestnej činnosti. Dôkladné poznanie spôsobu páchania určitého činu a jeho
odraz v stopách môže teda viesť k zisteniam smerujúcim k existencii nových
foriem páchania určitého trestného činu v zákone už upraveného, navyše
však môže viesť aj k takému poznaniu, že určitý čin – vzhľadom na jeho závažnosť, ktorej podstatným kritériom jej zhodnotenia je aj spôsob spáchania činu
– by bolo potrebné v Trestnom zákone zakotviť.
Ďalšou oblasťou, nepochybne z predchádzajúcou súvisiacou a z hľadiska významu metodológie kriminalistiky pre tvorbu trestného práva hmotného
relevantnou, je aj oblasť kriminalistického prognózovania, ktorá by si podľa
mojej mienky zasluhovala v našich podmienkach väčšiu pozornosť, nakoľko
jej výsledky môžu už v predstihu byť tvorbe trestného práva hmotného nápomocné, a teda do istej miery ovplyvniť aj samotnú legislatívnu činnosť.
Napokon, nedá mi nezmieniť sa – ale už nie vo vzťahu k tvorbe trestnoprávnych noriem, ale vo vzťahu k cielenému zamedzovaniu páchania, resp. nárastu trestnej činnosti – aj o význame metodológie kriminalistiky v oblasti prevencie trestnej činnosti.
V prospech trestného práva by sa preto kriminalistika spoločne s kriminológiou (i keď každá z týchto vied zo svojich vlastných, špecifických uhlov
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pohľadu) ešte v širšej miere než doteraz mali zamerať práve na prognózovanie
a prevenciu trestnej činnosti, pretože v týchto oblastiach sú ešte stále rezervy.
Tým, že trestné právo hmotné definuje, čo je trestný čin a konkretizuje ho
v Osobitnej časti Trestného zákona, de facto vytvára určitý rámec a je relevantné z hľadiska vyšetrovania trestných činov, celého procesu ich dokazovania (vrátane konania pred súdom), ako aj z hľadiska výberu a využitia konkrétnych kriminalistických metód, postupov a operácií.
Teda už samotným momentom spáchania trestného činu, jeho odhalením (zistením), cez jeho vyšetrovanie, dokazovanie, vynesenie meritórneho
rozhodnutia súdu a následnú prevenciu a prognózovanie ďalších možných
spôsobov jeho spáchania je vzťah medzi kriminalistikou, využitím jej poznatkov a metód pri tvorbe, realizácii a aplikácii trestného práva hmotného a procesného, ako aj pri napĺňaní ich spoločnej spoločenskej funkcie viac než
citeľný.
Skutkové okolnosti trestného činu sú základom pre vytyčovanie kriminálnych a vyšetrovacích verzií a majú bezprostredný dopad aj na plánovanie
vyšetrovania.
Zvláštnosti predmetu vyšetrovania sa u metodík vyšetrovania jednotlivých
druhov trestných činov okrem čisto kriminalistických inštitútov a ich prvkov,
ako sú predovšetkým stopa a kriminalistická charakteristika trestného činu –
čiže kriminálna situácia, spôsob spáchania, osobnosť páchateľa, obeť a motív trestného činu viažu predovšetkým na zistenie znakov trestného činu, t.j.
objektu, objektívnej stránky, subjektu, subjektívnej stránky, teda k zisteniu
skutkovej podstaty trestného činu.
V naznačených súvislostiach považujem za potrebné poukázať na často
nedoceňovaný význam kriminalistiky. Trestné právo prostredníctvom svojich
noriem vytvára určitý právny rámec tak z hľadiska hmotného ako aj procesného práva. To je síce pravda – avšak podľa môjho názoru nevystihuje variabilitu
jednotlivých prvkov charakteristiky trestného činu tak, ako je táto prezentovaná kriminalistikou, čo zrejme ani nie je celkom možné. Význam kriminalistiky,
jej poznatkov, postupov, prostriedkov, metodológie ako takej, považujem
preto pre tvorbu metodík vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov –
ktorými sa samostatne trestné právo nezaoberá – a ich využitie v aplikačnej
praxi orgánov činných v trestnom konaní za nezastupiteľný.
Dámy a páni,
nech je samotná právna úprava akokoľvek dobrá a kvalitná, ešte nie je
zárukou dosiahnutia účelu trestného konania, pretože trestný čin sa sám
o sebe neobjasní. Je potrebné ho zistiť, dokázať, a až následne – v zmysle noriem hmotného práva páchateľa potrestať, čiže obsah právnych noriem uviesť
do praxe orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ktorá je jednoznačne
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širšia a obsažnejšia než jej právna úprava, nakoľko sa v jej rámci uplatňuje
množstvo taktických, technických, metodických a organizačných prvkov, ktoré sú práve predmetom záujmu kriminalistiky.
Z hľadiska naplnenia spoločnej spoločenskej funkcie trestného práva
a kriminalistiky je preto viac než žiaduce, aby boli súbežne využívané nielen
prostriedky právnej regulácie a empirického poznania, ale aj poznatky a metódy sprostredkovávané kriminalistikou ako vedou interdisciplinárnou, reagujúcou na variabilitu trestnej činnosti formovaním už v aplikačnej praxi zaužívaných a tvorbou nových kriminalistických metód, prostriedkov, postupov
a operácií, rešpektujúcich kogentné právne normy, ako aj celospoločenské
požiadavky.
V daných súvislostiach sa mi žiada tiež zvýrazniť, že realizáciu a aplikáciu
trestného práva v kriminalistickej a trestnoprocesnej praxi jednoznačne
ovplyvnila i tá skutočnosť, že mnohé z odporúčaní a metód, rozpracovaných
kriminalistikou, boli v priebehu legislatívneho vývoja zapracované do trestného práva procesného. Pevne verím, že vedeckými argumentáciami bude kriminalistika aj naďalej schopná sa v rámci ďalších právnych úprav jednotlivých
procesných úkonov a dôkazných prostriedkov presadiť.
Záverom môjho príspevku snáď ešte jedna poznámka. Orgány činné
v trestnom konaní a súd musia byť pripravené na to, že pri realizácii trestnoprocesných noriem bude v súvislosti s posilňovaním kontradiktórnosti a rovným
postavením strán prístup obvineného, jeho obhajcu, ale aj súkromnobezpečnostných služieb čoraz aktívnejší, čím porastie i význam metodológie kriminalistiky v smere ochrany občanov najmä pred neoprávneným stíhaním či vynesením nespravodlivých rozhodnutí.

8 pplk. doc. JUDr. Iveta Fedorovičová. CSc.
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
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Ľubomír Klištinec

Vývoj počtu väznených osôb
od účinnosti rekodifikovaného
trestného zákona a trestného
poriadku a niektoré aplikačné
problémy z pohľadu výkonu
väzby a výkonu trestu odňatia
slobody
Abstrakt:
Z prezentovaných štatistických ukazovateľov vyplýva, že od roku 2005
došlo k výraznému poklesu osôb vo výkone väzby (obvinených) až o 50%
(v roku 2005 bolo vo výkone väzby v priemere 3042 osôb a v súčasnosti je to
1501 osôb). Uvedený stav je spôsobený urýchlením trestného konania, čo
bolo značne spôsobené zavedením osobitného spôsobu konania - inštitút
Dohody o vine a treste (§ 331 Trestného poriadku). V roku 2010 bolo súdom
schválených 6719 dohôd o vine a treste. Taktiež sa značne využíva postup
podľa § 204 Trestného poriadku (v roku 2010 bolo týmto spôsobom ukončených takmer 2000 vecí). V súčasnosti sú kapacity pre výkon väzby využité
v priemere na 64 %, v roku 2005 to bolo takmer 100 %.
Opačný problém má Zbor Väzenskej a justičnej stráže so zabezpečením
kapacít pre výkon trestu odňatia slobody. V roku 2005 bolo vo výkone trestu
odňatia slobody v priemere 6285 osôb, v súčasnosti to je 8787. Najväčší
nárast je zaznamenaný u odsúdených zaradených súdom pre výkon trestu do
ústavu s minimálnym stupňom stráženia, kde sme oproti roku 2005 zaznamenali nárast takmer o 100 %, teda z počtu 2754 nám narástli počty na 4722
odsúdených osôb.
Obdobný stav je zaznamenaný aj pri odsúdených zaradených pre výkon
do ústavu so stredným stupňom stráženia, kde nám narástli počty z 2572 odsúdených osôb na 3466 odsúdených osôb.
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Dlhodobo je zaznamenaný aj nárast osôb, ktorým bol uložený trest odňatia slobody na doživotie (v súčasnosti má súdom právoplatne uložený trest odňatia slobody na doživotie 35 odsúdených osôb).
Z hľadiska štatistického vývoja je zaujímavý aj nárast počtu odsúdených
žien. V roku 2005 vykonávalo trest odňatia slobody v minimálnom stupni stráženia 160 odsúdených žien, v súčasnosti to je 362 odsúdených žien (nárast
viac ako 100 %). V maximálnom stupni stráženia je nárast z 80 odsúdených
žien na 118 odsúdených žien.
Z uvedeného vyplýva, že aktuálnou úlohou je zabezpečiť kapacity pre výkon trestu odňatia slobody. Dôležitá je aj skutočnosť, že Zbor väzenskej a justičnej stráže eviduje 1796 odsúdených osôb, ktorým súdy uložili právoplatný
trest odňatia slobody a nariadený výkon trestu tieto osoby nenastúpili.

Kľúčové slová:
Výkon trestu odňatia slobody, výkon väzby, Zbor väzenskej a justičnej
stráže, odsúdený, obvinený

Abstract:
It results from the presented statistical indicators that since 2005 it came
to a significant decrease of persons in pre-trial detention execution (pre-trial
detainees) for up to 50 % (in 2005 there were on average 3042 persons in
pre-trial detention and currently there are 1501 persons). The mentioned
state is caused by the acceleration of the criminal proceedings what was
considerably caused by the introduction of the special way of the
proceedings – the institute of Agreement on Guilt and Punishment (§ 331 of
the Code of Criminal Procedure). In 2010 the court agreed 6719
agreements on guilt and punishment. The procedure according to § 204 of
the Code of Criminal Procedure is also used significantly (in 2010 almost
2000 cases were finished this way). Currently the capacities for pre-trial
detention are utilised on overage on 64 %, in 2005 it was almost 100 %.
The Corps of Prison and Court Guard has the opposite problem with
ensuring the capacities for prison sentence execution. In 2005 there were on
average 6285 persons in prison sentence execution, at the moment there
are 8787 persons. The largest increase is registered in case of prisoners
included by the court to the minimal guarding level prisons, where in
comparison with 2005 we registered the increase by almost 100 %, thus from
2754 persons to 4722 prisoners.
A similar state is registered also with prisoners included to the medium
guarding level prisons, where the number increased from 2572 prisoners to
3466 prisoners.
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An increase of prisoners with imposed life-time sentence is also
registered in the long term (at the moment there are 35 prisoners with lawfully
imposed life sentence).
From the viewpoint of the statistical development the increase of
sentenced women is also interesting. In 2005 there were 160 sentenced
women serving the sentence in minimal guarding level prisons, at the moment
there are 362 sentenced women (increase by more than 100 %). In
maximum guarding level there is an increase from 80 sentenced women
to 118.
It results from the mentioned that the actual task is to ensure capacities
for prison sentence execution. It is also important to mention that the Corps of
Prison and Court Guard registers 1796 sentenced persons to whom the
court imposed a lawful prison sentence and who have not entered it.
Výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody zabezpečuje Zbor väzenskej
a justičnej stráže v 18 ústavoch.
Výkon väzby je zabezpečovaný v 9 ústavoch, z toho v 5 ústavoch na výkon väzby (Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Prešov a Žilina,) a v 4 kombinovaných ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a ústavoch na výkon väzby
(Ilava, Košice, Leopoldov a Levoča).
Výkon trestu odňatia slobody je zabezpečovaný v 12 ústavoch, z toho v 8
ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (Banská Bystrica-Kráľová, Dubnica
nad Váhom, Hrnčiarovce nad Parnou, Košice-Šaca, Nitra- Chrenová, Sučany, Ružomberok a Želiezovce) a v 4 už skôr uvedených kombinovaných ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a ústavoch na výkon väzby. Odsúdení
vykonávajú trest odňatia slobody aj v 9 otvorených oddeleniach.
K uvedeným zariadeniam patrí aj Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne.
Celková ubytovacia kapacita ústavov k 09. februáru 2011 je:
l

2336 miest pre výkon väzby (pre obvinených) a

l

8279 miest pre výkon trestu odňatia slobody (pre odsúdených), pri stanovení ubytovacej plochy 3,5 m2 na jednu osobu a 4 m2 pre mladistvých
a ženy.
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Tabuľka č. 1 Ubytovacie kapacity zboru
Rok

Kapacita pre
výkon väzby

Kapacita pre
výkon trestu

Kapacity spolu

2005

3 065

7 427

10 492

2006

3 023

7 438

10 461

2007

2 556

7 978

10 534

2008

2 389

7 959

10 348

2009

2 313

8 093

10 406

2010

2 336

8 279

10 615

2011

2 336

8 279

10 615

Tabuľka č. 2 Počet obvinených a odsúdených
Počet obvinených a odsúdených
graf 1-3
Vývoj počtu
obvinených
a odsúdených
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Obvinení

Odsúdení

Spolu

Počet
k 31. 12

0
počet

Počet
k 31. 12

0
počet

Počet
k 31. 12

0
počet

1995

1 950

2 009

5 949

5 838

7 899

7 847

1996

1 649

1 842

6 085

6 314

7 734

8 156

1997

1 659

1 648

5 750

6 080

7 409

7 728

1998

1 630

1 678

4 998

5 424

6 628

7 102

1999

1 878

1 805

4 980

5 003

6 858

6 808

2000

1 902

1 932

5 039

5 145

6 941

7 077

2001

1 946

1 943

5 487

5 405

7 433

7 348

2002

2 301

2 123

5 457

5 550

7 758

7 673

2003

2 890

2 843

5 983

5 770

8 873

8 613

2004

3 091

3 103

6 331

6 226

9 422

9 329

2005

2 846

3 042

6 051

6 285

8 897

9 327

2006

2 243

2 477

6 006

6 244

8 249

8 721

2007

1 849

2 040

6 137

6 225

7 986

8 265

2008

1 553

1 754

6 613

6 481

8 166

8 235

2009

1 621

1 626

7 695

7 230

9 316

8 856
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Počet obvinených a odsúdených
graf 1-3
Vývoj počtu
obvinených
a odsúdených

Obvinení

Odsúdení

Spolu

Počet
k 31. 12

0
počet

Počet
k 31. 12

0
počet

Počet
k 31. 12

0
počet

2010

1 464

1 596

8 567

8 339

10 031

9 935

2011 (k 2. 2.)

1 501

1 501

8 787

8 787

10 288

10 288
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Tabuľka č. 3 Prehľad o využívaní ubytovacích kapacít pre obvinených v ústavoch (stav k 02. 02.)
P. č.

Štandardný režim

Ústav

Kapacita

Počet

Zmiernený režim

Využitie Kapacita

Počet

Využitie

Celkom
Kapacita Počet

Využitie

Rok
2005
Využitie

1.

B. Bystrica

290

118

40 %

63

44

69 %

353

162

45 %

137 %

2.

Bratislava

341

198

58 %

114

94

82 %

455

292

64 %

85 %

3.

Ilava

103

54

52 %

32

37

115 %

135

91

67 %

57 %

4.

Košice - ÚVV

213

124

58 %

155

162

104 %

368

286

77 %

102 %

5.

Leopoldov ÚVV

202

140

69 %

139

86

61 %

341

226

66 %

101 %

6.

Levoča

13

8

61 %

13

8

61 %

125 %

7.

Nitra

238

154

64 %

58

38

65 %

296

192

64 %

108 %

8.

Prešov

140

74

52 %

40

32

80 %

180

106

58 %

110 %
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Tabuľka č. 3 Prehľad o využívaní ubytovacích kapacít pre obvinených v ústavoch (stav k 02. 02.)
P. č.

Štandardný režim

Ústav

Kapacita

9.

Počet

Trenčín nemocnica

10. Žilina
Spolu

Zmiernený režim

Využitie Kapacita

Počet

Celkom

Využitie

Kapacita Počet

26

Využitie

Rok
2005
Využitie

57 %

102 %

26

160

89

55 %

35

23

65 %

1700

985

57 %

636

516

81 %

195

112

2 336 1 501 64 %

Tabuľka č. 4 Priemerný mesačný počet obvinených podľa dľžky väzby
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
VV v
do 6 mes.
prípravdo
1 roka
nom konaNí
do 2 rokov

751

751

842

907

907

860

98

97

117

144

231

183

81

79

50

51

50

31

45

32

79

78

65

27

18

12

10

20

nad 2 roky

10

6

18

5

19

16

5

0

1

0

0

VV v
do 6 mes.
konaní
do
2 rokov
pred súdom
do 1 roka

408

396

427

540

500

452

363

301

282

291

264

344

326

368

481

549

563

454

341

272

238

236

245

255

238

282

326

382

359

235

179

113

138

nad 2 roky

48

67

102

96

91

110

87

49

32

22

24

1 231 1 363 1 231 1 060 1 005
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Tabuľka č. 5 Vývoj počtov odsúdených osôb
Rok

Počet odsúdených
Nepodmienečne TOS Podmienečne TOS
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Peňažné

Iné

Celkom

1999

4 179

14 949

1 045

574

21 550

2000

4 522

15 488

1 116

465

22 363

2001

4 332

16 439

1 127

1 269

23 159

2002

4 691

16 992

1 085

1 334

24 102

2003

5 281

18 974

1 385

673

27 177

2004

5 223

18 959

1 361

555

26 806

2005

5 204

19 957

1 316

594

27 729

2006

5 397

17 717

1 320

825

25 764

2007

5 430

17 430

1 184

2 433

27 067

2008

5 391

19 364

1 681

1 681

28 681

2009

5 993

20 771

1 708

1 919

30 953

2010

6 291

20 263

1 630

2 426

31 179
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Tabuľka č. 6 Vývoj počtu odsúdených podľa stupňov stráženia k 31. 12.
Rok

Mladiství

Minimálny stupeň stráženia Stredný stupeň stráženia

Maximálny stupeň
stráženia

Muži

Ženy

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

1995

140

2

142

2 341

111

2 452 2 646

71

2 717

628

10

638

1996

168

4

172

2 251

115

2 366 2 791

79

2 870

668

9

677

1997

127

1

128

2 113

130

2 243 2 623

82

2 705

664

10

674

1998

96

3

99

1 521

107

1 628 2 565

65

2 630

629

12

641

1999

115

0

115

1 542

92

1 634 2 571

61

2 632

587

12

599

2000

92

0

92

1 755

106

1 861 2 424

66

2 490

581

15

596

2001

83

1

84

2 140

120

2 260 2 454

67

2 521

610

12

622

2002

104

0

104

2 165

124

2 289 2 366

61

2 427

628

9

637

2003

105

1

106

2 543

147

2 690 2 481

76

2 557

622

8

630

2004

87

2

89

2 822

160

2 982 2 534

77

2 611

639

10

649

2005

124

2

126

2 594

160

2 754 2 492

80

2 572

589

10

599

2006

92

2

94

2 502

200

2 702 2 542

94

2 636

558

16

574

2007

110

1

111

2 655

195

2 850 2 558

87

2 645

517

14

531

2008

105

2

107

3 023

231

3 254 2 671

86

2 757

481

14

495

2009

109

3

112

3 632

291

3 923 3 078

111

3 189

458

13

471
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Tabuľka č. 6 Vývoj počtu odsúdených podľa stupňov stráženia k 31. 12.
Rok

Mladiství
Muži

Minimálny stupeň stráženia Stredný stupeň stráženia

Maximálny stupeň
stráženia

Ženy

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

2010 103

1

104

4 258

343

4 601 3 265

119

3 384

464

14

478

2011* 108

1

109

4 360

362

4 722 3 348

118

3 466

468

13

481

+38

+894

+200 +2 000

Tabuľka č. 7 Vývoj počtu odsúdených, ktorým bol uložený trest odňatia slobody na doživotie
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
6

272

11

11

11

14

14

16

16

16

18

20

25

29

29

32

35
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Tabuľka č. 10 Prehľad o využívaní ubytovacích kapacít pre odsúdených v OO
Por. č.

Otvorené odd.

Kapacita

Počet

Využitie

1.

Bratislava

99

44

44,4 %

2.

Hrnčiarovce n. Parnou

40

38

95,0 %

3.

Prešov

164

75

45,7 %

4.

Opatovce

53

28

52,8 %

5.

Sabová

69

38

55,1 %

425

223

52,5 %

Spolu

Tabuľka č. 11 Prehľad o využívaní ubytovacích kapacít pre odsúdených celkom
Por. č.
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CELKOM

Kapacita

Počet

Využitie

7 809

8 530

109,2 %

1.

Ústavy

2.

Otvorené odd.

425

223

52,5 %

3.

Účelové zariadenia ZVJS

45

26

57,8 %
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Tabuľka č. 13
Rok

Počet osôb, ktorým bol uložený trest

Počet súdom schválených
dohôd o vine a treste

domáceho väzenia

povinnej práce

2006

6

42

1 833

2007

25

349

4 428

2008

28

578

5 741

2009

51

830

6 856

2010

59

1 352

6 719
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VTOS nenastúpili
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ROK

ML

MIN

STR

MAX

SPOLU

2000

34

657

636

27

1 354

2001

24

646

574

32

1 276

2002

22

693

540

29

1 284

2003

34

864

634

31

1 563

2004

42

986

668

29

1 725

2005

33

959

619

28

1 639

2006

23

863

562

25

1 473

2007

20

915

591

24

1 550

2008

18

975

643

22

1 658

2009

31

1 035

704

24

1 794

2010

19

1 053

698

26

1 796
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Aplikačné problémy pri výkone väzby a výkone trestu odňatia
slobody.
Pri novelizácií Trestného poriadku budeme navrhovať, aby:
l
súd pri rozhodovaní o spoločnom spôsobe výkonu postupne uložených
trestov (ak je pri postupne uložených trestoch odňatia slobody ustanovený
rôzny spôsob výkonu trestu), a tiež o zmene spôsobu výkonu trestu odňatia
slobody rozhodol najneskôr v lehote určenej pre rozhodnutie o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody (§ 415), teda najneskôr do
60 dní. Uvedená lehota by sa mala zaviesť aj na konanie o započítaní väzby
a trestu (§ 414);
K § 10 Výklad niektorých pojmov: v aplikačnej praxi nám robí problém
l
vymedzenie pôsobnosti poverených príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže v trestnom konaní, a to:
(1) Orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt.
(8) Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie
a) vyšetrovateľ Policajného zboru,
b) vyšetrovateľ colnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti
s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v pôsobnosti
colnej správy,
...
e) poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže v konaní o trestných činoch príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a v objektoch
Zboru väzenskej a justičnej stráže aj jeho zamestnancov a o trestných činoch osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, s poukázaním na § 200 Rozsah vyšetrovania
(1) Vyšetrovanie sa vykonáva o zločinoch.
(2) Vyšetrovanie sa vykonáva aj o prečinoch, ak
a) je obvinený vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave, alebo
b) to nariadi prokurátor.
(4) Vyšetrovanie vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. a) a b).
(5) Príslušnosť policajta podľa § 10 ods. 8 písm. a) a b), ktorý vykonáva
vyšetrovanie o zločine alebo prečine, sa nekončí, ak v priebehu vyšetrovania
zistí, že dôvody, pre ktoré bol príslušný vo veci konať, odpadli.
l
K § 88 Zabezpečenie svedka
(1) Svedkovi, ktorý sa napriek riadnemu predvolaniu na konanie pred
súdom bez ospravedlnenia nedostavil, minulo sa účinkom aj nariadenie
jeho predvedenia a jeho prítomnosť nemožno inak zabezpečiť, môže byť
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na ten účel uznesením súdu nariadené, aby bola obmedzená jeho osobná
sloboda a aby bol predvedený príslušníkom Policajného zboru alebo Vojenskej polície; uznesenie súdu sa v plnom znení uvedie v zápisnici o úkone a svedkovi sa oznámi pri jeho výsluchu.
(3) Obmedzenie osobnej slobody svedka podľa odseku 1 môže trvať
len čas nevyhnutne potrebný na vykonanie úkonu, najviac 72 hodín, z ktorých 24 hodín pripadá na jeho predvedenie a 48 hodín na jeho výsluch
predsedom senátu, ktorý o tom rozhodol podľa odseku 1. O výsluchu sa
vhodným spôsobom upovedomí prokurátor a obvinený, a ak má obvinený
obhajcu, jeho obhajca.
Podľa nášho názoru sa nedá postup podľa § 88 Trestného poriadku
aplikovať na svedka, ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody
alebo osobu vo výkone väzby. U týchto osôb bolo už rozhodnuté o obmedzení ich osobnej slobody, a to rozsudkom súdu pri uložení trestu odňatia slobody, alebo uznesenie o väzbe.
U týchto osôb taktiež nie je splnená materiálna podmienka, že postup podľa § 88 Trestného poriadku sa použije, ak
„Svedkovi, ktorý sa napriek riadnemu predvolaniu na konanie pred súdom bez ospravedlnenia nedostavil, minulo sa účinkom aj nariadenie jeho
predvedenia a jeho prítomnosť nemožno inak zabezpečiť ...“

8 pplk. JUDr. Ing. Ľubomír Klištinec

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
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Rešpektovanie podstatných legislatívnych zásad ako možnosť ...

Ladislav Hrtánek

Rešpektovanie podstatných
legislatívnych zásad ako
možnosť zlepšenia
trestnoprávnych kódexov
Abstrakt:
Tento vedecký článok obsahuje charakteristiku jednotlivých teoretickoprávnych aspektov platného práva, pričom podstatným elementom v tomto
smere je legislatívny proces. Taktiež sa venujeme problematike štádií legislatívneho procesu v rámci správneho práva a trestného práva, nakoľko práve
tieto konania predstavujú podstatnú časť právne rozporných konaní. Cieľom
je pritom poukázať na možnosti nárastu kvality jednotlivých trestnoprávnych
kódexov v praxi.

Kľúčové slová:
legislatíva, štádium, právo, princíp, ústava, pripomienka, kódex.

Abstract:
This scientific article contains the analyse of the individual theoretic
aspects, and the important element in this direction is the process of the
legislation. It goes about the problematic of phase of the legislation process,
in the frame of relations of the individual norms, because in this aspects are
the conflicts of the process norms. The object of this article is increasing of
the quality of these individual decrees in the reality.

Úvod
V úvode tohto vedeckého príspevku považujeme za potrebné zvýrazniť
jeho ciele, ktoré sa v ďalšom pokúsime splniť. Pri procese tvorby práva sme
žiaľ často svedkami nerešpektovania jednotlivých ústavnoprávnych zásad,
ktoré sú obsiahnuté v Ústave Slovenskej republiky. Uvedené je možné konštatovať nielen pri tvorbe – legislatívnom procese v rámci trestnoprávnych kódexov, teda pri Trestnom zákone a Trestnom poriadku, ale taktiež pri tvorbe
ostatných predpisov kódexového typu.
Uvedený právny stav pritom spôsobuje neústavnosť právnych predpisov,
čo v konečnom dôsledku musí viesť k zníženiu systematiky v rámci celého
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právneho systému. Podotýkame, že je potrebné pri tvorbe trestnoprávnych
kódexov oddelene posúdiť procesnú a hmotnoprávnu stránku tvorby týchto
kľúčových právnych predpisov.
V rámci procesnej stránky posúdenia legislatívy je cieľom tohto vedeckého príspevku určenie aspektov legislatívneho procesu v rámci ktorých by
mohlo dôjsť k podstatným zlepšeniam, a to v tom smere, aby sa legislatívny
proces skvalitnil a v konečnom dôsledku sa teda aj zvýšila kvalita výstupov legislatívneho procesu – v našom prípade trestnoprávnych kódexov.
V kontexte hmotnoprávnej stránky je podľa nášho názoru potrebné s veľkou precíznosťou posúdiť jednotlivé ústavnoprávne zásady, ktoré sú zároveň
podstatnými interpretačnými pravidlami pre tvorbu každého právneho predpisu, teda nielen všeobecne záväzného, ale taktiež platia pre predpis s obmedzenou platnosťou. Preto bude cieľom tohto vedeckého príspevku určenie
striktnej analýzy ústavnoprávnych princípov a poukázanie na to, ako tieto
môžu v konečnom dôsledku podstatným spôsobom ovplyvniť kvalitu
trestnoprávnych kódexov.

Legislatívny proces ako cesta k zlepšeniu trestnoprávnych kódexov
Pokiaľ sa chceme pokúsiť o určenie právneho pojmu legislatívny proces,
ide o veľmi náročnú úlohu a zastávame názor, že nie je možné vytvoriť také definičné určenie, ktoré by bolo spôsobilé obsiahnuť celú stránku tohto veľmi
komplikovaného procesného celku. Zastávame pritom názor, že pod legislatívnym procesom je možné rozumieť komplikovaný systém zložený z jednotlivých procesných štádií, ktorých výsledkom je normatívny právny akt so
všeobecnou právnou záväznosťou.
Kľúčovým právnym predpisom, ktorý upravuje vlastný legislatívny proces
sú Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky. Podľa uvedených legislatívnych pravidiel je možné rozoznávať jednotlivé štádia legislatívneho procesu, ktoré sú – predbežné pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie, prerokovanie návrhu zákona pred Legislatívnou radou vlády
Slovenskej republiky, prerokovanie návrhu zákona pred vládou Slovenskej republiky. Podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky je
potrebné návrh zákona predložiť na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.
V kontexte legislatívneho procesu má veľký význam predbežné pripomienkové konanie, v rámci ktorého sa doložka vybraných vplyvov právneho
predpisu predkladá na predbežné posúdenie jednotlivým gestorským inštitúciám, ministerstvám, a to – Ministerstvu životného prostredia, Ministerstvu financií, Ministerstvu hospodárstva, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny. Uvedené gestorské ministerstvá zvážia doložky vplyvov predložené predkladateľmi a v lehote do 10 pracovných dní k nej vyhotovia záväzné
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stanovisko, ktoré musí predkladateľ do predloženého návrhu zákona zapracovať. Veľmi podnetným elementom pre skvalitnenie schválených zákonov je
možnosť konzultácií doložky vplyvov s gestormi, čím sa môžu eliminovať možné nepochopenia, ktoré môžu vzniknúť. Pokiaľ predkladaný návrh zákona
predkladá určité vplyvy, tak v tom prípade sa musí vypracovať komplexná analýza vplyvov, ktorá obsahuje informáciu o možných vplyvoch. Vyhodnocujú sa
pritom vplyvy na rozpočty verejnej správy, verejné rozpočty, informovanosť.
V prípade trestnoprávnych kódexov je potrebné veľmi precizovať vplyvy
na verejné rozpočty. Zabezpečenie jednotlivých úkonov trestného konania je
spojené s finančnými nákladmi, ktoré majú vplyv na rozpočty jednotlivých subjektov činných v trestnom konaní, ako sú vyšetrovatelia, prokuratúra a súdy.
Novelizácie Trestného zákona a Trestného poriadku preto budú musieť zohľadňovať výdavkové limity vyšetrovateľov, jednotlivých zložiek prokuratúry,
ako aj rozpočty súdov.
Pokiaľ sa zaoberáme medzirezortným pripomienkovým konaním, ide
o veľmi dôležité štádium legislatívneho procesu, v rámci ktorého sa k predloženým návrhom zákonov jednotlivých ministerstiev vyjadrujú, respektíve dávajú pripomienky povinné pripomienkujúce subjekty a za určitých okolností aj
verejnosť.
Pre kvalitu trestnoprávnych kódexov má veľký význam ich pripomienkovanie, pričom Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky pod pripomienkou rozumejú v určenej lehote uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu zákona. Pripomienkou je pritom možné navrhnúť text, odporučiť úpravu
textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.
V rámci povinne pripomienkujúcich subjektov vystupuje taktiež Generálna
prokuratúra Slovenskej republiky.
V rámci trestnoprávnych kódexov by bolo vhodnou zmenou Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky keby v rámci povinne pripomienkujúcich subjektov vystupovali napríklad oblastné prokuratúry, prípadne stavovské organizácie vyvíjajúce činnosť v rámci súdnictva. Podnetným by napríklad
mohlo byť pripomienkovanie zo strany odborných inštitúcií v oblasti práva –
napríklad odborníkov z právnických fakúlt.
Veľký dôraz podľa nášho názoru je potrebné dávať na kvalitu rozporových konaní, v rámci ktorých je možné prispieť k zvýšeniu kvality predkladaného právneho predpisu. Rozporové konanie sa pritom uskutočňuje ohľadne
zásadnej pripomienky v záujme vyriešenia sporných bodov pripomienkujúceho subjektu a predkladateľa.
Určitým nedostatkom Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky
je určenie vysokého počtu subjektov z radu verejnosti, ktorí musia vzniesť
konkrétnu pripomienku, aby sa ňou príslušná komisia predkladateľa musela
zaoberať, pričom ide o 500 osôb. Uvedený počet je značne vysoký, navyše je
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potrebné konštatovať, že práve občania práve majú veľké skúsenosti s priebehom jednotlivých trestných konaní, ktoré by mohli nájsť svoju oporu vo
vlastnom legislatívnom texte. Ako vhodný legislatívny podnet by preto mohol
byť zníženie počtu subjektov, ktoré vznesú hromadnú pripomienku, a to v záujme dosiahnutia stavu, aby sa pripomienky občanov dostávali do trestnoprávnych kódexov. Podstatným smerom v tomto aspekte je podpora spolupráce občanov s predkladateľmi jednotlivých návrhov zákonov, s jednotlivými inštitúciami, ktoré vyvíjajú vedecké úsilie v oblasti právnych vedných odborov,
kde môžeme zaradiť predovšetkým jednotlivé právnické fakulty. Len uvedená
komplexnosť v prístupe vylepší legislatívny text uvedený v trestnoprávnych kódexoch, čo je veľmi podstatné.
V kontexte posúdenia hmotnoprávneho aspektu tvorby trestnoprávnych
kódexov je podľa nášho názoru potrebné v plnom rozsahu rešpektovať podstatné ústavnoprávne zásady, ktoré sú uvedené v Ústave Slovenskej republiky a sú podstatnými interpretačnými pravidlami. V prípade trestnoprávnych
kódexov uvedené platí v podstatnom rozsahu, nakoľko trestný proces uvedený v Trestnom poriadku môže výraznou mierou zasiahnuť do oblasti ústavných
práv a slobôd jednotlivých účastníkov trestného konania. Veľký dôraz treba
pritom klásť na zásady a ciele trestného konania.
Ciele trestného konania sú náležité zistenie trestného činu a spravodlivé
potrestanie páchateľa.303)
Pre tvorbu trestnoprávnych kódexov je podstatným napríklad čl. 1 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa ktorého je potrebné ochraňovať princíp právnej
istoty. V uvedenom kontexte je podstatné v prípade trestnoprávnych kódexov
zabrániť častým novelizáciám, ako aj retroaktívnemu pôsobeniu týchto kľúčových trestnoprávnych noriem.304)
Podľa čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky je vylúčená akákoľvek diskriminácia v rámci prístupu k občanom. V rámci trestnoprávnych kódexov je tento
ústavnoprávny princíp spojený s nezávislosťou a nestrannosťou výkonu súdnictva predovšetkým v oblasti trestnoprávneho konania. Nemôže byť prípustné nerovnaké zaobchádzanie, či priznanie rozdielneho právneho postavenia
účastníkom trestného konania s výnimkou rozdielnych práv a povinností vyplývajúcich z postavenia účastníka trestného konania. Naznačená problematika
je úzko prepojená s otázkou možnej ochrany účastníkov trestného konania
pred nezákonným postupom účastníka trestného konania, prípadne pokiaľ
rozhodne sudca buď v rozpore s právnym poriadkom, prípadne dôjde k prieťahom.
303) Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné, Prvé vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 51
304) Uvedené platí s výnimkou možnej trestnej retroaktivity, pokiaľ je to predpoklad pre zníženie
trestu.
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V naznačenom kontexte ochrany účastníka konania pred nezákonnosťou je možné použiť riadne a mimoriadne opravné prostriedky, prípadne sa
domáhať možného odškodnenia v súvislosti s prieťahmi v súdnom konaní. Pokiaľ dôjde k nezákonnosti, prípadne diskriminačnému konaniu zo strany sudcu v tom prípade je možné podať podnet na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré môže iniciovať disciplinárne konanie voči konkrétnemu sudcovi, prípadne podať sťažnosť cestou predsedu príslušného súdu.
Prejednávanie prípadov diskriminačných konaní v rámci procesných inštitútov
správneho konania je však otázne.
Správne konanie je konkrétnymi normami správneho práva upravený
postup správnych inštitúcií, účastníkov konania a zúčastnených subjektov pri
vydávaní, preskúmavaní a nútenom výkone rozhodnutia formou individuálneho správneho aktu, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a právnych povinnostiach účastníkov konania.305)
V kontexte vykonávacích právnych predpisov k trestnoprávnym kódexom
nemožno v týchto ukladať právne povinnosti jednotlivým účastníkom konania.
Na ukladanie právnych povinností je potrebné v plnom rozsahu využiť zákonnú
právnu úpravu obsiahnutú v jednotlivých trestnoprávnych kódexoch. Rovnako
je možné upravovať len procesné vzťahy, ktoré sú ustanovené v splnomocňovacom ustanovení zákona, pričom nemožno upravovať oblasť nad rámec zákona.306) V prípade vykonávacích právnych predpisov je taktiež nevyhnutné
rešpektovať normy ustanovené v rámci komunitárneho práva a pokiaľ je potreba upravovať uvedené právne vzťahy ustanovené smernicou v rámci nášho
právneho poriadku je nevyhnutné, aby predkladateľ vyhotovil presné tabuľky
zhody, ktoré konkrétne obsahujú rozsah transpozičného procesu v konkrétnom prípade. Ako neprípustné sa pritom považuje, keď zákon presne ustanovuje normatívny text uvedený v predmetnej smernici. Uvedené teda kladie veľký dôraz na kvalitu tabuliek zhody, ako aj na komplexnosť Doložiek zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie, čo platí v podstatnom
rozsahu v prípade kódexov trestnoprávnej povahy.
V neposlednom rade pri posúdení legislatívneho procesu je potrebné posúdiť aj problematiku subjektov správneho práva, ktoré tvoria trestnoprávnu
problematiku.
Subjektom správneho práva sú subjekty, ktoré majú právne spôsobilosti.307)
Pokiaľ sa preto chceme zaoberať potrebou spoločenského rámca
trestnoprávnych kódexov je dôležité zvažovať široké zapojenie verejnosti
305) Vrabko, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť. Bratislava: VO PF UK, 2001, s. 18
306) V tomto prípade ide o podstatný princíp.
307) Škultéty, P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej
akadémie vied.
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a odborníkov v tejto oblasti do vlastného procesu ich tvorby. V naznačenom
kontexte je podľa nášho názoru potrebné v rámci tvorby trestnoprávnych kódexov pripustiť verejnosť v podobe verejného prerokovania návrhov trestnoprávnych kódexov, čím by sa docielilo prepojenie odbornosti s praktickými
skúsenosťami jednotlivých občanov.

Záver
Záverom predloženého príspevku považujeme za potrebné vyzdvihnúť
niektoré jeho prínosy. Ako sme už v úvode uviedli, kvalita úrovne trestnoprávnych kódexov v podstatnej miere závisí od úrovne legislatívneho procesu, ktorý predstavuje ich tvorbu. Legislatívny proces má pritom procesnoprávnu
a hmotnoprávnu dimenziu. V procesnoprávnej dimenzii ide o komplikovaný
procesný systém, ktorý je uvedený v legislatívnych pravidlách vlády.
Určitým prínosom predloženého príspevku podľa nášho názoru je to, že
sa analyticky zaoberá jednotlivými štádiami legislatívneho procesu, popisuje
jednotlivé problémy a ukazuje cesty, ktorými je možné ísť pri skvalitňovaní
prác na jednotlivých trestnoprávnych kódexoch. Príspevok sa venuje predbežnému pripomienkovému konaniu, ktoré je relatívne čerstvým právnym procesným štádiom. V rámci medzirezortného pripomienkového konania je vyzdvihnutí princíp zníženia počtu subjektov verejnosti potrebný pre
prejednávanie pripomienok verejnosti.
V neposlednom rade považujeme za určitý prínos predloženého príspevku taktiež uvedenie ústavnoprávnych zásad, ktoré sú podstatnými interpretačnými pravidlami pre celý právny poriadok a poukázanie možností, ako ich dôsledné dodržiavanie môže napomôcť kvalite schválených trestnoprávnych kódexov. Uvedený aspekt poukazuje na potrebné prepojenie ústavného
a trestného práva. V neposlednom rade bola naznačená koncepcia širokej
účasti odbornej verejnosti na tvorbe trestnoprávnych kódexov v širokom kontexte.
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Lukáš Bohuslav

K novému českému návrhu
zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti
nim z roku 2011
Abstrakt:
Trestní odpovědnost právnických osob je bezesporu současným jevem,
který přináší mnoho diskutabilních otázek. Česká republika ji dosud žádným
způsobem nezakotvila do svého právního řádu, ačkoliv je k tomu vázána mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie. Cesta, kterou se nový návrh
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim vydává, se
odehrává na platformě trestního práva. V návrhu zákona je stanoven okruh
právnických osob, na které se trestní odpovědnost právnických osob nevztahuje. V současné chvíli existují dvě varianty rozsahu kriminalizace právnických
osob. V oblasti sankcionování návrh zákona stanoví relativně pestrý katalog
sankcí. Zdali však návrh zákona absolvuje úspěšnou trasu legislativním procesem, lze dnes jen těžko předvídat.

Klíčová slova:
trestní odpovědnost právnických osob, rozsah kriminalizace, sankcionování, návrh zákona

Abstract:
The Criminal Liability of Corporations is indisputably regarded as
a contemporary phenomenon, which brings a lot of debatable questions. The
Czech Republic has not it provide yet in its legal system, although it is bound
by international treaties and the European Union legislation. The path taken
by the new draft on the Criminal Liability of Corporations and proceedings
against them takes a place on a platform of the criminal law. The draft sets
a range of Corporations to which the Criminal Liability of Corporations does
not apply. Currently, there are two possible options concerning an extent of
the criminalization of Corporations. The draft provides a wide range of
sanctions into account. However, it is very difficult to predict, if the draft will
pass successfully its way in the legislative process.
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1.

Trestní odpovědnost právnických osob je nejen v České republice, ale
i v dalších evropských zemích, které koncept této odpovědnosti v různých formách a podobách vytvářejí, přebírají a zakotvují, tématem moderním, současným, ale také kontroverzním, a to jak v rovině právní, tak
v rovině politické a společenské. Zakotvení deliktní odpovědnosti právnických osob do vnitrostátních právních řádů vyžaduje několik desítek
mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie. Tyto dokumenty striktně
nepožadují zavedení tzv. pravé trestní odpovědnosti. Mezinárodní úmluvy obecně stanoví, aby sankce postihující právnické osoby byly účinné,
přiměřené a odstrašující (effective, proportionate and dissuasive), avšak
to, aby o nich bylo rozhodováno v trestním řízení, neurčují. Je třeba ovšem vidět, že se tyto sankce svojí závažností rovnají obdobným sankcím
ukládaným v rámci trestního řízení, proto se někdy zkratkovitě dovozuje,
že se jejich ukládání může odehrávat pouze na platformě trestního práva.308) Po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 pak vládne právě v rovině politické silná poptávka po přijetí trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu v rámci tzv. protikorupčního balíčku. Česká republika totiž dosud žádným způsobem do svého právního
řádu trestní odpovědnost právnických osob nezakotvila. Po neúspěšném
vládním návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim z roku 2004309), byl vládním usnesením v roce 2009 přijat materiál nazvaný Analýza a mezinárodní srovnání právní úpravy problematiky
právnických osob za jednání, k jehož postihu zavazují mezinárodní smlouvy310), na základě něhož byl v roce 2010 vypracován návrh zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim311) na platformě trestního práva, který byl Ministerstvem spravedlnosti na počátku
roku 2011 s nepatrnými odchylkami znovu předložen.312)

2.

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
(dále jen „zTOPO“) se skládá ze šesti částí (obecná ustanovení, základy
trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření,
zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám, zvláštní ustanovení
o právním styku s cizinou, účinnost) a celkem 48 paragrafů. Doprovodným zákonem k němu je pak zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim. ZTOPO upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických
osob, tresty a ochranná opatření za spáchané trestné činy stejně jako
procesní postup proti právnickým osobám (§ 1 odst. 1 zTOPO). Jde

308) Král, V.: K trestní odpovědnosti právnických osob- východiska, obsah a systematika zákonné
úpravy. In: Trestněprávní revue. Praha: C.H. Beck, č. 8, 2002.
309) Sněmovní tisk 745 z roku 2004.
310) Usnesení vlády č. 1451 ze dne 30. listopadu 2009.
311) Zákon byl předložen na základě usnesení vlády České republiky č. 1451 ze dne 30. listopadu
2009. Návrh lze nalézt na internetové adrese <http://eklep.vlada.cz> pod číslem jednacím
předkladatele 700/09-L. Navrhovatelem tohoto předpisu bylo Ministerstvo spravedlnosti.
312) Příspěvek popisuje stav předpisu k datu jeho odevzdání.
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o předpis obsahující jak hmotněprávní, tak procesněprávní normy, který
je vůči trestnímu zákoníku a trestnímu řádu povahy speciální. Trestní zákoník a trestní řád se použije, nestanoví-li zTOPO jinak a není-li to z povahy věci vyloučeno (§ 1 odst. 2 zTOPO).
Ustanovení § 2 až § 6 upravují místní působnost zTOPO tak, aby bylo
právnickou osobu možno účinně postihnout za její protiprávní jednání. V ustanovení § 7 zTOPO je stanoven negativním způsobem výčet právnických osob,
na které se trestní odpovědnost právnických osob vztahuje. Podle zTOPO tak
nejsou trestně odpovědné Česká republika, územní samosprávné celky při
výkonu veřejné moci, státní organizace, právnické osoby zřízené zákonem
a právnické osoby při výkonu veřejné moci (§ 7 odst. 1 zTOPO) vyjma majetkové účasti těchto právnických osob v jiné právnické osobě (§7 odst. 2 zTOPO).
3.

Rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob není v návrhu zákona zatím jednoznačně vyřešen. ZTOPO obsahuje dvě varianty
hledisek, přičemž v době odevzdávání tohoto příspěvku nebylo zřejmé,
která z nich bude upřednostněna a vybrána. Varianta I v ustanovení § 8
zTOPO uvádí výčet trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit, přičemž tento katalog je omezen na ty trestné činy, u nichž zavedení deliktní odpovědnosti právnických osob požadují mezinárodní dokumenty a předpisy Evropské unie. Celkem se jedná o cca 75 trestných
činů rozšířených o daňové trestné činy.313) Podporu tohoto řešení lze nalézt v literatuře.314) Model s vypočtenými trestnými činy s modifikací některých skutkových podstat považuje za vhodný Král315) a nalézá pochopení také u Jelínka316). Lze si představit, že by k takové modifikaci mohlo
v případě určitých trestných činů dojít např. v případě porušení veřejného
zájmu. Varianta II pak považuje za trestné činy pro účely zTOPO zločiny
nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, není-li jejich spáchání právnickou osobou vyloučeno její povahou.

4.

Samotná konstrukce trestní odpovědnosti právnických osob317) je upravena v ustanovení § 9 zTOPO. Trestným činem spáchaným právnickou

313) Viz. důvodová zpráva k návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim z roku 2011. Návrh zákona lze nalézt na internetové adrese <http://eklep.vlada.cz> pod
číslem jednacím předkladatele 700/2009-II.
314) Srov. např. Musil, J., Prášková, H., Faldyna F.: Úvahy o trestní odpovědnosti právnických osob
de lege ferenda. In: Trestní právo. Praha: C. H. Beck, č. 3, 2001, s. 13.
315) Král, V.: K trestní odpovědnosti právnických osob- východiska, obsah a systematika zákonné
úpravy. In: Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, č. 8, 2002, s. 223.
316) Jelínek, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 54.
317) Jednou ze základních otázek, které se v souvislosti s problémem trestní odpovědnosti právnických osob diskutují, jsou různé koncepce její kriminalizace, tedy skutečnosti, v jakém rozsahu
mají být právnické osoby odpovědné za trestné činy. Nepovažuji za vhodné držet se pouze základních variant, kterými se míní, že právnická osoba zodpovídá za všechny trestné činy stejně
jako osoba fyzická, či pouze za vybrané trestné činy v trestním zákoníku či dalších zákonech.
Považuji za správné možnosti kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob rozdělit do
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osobou je protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu
nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak
a) statutární orgán, člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba oprávněná jménem nebo za právnickou osobu jednat,
b) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písm. a),
c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku
zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby,
d) zaměstnanec při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), za předpokladu, že lze právnické osobě
tento trestný čin přičítat (§ 9 odst. 1).
Přičitatelnost trestného činu právnické osobě je pak uvedena v ustanovení § 9 odst. 2 zTOPO.
Trestný čin lze právnické osobě přičítat, byl-li spáchán jednáním orgánů
nebo osob uvedených výše pod písm. a) až c) nebo zaměstnancem právnické
osoby při plnění pracovních úkolů na základě rozhodnutí či jednání či opomenutí jednání orgánů či osob uvedených výše pod písm. a) až c).318) Dle ustanovení § 9 odst. 3 zTOPO pak trestní odpovědnost právnických osob není závislá na trestní odpovědnosti fyzické osoby, tedy, trestní odpovědnosti právnické
osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba se dopustila protiprávního jednání.
Pachatelem trestného činu je právnická osoba, které lze přičítat porušení
nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným
v zTOPO (§ 10 odst. 1 zTOPO). Pachatelem je pak i právnická osoba, která k
provedení činu užila jiné právnické nebo fyzické osoby (§ 10 odst. 2 zTOPO).
Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob a naopak (§ 10 odst. 3 zTOPO).
V ustanovení § 11 zTOPO je stanovena trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby. Ta přechází na kteréhokoli právního nástupce, aniž
by tím byla dotčena trestní odpovědnost právnické osoby, pokud ta v důsledku přeměny nezanikla (§ 11 odst. 1 zTOPO).
Trestní odpovědnost právnické osoby zaniká dle ustanovení o účinné lítosti (§ 12 zTOPO) a promlčení (§ 13 zTOPO).
následujících kategorií, kdy dle zvolené koncepce je právnická osoba odpovědná za: a) všechny trestné činy, b) všechny trestné činy, u kterých to povaha skutkové podstaty připouští, c)
vypočtené trestné činy, ať už v trestním zákoně, či zvláštních zákonech, d) vypočtené trestné
činy, pokud potřeba postihu vyplývá z mezinárodních smluv či evropských předpisů, e)
vypočtené trestné činy s modifikací některých skutkových podstat.
318) Pro přesné znění srov. ustanovení § 9 odst. 2 zTOPO.
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5.

Sankce, v návrhu zákona tresty a ochranná opatření, jsou upraveny
v části třetí navrhovaného zákona. V ustanovení § 14 zTOPO jsou vymezena kritéria pro stanovení druhu trestu a jeho výměry a taktéž zde nalezneme negativní vymezení uložení ochranného opatření. Návrh zákona
umožňuje uložení následujících druhů trestů: zrušení právnické osoby,
propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové
hodnoty, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí
a uveřejnění rozsudku. Jako ochranné opatření lze uložit zabrání věci
nebo jiné majetkové hodnoty (§ 15 odst. 2 zTOPO). Dle ustanovení § 15
odst. 3 zTOPO lze uložit tresty a ochranná opatření vedle sebe s výjimkou peněžitého trestu vedle propadnutí majetku a trestu propadnutí věci
nebo jiné majetkové hodnoty vedle zabrání téže věci nebo jiné majetkové
hodnoty. Trest zrušení právnické osoby bude možné uložit dle ustanovení § 16 odst. 1 zTOPO právnické osobě se sídlem v České republice, pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu
nebo trestných činů. Takový trest však nebude moci být uložen politické
straně nebo politickému hnutí. Podmínky trestu propadnutí majetku jsou
stanoveny v ustanovení § 17 zTOPO a takovýto druh trestu bude moci
soud uložit právnické osobě za spáchání zvlášť závažného zločinu, kterým pro sebe nebo jiného získala nebo se snažila získat majetkový prospěch (odst. 1). Bez těchto podmínek bude moci soud uložit trest propadnutí majetku pouze v případě, že trestní zákoník uložení tohoto trestu
za spáchaný zločin dovoluje (odst. 2). Ustanovení § 18 zTOPO upravuje
peněžitý trest, jehož uložení však nesmí být na újmu práv poškozeného
(odst. 1). Určuje denní sazbu nejméně 1 000 Kč a nejvíce 2 000 000
Kč. Při určení výše denní sazby soud zohlední majetkové poměry právnické osoby, zejména pak přihlédne k tomu, jaké prostředky nebo věci
jsou zcela nezbytně potřebné k výkonu její činnosti (odst. 2). Dle ustanovení § 19 zTOPO bude moci soud rozhodnout o uložení trestu propadnutí
věci nebo jiné majetkové hodnoty včetně propadnutí náhradní hodnoty za
podmínek stanovených trestním zákoníkem. Na dobu jednoho roku až
dvaceti let pak bude moci soud právnické osobě uložit trest zákazu činnosti, byl-li trestný čin spáchán v souvislosti s touto činností (§ 20 zTOPO), dále trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, dopustila-li se právnická osoba trestného
činu v souvislosti s uzavíráním smluv na plnění veřejných zakázek nebo
s jejich plněním, s účastí v zadávacím řízení o veřejných zakázkách (§ 21
zTOPO) a trest zákazu přijímání dotací a subvencí, dopustila-li se právnická osoba trestného činu v souvislosti s podáváním nebo vyřizováním žádosti o dotaci, subvenci nebo o návratnou finanční výpomoc, s jejich poskytováním nebo využíváním, anebo s poskytováním nebo využíváním
veřejné podpory (§ 22 zTOPO). V ustanovení § 23 zTOPO je pak upraveno uveřejnění rozsudku, je-li třeba veřejnost seznámit s odsuzujícím rozsudkem. Soud určí druh veřejného sdělovacího prostředku, ve kterém
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má být pravomocný odsuzující rozsudek uveřejněn (odst. 1) na náklady
právnické osoby (odst. 2). V části třetí zTOPO je upravena ještě problematika promlčení výkonu trestu (§ 24 zTOPO), vyloučení z promlčení (§
25 zTOPO) a ochranného opaření, a to zabrání věci nebo jiné majetkové
hodnoty (§ 26 zTOPO).
6. Zvláštní ustanovení o řízení proti právnickým osobám stanoví nepřípustnost řízení o správním deliktu pro týž skutek, bylo-li již proti právnické
osobě zahájeno trestní stíhání (§ 28 odst. 1 zTOPO) a nepřípustnost trestního stíhání, jestliže dřívější řízení pro týž skutek právnické osoby skončilo pravomocným rozhodnutím o správním deliktu a toto rozhodnutí nebylo
v předepsaném řízení zrušeno (§ 28 odst. 2 zTOPO). Podle ustanovení
§ 30 zTOPO se vyrozumí o zahájení a skončení trestního stíhání právnické osoby orgán veřejné moci vedoucí obchodní rejstřík nebo jiný zákonem určený rejstřík, registr nebo evidenci, orgán udělující licenci nebo
povolení k činnosti právnické osobě a orgán odpovědný za dozor nad takovou právnickou osobou (§ 30 odst. 1 zTOPO). Společné řízení proti
obviněné právnické osobě a proti obviněné fyzické osobě je upraveno
v ustanovení § 31 zTOPO. Až na výjimky nemůže dojít ke zrušení, zániku
a přeměně právnické osoby při zahájeném trestním stíhání. O této změně
rozhoduje v přípravném řízení soudce a v řízení před soudem předseda
senátu (§ 32 zTOPO).
V ustanovení § 33 zTOPO je upraven institut zajišťovacího řízení, kdy
může v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a v řízení před
soudem předseda senátu obviněné právnické osobě dočasně pozastavit výkon jednoho nebo více předmětů činnosti nebo uložit omezení nakládání
s majetkem této právnické osoby, hrozí-li důvodná obava, že bude právnická
osoba postupovat způsobem uvedeným v § 67 písm. c) trestního řádu (předstižná vazba). Úkony za právnickou osobu činí ten, kdo je k tomu oprávněn dle
občanského soudního řádu v řízení před soudem (§ 34 odst. 1 zTOPO). Právnická osoba si může zvolit zmocněnce (odst. 2), avšak úkony v řízení může činit za právnickou osobu současně jen jedna osoba (odst. 3). Činit úkony v řízení nemůže osoba, která je obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže
věci (odst. 4). Ustanovení § 38 až 41 se zabývají výkonem trestu zrušení právnické osoby (§ 38 zTOPO- ustanoven likvidátor, likvidace nastává dnem právní moci odsuzujícího rozsudku), výkonem trestu zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (§ 39 zTOPO), výkonem trestu zákazu přijímání dotací a subvencí (§ 40 zTOPO) a výkonem trestu
uveřejnění rozsudku (§ 41 zTOPO).
7. Navrhovaná účinnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízením proti nim je k 1. září 2011.

8 JUDr. Lukáš Bohuslav

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
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Daniela Borzová

Odborný konzultant
v prípravnom konaní v teórii
a praxi
Abstrakt:
Autor sa vo svojom článku zaoberá inštitútom odborného konzultanta
v štádiu prípravného konania, ktorý bol do právneho poriadku inkorporovaný novelou z roku 2005. Podstatou tohto článku je odbornú verejnosť zoznámiť bližšie s odborným konzultantom a jeho právnym postavením, nakoľko
ide o významný prvok trestného konania ktorý má vysoký prínos najmú znížením nákladovosti konania, ktorú predstavuje rigidná predstava o účasti znalca
na trestnom konaní. Autor sa nesnaží vyvolať polemiku nad nahradením znalca odborným konzultantom, nakoľko ani právny poriadok zakotvením jeho
práv a povinností v trestnom konaní mu to neumožňuje, ale iba poukázať na
jeho postavenia pomocníka policajtovi pri vyšetrovaní s cieľom usmernenia
dokazovania.

Kľúčové slová:
právny inštitút, odborný konzultant, opatrenie, znalec, konzultačná činnosť, odborné znalosti, trestné konanie

Abstract:
This article is about the institute of Expert in pre-trial who was
incorporated to the criminal proceeding amendment to Criminal Code in
2005. The focus of this article is legal professionals invited with this institute
and his legal position in criminal proceeding, which is the very important
because reduce costs of criminal proceeding. This idea is caused by strong
believe in position of connoiseur in investigation.
The aim of this article is not to start the discussion of replaced connoiseur
with expert. Criminal Code also not allowed this.Author of tis article want just
to show his important position in investigation criminal cases in leading
evidence proceeding in the right way.
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I.

Teória

V roku 2005 novelou Trestného poriadku bol inkorporovaný do
trestno-právneho systému nový právny inštitút „odborného konzultanta
(§ 151).Z povahy tohto ustanovenia vyplýva, že za odborného konzultanta sa
považuje odborný pracovník alebo poradca orgánu činného v trestnom konaní (ďalej len „OČTK“) alebo súdu pribratý do konania formou opatrenia s cieľom podať odbornú informáciu na usmernenie ďalšieho procesného postupu.319) Z dikcie zákona vyplýva, že odborného konzultanta si OČTK alebo súd
môže pribrať v odborne náročných veciach, využije jeho pomoc, pričom odborný konzultant sa opiera o svoje odborné znalosti a poradí v odbornej problematike.
Pod pojmom odborné znalosti sa rozumejú len tie znalosti z odborov, ktoré OČTK spravidla nemajú ani nimi nemusia disponovať. Ak sú na objasnenie
skutočnosti dôležitej pre trestné konanie potrebné odborné znalosti nemôže
policajt objasniť túto skutočnosť sám a to ani vtedy ak by takýmito vedomosťami disponoval. Tu sa dostávam k citlivej otázke nevyhnutnosti pribratia znalca
alebo odborného konzultanta, je nevyhnutné aby OČTK zvážil všetky doteraz
zistené skutočnosti s prihliadnutím na štádium trestného konania, nakoľko
vec môže byť v štádiu preverovania skutočností indikujúcich trestné konanie
a kvalifikácia trestného čin závisí od odborného kvalifikovaného posúdenia
veci. Účasť odborníka ako znalca môže byť neefektívna vzhľadom na možnú
predikciu posúdenia skutku s nižšou závažnosťou ako trestného činu resp. so
súkromnoprávnou kvalifikáciou. Daná problematika bude ďalej v článku
V zmysle § 151 ods. 1 Trestného poriadku môže byť odborný konzultant
pribratý do konania OČTK v prípravnom konaní – počas vyšetrovania veci samej alebo súdom v súdnom konaní a to pri preskúmaní obžaloby a predbežnom prejednaní obžaloby. Predmetom nášho článku vzhľadom na jeho účel
a prax je zameranie sa činnosti odborného konzultanta v štádiu prípravného
konania.
Odborného konzultanta je nevyhnutné diferencovať od konzultanta, ktorého si môže pribrať znalec. Legislatívnym nedostatkom v tomto smere je príbuzná terminológia, pričom každý z daných subjektov má diferentné postavenie vrátane jeho participácie na trestnom konaní.
Za odborného konzultanta nemožno považovať ani odborníka v takom
zmysle ako uvádza vo svojom článku Prokeinová : „odborníkmi sú spravidla
špecializovaní kriminalistický pracovníci, ktorí sú najčastejšie priberaný z radov polície.Ich úlohou je predovšetkým vyhľadávať stopy, zaisťovať ich, predbežne posudzovať a urobiť dokumentáciu. 320) Takéto osoby sú príslušníci
319) Ivor,J. a Záhora,J.:Repetitórium rekodifikovaného trestného práva. Bratislava: IURA EDITION,
2005,s.140
320) Prokeinová,M.:Odborníci a znalci v trestnom konaní
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polície, ktorých činnosť v trestnom konaní vyplýva z ich pracovného zaradenia
a náplne ich práce. Do konania nie sú priberaný formou opatrenia a o výsledku činnosti vyhotovujú záznam, ktorý sa stáva súčasťou spisového materiálu.
Takže za odborného konzultanta nie je možné považovať na mieste činu napr.
kriminalistického technika alebo psovoda. Podľa interného predpisu sú súčasťou výjazdovej skupiny na mieste činu. Takže nemajú podľa § 154 ods. 3
Trestného poriadku nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov, ušlej mzdy,
nakoľko za výkon takejto činnosti im plynie paušálne funkčný plat.
Rovnako odborného konzultanta nie je možné zaradiť medzi pomocné
osoby v zmysle ustanovení Trestného poriadku a to aj napriek tomu, že zo samotnej zákonnej dikcie si takúto funkciu plní, je pomocnou osobou v zásadných odborných otázkach, slúži na odborné usmernenie dokazovania a súčasne sa zúčastňuje na trestnom konaní v rozsahu stanovenom § 151 TP.
Teda odborný konzultant má svoje samostatné procesné postavenie, je subjektom trestného konania, pričom zákonodarca ho z hľadiska systematiky zákona zaradil do tretieho dielu odbornej a znaleckej činnosti. Ide o osobu, ktorá nie je príslušníkom PZ a ktorá svojimi odbornými znalosťami napomáha
OČTK orientovať sa v skutkovom deji a viesť dokazovanie správnym smerom.
Úmyslom zákonodarcu pri vytvorení tohto nového prvku nebolo komplexne nahradiť znalca a znaleckú činnosť len kreovať osobu, ktorá svojimi znalosťami môže poskytnúť profesionálnu odbornú pomoc OČTK alebo súdu a napomôcť mu orientovať sa v skutkovom deji a skutočnostiach odborného charakteru, čím prispeje k celkovému urýchleniu konania vo veci a zvýši
profesionalitu a odbornosť konania Vyplýva to aj z toho, že zákonodarca nevylúčil účasťou odborného konzultanta pribratie znalca. Naopak odborný konzultant vyhodnotením skutočností odporučí pribratie znalca so špecifikáciou
jeho odboru ako aj otázok, ktoré je znalcovi potrebné položiť. Odborný konzultant však nemôže v ďalšom konaní byť pribratý ako znalec.
Svojou pomocnou konzultačnou činnosťou pomáha OČTK zamerať sa
na ďalšie dokazovanie správnym smerom. Pomoc odborného konzultanta
spočíva najmä vo vymedzení nasledujúcich kritérií:
1.
2.
3.

či vôbec vec má byť riešená po odbornej stránke, ak áno v akom odbore
akým smerom je z odborného hľadiska potrebné zamerať dokazovanie
v určitom odbore ( znalecké, vedecká či správna činnosť)
akej forme je potrebné vzhľadom na charakter odbornosti vec riešiť- odborné vyjadrenie, znalecký posudok, posudok ústavu

Odborný konzultant je teda iba akýmsi pomocníkom( nie pomocnou osobou v zmysle ustanovení TP), v trestnom konaní, z čoho vyplývajú aj jeho práva
a povinnosti, tak ako ich vymedzil samotný zákonodarca. Odborný konzultant
má so súhlasom OČTL právo nazerať do spisu v potrenom rozsahu a byť prítomný pri vykonávaní úkonov, do ktorých však nemôže zasahovať, čo je
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možno pokladať za podstatný rozdiel od znalca..Z toho vyplýva akýsi teoretický managment odborného konzultanta pri úkone, pričom prakticky je úkon vykonávaný samotným vyšetrovateľom. Odborný konzultant aktívne napr. nemôže pokladať vypočúvanej osobe otázky ale môže teoreticky smerovať ich
položenie probantovi prostredníctvom vyšetrovateľa resp. poučiť vyšetrovateľa aké otázky majú byť vypočúvanej osobe kladené, resp. na aké skutočnosti
je potrebné, aby sa policajt pri úkone zameral, akým spôsobom ich vykonal.
Prítomnosť pri úkone je nesmierne dôležitá z dôvodu korigácie činnosti policajta odborným znalcom, ktorý ho vedie ku konkrétnemu zameraniu dokazovania, pričom na základe svojich odborných vedomostí dokáže pri vyšetrovacom úkone vylúčiť vyšetrovacie verzie. Z tohto dôvodu môže byť aplikovaná
námietka zo strany obvineného resp. jeho právneho zástupcu., ktorá ako obava môže byť dôvodom podania si sťažnosti voči rozhodnutiu o pribratí konzultanta do konania resp. podozrenie y pomeru odborného konzultanta k veci,
zadávateľovi alebo inému účastníkovi trestného konania. Analogicky prichádza do úvahy vylúčenie odborného konzultanta z konania v zmysle ustanovení
zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľov v platnom
znení v prípade existencie pomeru odborného konzultanta k veci, subjektu
trestného konania alebo k OĆTK Na rozdiel od znalca nevyplýva odbornému
konzultantovi povinnosť informovať OČTK o jeho zaujatosti k osobe alebo k
veci. Z toho vyplýva na druhej starne povinnosť OČTK pred pribratím si odborného konzultanta preveriť si jeho potencionálnu zaujatosť Odporúčam následne pribratie miestne nepríslušného odborného konzultanta, čo zvyšuje
jeho potencionalitu nezaujatosti.. Nakoľko zákon taktiež nekladie bližšie špecifické podmienky pre výkon ako dispozíciu odbornými znalosťami malo by
byť povinnosťou OCTK preveriť si tieto znalosti predložením diplomu, osvedčenia o zložení odbornej skúšky, certifikátom resp. iným spôsobom, nakoľko
na základe rady, názoru odborného konzultanta OČTK smeruje ďalšie
dokazovanie.
Nazretie do spisu resp. oboznámenie sa so spisovým materiálom je časovo dostatočne náročný úkon, ktorý si vyžaduje akceptáciu aj zo strany zamestnávateľa osoby pôsobiacej ako odborného konzultanta. Samozrejme, že
toto je vecou vzájomnej dohody medzi zamestnávateľom a odborným konzultantom, ktorá nie je predmetom záujmu OČTK ten môže odbornému konzultantovi len poskytnúť náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy resp. iného preukázateľného príjmu. Zákon nepripúšťa odmenu za činnosť odborného
konzultanta.
Na odborného konzultanta sa vzťahuje ex lege povinnosť mlčanlivosti
o skutočnostiach, ktoré sa v priebehu trestného konania dozvedel.
OČTK priberá odborného konzultanta formou opatrenia Opatrenie musí
obsahovať:
l
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l

číslo vyšetrovacieho spisu

l

paragrafové podľa ktorého je do konania pribratý

l

vec – trestný čin v akej odborný konzultant priberaný, resp. podozrenie
zo spáchania akého trestného činu

l

označenie odborného kozultanta

l

vymedzenie dôvodu prečo je do konania pribratý odborný konzultantproblematiky

l

poučenie o jeho povinnosti zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel, o jeho práve nazerať v potrebnom rozsahu do vyšetrovacieho spisu, účastniť sa na úkonoch, pričom sa zvlášť
upozorní, že nesmie do nich zasahovať

l

dátum

V policajnej praxi existujú vzory podaní v trestnom konaní autorom ktorých je Palarec a kolektív,321) ktoré prax požíva ako určitý precedens. V tomto
zborníku vzorov je však pribratie odborného konzultanta formulované ako: pribratie odborného konzultanta, pričom pojmová zákonná formulácia- opatrenia akoby vypadla. Osobne zastávam názor že nie je dôležité aké terminologické označenie má rozhodnutie o pribratí odborného konzultanta, ale dôležité je aby malo svoje obligatórne znaky, bolo v súlade so zákonom. Podľa
§162 ods.2 Trestného poriadku: „Orgány činné v trestnom konaní rozhodujú,
ak zákon neustanovuje inak, uznesením“. V prípade pribratia odborného
konzultanta zákon explicitne stanovil opatrenie.
Podľa zákona odborný konzultant nemôže podať písomné vyjadrenie, zákon mu túto formu výslovne zakazuje. Nakoľko terminologicky ide o veľmi široký pojem, pod ktorý je možné subsumovať akýkoľvek písomný prejav názoru nastáva otázka, akou formou je možné zdokumentovať odborný prejav
resp. názor odborného konzultanta. Je samozrejmé, že v teoretickej rovine by
sa dalo diskutovať o tom, že odborný konzultant v podstate iba ústny prezentuje svoj názor, ale môže nastať prípad, keď názor odborného konzultanta je
tak relevantným, že dáva podklad v štádiu pred začatím trestného stíhania na
vyslovenie vecnej nepríslušnosti OČTK nakoľko nie je možné skutočnosti kvalifikovať ako trestný čin)resp. na rozhodnutie podľa § 197 Trestného poriadku. takýto prípad by mohol čisto v teoretickej rovine nastať kedykoľvek vo fáze
prípravného konania avšak vzhľadom na prax podmienenú právnym postavením odborného konzultanta v našom právnom poriadku preukazoval túto skutočnosť znalec. V takýchto prípadoch sa ponúkajú dve možné alternatívy:
321) Palarec,J. a kol.:Vzory pre vyšetrovateľov Policajného zboru a poverených príslušníkov Policajného zboru s vysvětlivkami. Prezídium Policejného zboru: Akadémia Policejného zboru,2005.
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1.

2.

OČTK spíše úradný záznam, v ktorom uvedie skutkový dej, zistené skutočnosti ako aj názor odborného konzultanta a odporúčané závery, ten
sa potom stáva súčasťou vyšetrovacieho spisu.
vypočuje odborného konzultanta v procesnom postavení svedka( prichádza do úvahy až po začatí trestného stíhania vo veci). Na rozdiel od znalca, ktorý a vypočúva na Zápisnicu o výsluchu znalca, obsahujúcu špecifické poučenia vzťahujúce sa k znaleckej činnosti a tomuto procesnému
postaveniu, na odborného konzultanta v súčasnosti neexistuje Zápisnica
o výsluchu diferentnom ako svedok. Odborný konzultant pri účasti na
mieste činu resp, jeho prítomnosť pri iných úkonoch je možné vnímať ako
svedka, teda osobu, ktorá bola vyzvaná OČTK, aby vypovedala o skutočnostiach, ktoré vnímala svojimi zmyslami teda videla, počula atď.322)
Odborný konzultant je poučovaný v zmysle zákonných ustanovení svedka aj keď jeho procesné postavenie je diferentné, z čoho vyplývajú aj
jeho práva o povinnosti. Z tohto hľadiska sa mi javí ako vhodná de lege
fernanda diferentná Zápisnica. O výsluchu odborného konzultanta I keď
analogicky by sme mohli poučenia svedka na odborného konzultanta aplikovať.

Zákon sa touto problematikou nezaoberá, čo okrem iného sa dá považovať za markantný nedostatok tohto ustanovenia, čo zapríčiňuje aj nepoužívanie a spočívanie tohto ustanovenia z dôvodu extenzívneho výkladu ustanovenia jednotlivými subjektami trestného konania (vyšetrovateľ res. poverený
príslušník PZ, súd).
Pri návrh na výber odborného konzultanta môže OČTK požiadať ústredný
orgán štátnej správy, iný štátny orgán, vedeckú alebo výskumnú inštitúciu..
Zdôrazňujem, že ide o dispozitívne ustanovenie. Takýmito inštitúciami ponúkajúcimi odbornú konzultáciu je napr. Ústav kriminalistiky a kriminalógie Akadémie policajného zboru alebo inštitút forenzných medicínskych expertíz.
V závere tejto teoretickej časti zhrniem okruh činností, zameraných na
odborné usmernenie celého vyšetrovania, odborného konzultanta v trestnom
konaní:
1.

konzultačná činnosť pri vyhľadávaní, zviditeľňovaní a zaisťovaní stôp na
mieste činu, odhaľovanie mechanizmu vzniku stôp

Je nevyhnutné si uvedomiť, že úspech trestného konania záleží od dôkladnej Obhliadky miesta činu a od správneho posúdenia stôp( najmä pri dopravných nehodách, leteckých nehodách, železničných nehodách, vlámaniach do bytov, rodinných domov, pri požiaroch) Obhliadka miesta činu je neopakovateľným a neodkladným úkonom!!! Ak sa na mieste činu účastní
odborný konzultant, ktorý zhodnotí, že stopy tam sa nachádzajúce nezodpovedajú spáchaniu trestného činu policajt nevykoná OMČ, čím nie je začaté
322) Husár E. a kolektív:Trestné právo procesné.Bratislava. IURA EDITION, 2003,s110
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trestné stíhanie o čo spíše Úradný záznam o nepríslušnosti. Účasť znalca na
takomto úkone je procesne zložitejšia, nakoľko by znamenala nevyhnutnosť
začatia trestného stíhania vykonaním OMČ, nakoľko pribratie osoby ako znalca uznesením je možné vykonať iba v tejto fáze trestného konania a účasť
znalca na úkone je považovaná za znalecký úkon, za ktorý mu vzniká právo na
odmenu.Ustanovenie o obhliadke explicitne neuvádza možnosť účasti odborného konzultanta na tomto úkone. Výslovne uvádza, že na obhliadke sa môže
zúčastniť osoba, ktorú vykonáva odbornú činnosť a znalec. Odborný konzultant v zmysle ustanovení Trestného poriadku nevykonáva na mieste odbornú
činnosť nakoľko do samotného úkonu nesmie zasahovať nemá procesné
postavenie znalca. Z uvedeného vyplýva nutnosť de lege fernanda doplnenie
predmetného ustanovenia o odborného konzultanta.
2.

objasnenie odbornej terminológie, pomoc pri výklade právnych noriem
pri pochybnostiach o správnosti konania orgánov verejnej moci

3.

ozrejmenie fungovania určitého deja

4.

pomoc pri príprave na procesné úkony: rekonštrukcie, rekognícia, vyšetrovací pokus, previerke výpovede na mieste výsluchy svedkov, obvinených, znalcov

5.

konzultácie pri overovaní pravosti listín, konzultácie k predkladaným vecným stopám

6.

pomoc pri nastavení operatívno-technických prostriedkov, tak aby ich výstup bol vhodný pre znalecké dokazovanie

7.

formulovanie odborných otázok pre znalcov, najmä by boli vhodné po odbornej stránke

8.

v štádiu predbežného skúmania nahromadených materiálov, kde sa rozhoduje, ktoré môžu mať dôkazný význam

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že inštitút odborného konzultanta má mnoho zákonných nedostatkov a jeho teoretické fungovanie nebolo do
súčasnosti legislatívne dotiahnuté do konca, čo sa nakoniec odráža aj v samotnej značne chudobnej praxi, čo bude predmetom druhej časti tejto práce.
V Estónsku sa pre činnosť odborného konzultanta využíva pojem špecialista..
Vyšetrovateľ má právo predvolať špecialistu, o ktorom nie je pochýb o jeho zaujatosti vyšetrovanej udalosti, aby sa zúčastnil na vyšetrovaní. Predtým, ako
vyšetrovateľ zaháji spoluprácu s Odborným konzultantom je povinný zistiť si
jeho identitu, odbornosť a jeho vzťah k poškodenému a obvinenému. Estónsky zákon, spolupracovať na úkone stanovuje ďalšie povinnosti ako účastniť
sa ne predvolaní, spolupracovať na vyšetrovacích úkonoch, pomáhať vyšetrovateľovi so zisťovaním a dokumentáciou dôkazov, so zaistením predmetov,
uvádzať okolnosti spojené s vyhľadávaním a zaisťovaním dôkazov, právo na
vyhlásenie, ktoré sa uvádza v zápisnici. Táto právna úprava je tomto smere
oveľa precíznejšie a eliminuje možnosť extenzívneho výkladu zákonných
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ustanovení, ktorý dáva priestor vzniku rozporov vo vyšetrovaní, z dôvodu subjektívneho výkladu každého zo subjektov trestného konania.
Na to aby sa toto ustanovenie nestalo celkom obsolentným je nutné ho
novelizovať na základe výsledkov z praxe a aspoň demonštratívne vymedziť
práva a povinnosti odborného konzultanta, jeho právne postavenie. Plne sa
stotožňujem s názorom Poradu a Záhorana, že názory a rady odborného konzultanta nemajú z dôkazného hľadiska samotné o sebe význam.323) Ide ale
o skutočnosti, o ktorých ak má vyšetrovateľ vedomosť dokáže ich sprocesniť.
Odborný konzultant v trestnom konaní po teoretickej rovine zohráva veľký význam a to najmä samotnou prítomnosťou na úkone ako zákonný prostriedok
dodržiavania zákonnosti, eliminuje procesné chyby pri úkone, dohliada na
precíznejšie, potiveši vykonanie OMČ. Inštitút odborného konzultanta a jeho
aplikácia v praxi si vyžaduje, ako som už spomenula, dokonalejšie legislatívne
prepracovanie ako aj „ silnejšiu reklama“, nakoľko jeho využitie v praxi je menej finančne nákladne ako pribratie znalca na jeden znalecký úkon.

II.

Prax

Pre účely vypracovania tohto článku som si vykonala malý prieskum po
Okresných riaditeľstvách PZ Bratislavského kraja, ktorého predmetom bola
zistiť, či vyšetrovatelia od rekodifikácie Trestného poriadku, ktorým bol inštitút
odborného konzultanta teoreticky zavedený, využili tento prvok vo vyšetrovaní. Výsledky boli alarmujúce, nakoľko neboli postačujúce ani pre vytvorenie
štatistického minima. Niektorý z vyšetrovateľov dokonca nemali ani vedomosť
o existencií takéhoto právneho inštitútu, iný o takomto inštitúte „ počuli“ ale
nedokázali vymedziť jeho postavenie, či funkciu v trestnom konaní, dokonca
často si ho mýlili s konzultantom znalca resp. mu pripisovali práva a povinnosti
zodpovedajúcemu znalcovi, či kriminalistickému technikovi, psovodovi namieste činu. Vo vzorke probantov sa ale našli aj tí, ktorí mali znalosť o existencií odborného konzultanta, vedeli vymedziť jeho právne postavenie avšak do
konania ho nikdy nepriberali.
Z výsledkov predbežného výskumu založenom na výsledkoch aplikácie
teórie o odbornom kozultantovi do praxe, som dospela k jednoznačnému záveru: I napriek tomu, že tento inštitút má svoje pozitíva, pre ktoré bol do trestného konania inkorporovaný ide o viac menej obsolentné ustanovenie. Trestné konanie je založené na premise znaleckého dokazovania a tým spojenou
znaleckou činnosťou a to v každom prípade indikujúcom potrebu odborných
znalostí bez ohľadu na skutkový stav a štádium trestného konania. Tento názor je deklarovaný aj pokynmi dozorujúcich prokurátorov, ktorí si vyžadujú
znalca pri každej takejto veci bez toho aby bolo dostatočne preukázaná jeho
opodstatnenosť..
323) Záhora, J: účasť niektorých osôb pri obhliadke miesta činu. Kriminalistka , ročník 3/2003
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Kazuistika:
Dňa 03.12.2010 bol vyšetrovateľ operačným strediskom vyslaný na
miesto činu diaľnica D2, pričom mu bolo oznámené, že ide o dopravnú
nehodu s následkom smrti. Podľa oznámenia operačného dôstojníka sa
na mieste mala už nachádzať diaľničná polícia a ohliadajúci lekár.
Nakoľko vyšetrovateľ vychádzajúci z nedostatočných informácií, mal
za to, že išlo o dopravnú nehodu s následkom smrti, tak ako mu to bolo
oznámené, predpokladajúc zavinenej treťou osobou, po dostavení sa na
pracovisko v zmysle pokynu prokurátora z predchádzajúcich obdobných
prípadov, pribrať na miesto dopravnej nehody znalca, vo veľmi neskorých
hodinách sa snažil „ zohnať znalca z odboru cestnej dopravy. Po ťažkostiach a značnej časovej strate sa mu to podarilo a dohodol sa so znalcom,
že sa dostaví na miesto činu.
Po príchode na miesto činu vyšetrovateľom bolo zistené, že došlo k
dopravnej nehode a to tak, že kamión zišiel z telesa diaľnice, pričom vodič
bol mŕtvy. Na mieste sa ohliadajúci lekár v čase príchodu už nenachádzal
avšak v lekárskej správe stála ako príčina smrti infarkt myokardu, pričom
vylúčil cudzie zavinenie. Lekár nariadil pre istotu súdnu pitvu. Túto skutočnosť sa vyšetrovateľ dozvedel až po jeho príchode na miesto činu. Nariadenie súdnej pitvy vyvolalo podozrenie o možnosti spochybnení záveru
ohliadajúceho lekára. Znalec bol už v tom čase na ceste na miesto činu
a naskytala sa ešte alternatívna verzia zavinenia nehody iným subjektom,
pričom vodič mohol dostať infarkt až v dôsledku tejto udalosti. Po príhode
na miesto znalec konštatoval, že stopy tam sa nachádzajúce neindikujú
pôsobenie tretieho subjektu a priklonil sa k záveru ohliadajúceho lekára
Na základe uvedenej skutočnosti a po dohode so znalcom o pribratí ako
odborného konzultanta nebola vykonaná vyšetrovateľom Obhliadka miesta činu a na mieste vyšetrovateľ prehlásil svoju nepríslušnosť nakoľko neindikoval skutočnosti napĺňajúce skutkovú podstatu niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákona a vec realizovalo diaľničné oddelenie. Vec bola ukončená úradným záznamom vyšetrovateľa
o nepríslušnosti, pričom predmetný záznam obsahoval aj konštatovanie
znalca.
V prípade ak by sa so znalcom nedalo dohodnúť a trval by na prítomnosti ako znaleckom úkone je nevyhnutné, aby bolo vo veci začaté trestné
stíhanie. V danom prípade by sa muselo čakať na vypracovanie znaleckého posudku, ktorý by si znalec vyfaktúroval, vrátane úkonov na mieste činu
a cestovného. Nakoľko znalec pristúpil na riešenie veci pribratia formou
opatrenia ako odborného konzultanta, trestné konanie bolo hospodárnejšie, nakoľko bola vyplatená iba cesta (úkon bol vykonávaný mimo pracovného času, takže nevznikol nárok na náhradu ušlej mzdy), efektívnejšie,
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nakoľko nebola vec zobratá pod číslo a bola vybavená rýchlo, bez prieťahov.
Na základe vyššie uvedených skutočností sa javí využitie odborného
konzultanta práve pri tomto úkone – obhliadke miesta činu javí ako pozitívum pre vyšetrovanie. Samozrejme, že ak by zo stôp na mieste činu vyplynuli iné závery indikujú nevyhnutnosť znaleckého dokazovanie v veci by
bolo začaté trestné stíhania a daná osoba na úkone účastný pribratá ako
znalec.
Existencia tohto inštitútu v danom prípade mala svoje opodstatnenie vo
vyhnutí sa spletitosti a nákladovosti trestného konania, zbytočným prieťahom
v konaní.
V chabej praxi sa odborný konzultant javí aj ako efektívnym pri vyšetrovaní
ekonomickej trestnej činnosti, ktorá si často krát vyžaduje špecifické odborné
znalosti, pribratý odborný konzultant policajta usmerní, na aké presné listinné
dôkazy sa má zamerať, aké odborné otázky má svedkovi, poškodenému, obvinenému klásť, nakoľko v danom prípade môže ísť o odborníkov zo svojho
odboru. Dokáže vyšetrovateľa usmerniť v správnom konaní a poukázať na konanie ktoré má črty závažného protiprávneho konania Aj v tomto prípade však
ide iba o čisto teoretické usmernenie, nakoľko v praxi vyšetrovatelia radovo
priberajú znalcov z príslušného odboru.
O slabej propagácií a tým podmienenej nevedomosti o tomto inštitúte
svedčí aj samotný fakt, že odborný konzultant je v rámci špecializovaného policajného vzdelávania na Akadémii spomenutý v rámci prednášok len okrajovo, pričom nie sú odprednášavané jeho funkcie, práva a povinnosti, teda jeho
celkové právne postavenie v trestnom konaní, zatiaľ čo znaleckej činnosti
a nevyhnutnosti účasti znalca pri úkonoch sa venuje podstatná časť.
Nedávno sa mi dostal do rúk dotazník k znaleckému dokazovaniu, určený
vyšetrovateľom PZ, ktorý bol vypracovaný doktorandom Akadémie Policajného zboru. predmetom otázok bolo znalecké dokazovanie, avšak zarazilo ma
niekoľko skutočností: Dotazník obsahoval otázku: Na základe akých informácií vymedzujete otázky do uznesenia o pribratí znalca možnosti: odborná literatúra, konzultácia s kolegami, vlastné teoretické poznatky, vlastné praktické
skúsenosti, y posudkov v obdobných vyšetrovacích prípadov. Zarazilo ma, že
tam absentovala možnosť konzultácie resp. pomocou odborného konzultanta. Rovnako ako aj ďalšia otázka, na základe akých kritérií vyberáme znalca,
pričom medzi odpoveďami chýbalo odporúčanie odborným konzultantom.
Dotazník obsahoval aj dve konkrétne otázky k odbornému konzultantovi týkajúce sa kvantity pribratia a účelovosti pribratia. Výsledky v tomto prípade boli
až desivé, nakoľko odpovede boli typu neviem resp. nikdy. Samotný dotazník
svedčí len o tom, že aj vedecky odborne pripravovaný ľudia v praxi tomuto inštitútu neprikladajú značnú dôležitosť a na druhej strane vedomostná úroveň
osôb, ktorý sú budúcimi adeptami výkonu praxe sú nízke, čím vzniká
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odôvodnená obava, že aplikácia tohto inštitútu nenastane. A tento inštitút aj
keď je pozitívnym prínosom pre trestné konanie ostane spočívať.
V praxi si vyšetrovatelia počínajú tak ako by tento inštitút ani nebol súčasťou trestného poriadku. Rigidita a nadhodnotenie znaleckého dokazovania
v každom prípade, v každej veci je dostatočne silná. Medzi policajtom a jednotlivým znalcami sa počas dlhodobej praxe vytvárajú vzájomné pracovné
vzťahu, pričom každá zo zúčastnených strán si uvedomuje vzájomnú potrebu
a závislosť. Znalci v rámci „dobrých vzťahov“ si sami diktujú a vyvárajú otázky,
poskytujú vyšetrovateľovi odborné rady, zúčastňujú sa na úkonoch pričom sú
vždy ochotný sa dohodnúť na forme sprocesnenia účasti. V prípade ak znalec
odmietne resp. sa inou vzbúri takejto forme nadštandartnej spolupráce a nadštandartných vzťahov OČTK ho nabudúce nepriberie čo znamená značnú finančnú stratu pre znalca resp. mu skráti odmenu za znaleckú činnosť. Vzťah
medzi policajtmi a znalcami v rámci pracovnoprávnych vzťahov sú vzájomne
podmienené určitou potrebnosťou a závislosťou sú špecifické v závislosti na
osobnostný charakter každej zúčastnených strán.

Záver:
Osobne považujem inštitút odborného konzultanta za pozitívny, Jeho
participácia na trestnom konaní znižuje samotnú nákladovosť trestného konania, urýchľuje trestné konania, eliminuj prieťahy v trestnom konaní.Za nedostatok tohto inštitútu považujem nedostatočnú právnu úpravu jeho postavenia,
vymedzenia práv a povinností aspoň v demonštratívnej rovine v trestnom konaní. absentuje možnosť podania prostriedku proti rozhodnutiu o pribratí, forma výstupu činnosti odborného konzultanta ako aj ďalšie veci. Tieto nedostatky podľa môjho názoru podmieňujú aj jeho nedostatočné využitie v samotnej
praxi.
Zákonodarca vytvorením tohto inštitútu sledoval dobrú myšlienku vytvorenia akého si pomocníka policajta disponujúceho odbornými znalosťami diferentného od policajného orgánu, ktorý by napomáhal v orientácii v skutkovom stave ako aj v usmernení dokazovania napr. vylúčením určitej vyšetrovacej verzie na mieste činu na základe stôp sa tam nachádzajúcich. Odborný
konzultant si vyžaduje legislatívne dotiahnutie a potom aj OCTK bude tento prvok viacej efektívnejšie využívať v praxi.
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Príloha č. 1
Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava II
Odbor kriminálnej polície
Oddelenie všeobecnej kriminality
Osvetová 4, Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––ČVS: ORP- /OVK-B2-2010 V Bratislave 03.12.2010
Opatrenie

Podľa § 151 ods.3 Ttestného poriadku v trestnej veci zločinu zabitia podľa §147 ods.1 Trestného zákona p r i b e r á m ako odborného konzultanta na
prekonzultovanie odbornej problematiky prejednávanej veci Ing. Jozefa
Mrkvičku
Odôvodnenie

Dňa 03.12.2010 bolo vyšetrovateľom PZ OVK Bratislava 2 začaté trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia podľa § 147 ods. 1 Trestného zákona a to
obhliadkou miesta čin vykonanou v čase o 0š.00 hod. na skutkovom základe
uvedenom v predmetnom uznesení. Nakoľko miesto činu bolo územne rozsiahle a stopy tam sa nachádzajúce si vyžadovali odborné znalosti, bola vyšetrovateľom PZ vyhodnotená situácia ako odborne náročná vyžadujúca si odbornú pomoc.
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Podľa § 151 ods.1 Trestného poriadku Vás upozorňujem, na to, že
o skutočnostiach, ktoré ste sa dozvedeli v priebehu trestného konania ste povinný zachovávať mlčanlivosť. So súhlasom OČTK alebo súdu môžete v potrebnom rozsahu nazerať do spisu a byť prítomný pri vykonávaní úkonov trestného konania, do ktorých nesmiete zasahovať.
Vyšetrovateľ PZ
npor. Jozef Slávik

8 Mgr. Daniela Borzová

Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava
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Prejavy europeizácie trestného práva v rekodifikovanom Trestnom zákone

Dominika Árvaiová

Prejavy europeizácie trestného
práva v rekodifikovanom
Trestnom zákone
Abstrakt:
V mojom príspevku sa venujem europeizácii trestného práva a jej prejavom v rekodifikovanom Trestnom zákone. Europeizácia je procesom, ktorý
prebieha už od vzniku Európskych spoločenstiev až po súčasnosť a neustále
sa prehlbuje a zasahuje stále ďalej do viacerých spoločenských vzťahov. V
rámci trestného práva prebieha europeizácia na dvoch úrovniach, kedy v oblasti trestného práva hmotného dochádza k harmonizácii skutkových podstát
vybraných trestných činov a v oblasti trestného práva procesného prebieha
prostredníctvom inštitútov ako európsky verejný žalobca, európsky zatýkací
rozkaz, európska justičná sieť ale aj europeizáciou procesného postavenia
obete a poškodeného. Ide o veľmi náročný a zdĺhavý proces, ktorému v ceste
stojí mnoho prekážok, ale na strane druhej nevyhnutný proces, prostredníctvom ktorého Európska únia bojuje so závažnou trestnou činnosťou. Rekodifikovaný Trestný zákon prebral mnoho právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ja som sa vo svojom príspevku zamerala na dve rámcové rozhodnutia, ktorými sú rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV o boji
proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom
trestného práva a rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV o boji proti organizovanému zločinu. Vo svojom príspevku som analyzovala obe tieto rámcové rozhodnutia, aké podmienky stanovujú členským štátom EÚ a ako sa tieto podmienky odrážajú v národných právnych poriadkoch, predovšetkým
v našom Trestnom zákone.

Kľúčové slová:
europeizácia trestného práva; európske trestné právo; harmonizácia;
rámcové rozhodnutia; organizovaný zločin; rasizmus; podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu; založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny.
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Abstract:
In my article I am dealing with the europeization of criminal law and how it
expresses in recodified Criminal code. Europeization is a process which
started when first European Communities were created and continues till
nowadays. It affects a lot of areas of social relationships. There are two levels
of europeization of criminal law which are europeization of substantive
criminal law and procedural criminal law. Europeization of substantive
criminal law means harmonization of characteristic features of selected
crimes. On the other hand europeization of procedural criminal law is
conducted through institutes like european public procecutor, european
arrest warrant, european judicial network and also by europeization of
procedural status of victim and harmed. Europeization is a very difficult
process that has to deal with many restraints, but it is a very necessary
process through which the European Union fights with serious criminality.
Recodified Criminal code took over many legal acts of European
Communities and EU. I focused on two framework decisions which are
Council Framework Decision 2008/913/SVV on combating certain forms
and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law and
Council Framework Decision 2008/841/SVV on the fight against organized
crime. In my article I analyzed both of these framework decisions, I focused
on conditions set for member states of EU and how framework decisions are
reflected in the national law systems, especially in our Criminal code.

Keywords:
europeization of criminal law, european criminal law; harmonization;
framework decisions; organized crime; racism; Incitement, Defamation and
Threatening to Persons because of their Affiliation to Race, Nation,
Nationality, Complexion, Ethnic Group or Family Origin; Establishing,
Masterminding and Supporting a Criminal Group.
Na úvod je potrebné vysvetliť pojem europeizácia trestného práva, aby
bolo možné načrtnúť prejavy europeizácie v rekodifikovanom Trestnom
zákone.
Pojem europeizácia možno definovať ako proces, na základe ktorého
dochádza k zbližovaniu právnych poriadkov členských štátov. Výsledkom takéhoto procesu je súbor európskych noriem rovnaký pre štáty EÚ, ktorý pomáha k riešeniu určitého problému.324)

324) Tomášek, M.: Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, s. 13-15.
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Europeizáciu by sme mohli ďalej definovať ako proces ovplyvňovania
vnútroštátnych právnych noriem európskym právom. Charakter daných právnych noriem sa následne stáva európskym. V tomto prípade ide o trestnoprávne normy právnych poriadkov jednotlivých štátov EÚ.325)
Europeizácii však v ceste stojí mnoho prekážok, akými sú napr.: otázka
suverenity štátu v oblasti trestnej jurisdikcie, pretože akékoľvek rozhodnutie
orgánu EÚ, ktoré smeruje k europeizácii niektorej oblasti trestného práva, je
okamžite upodozrievané z obmedzovania národnej suverenity členských štátov. Podstatnú prekážku v procese europeizácie predstavuje aj značná odlišnosť v národných systémoch trestného práva v jednotlivých členských štátoch EÚ. V rámci EÚ vedľa seba stoja dva veľké trestnoprávne systémy, a to
románskogermánsky a angloamerický systém. Rozdiely medzi týmito dvomi
systémami sú podstatné a predstavujú značný problém pre proces europeizácie trestného práva. Aj napriek tomu, že obidva systémy uskutočnili významné
kroky na ceste ku vzájomnému priblíženiu, podľa prevládajúceho názoru nemožno do budúcnosti predpokladať, že by sa zblížili nie len románskogermánsky a britský angloamerický systém, ale aj trestnoprávne úpravy v celej Európskej únii natoľko, aby mohli založiť jednoliaty systém európskeho trestného
práva.326)
Europeizácii trestného práva bráni aj odlišné poňatie trestnej zodpovednosti, ktoré sa prejavuje jednak v odlišnom prístupe členských štátov k trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj v prístupe k niektorým útokom
proti záujmom EÚ. Rovnako v procesnej oblasti nemôže proces europeizácie
smerovať k vytvoreniu unifikovaného európskeho trestného súdu. Napriek
uvedeným skutočnostiam tu potreba harmonizovať trestné právo bezpochyby
je, čomu svedčí aj nárast medzinárodnej a cezhraničnej zločinnosti. Úspech,
ktorý sa podarilo na tejto úrovni dosiahnuť je napríklad minimálna harmonizácia skutkových podstát vybraných trestných činov, ktorá prebieha v rámci
trestného práva hmotného. V oblasti trestného práva procesného tieto úspechy predstavuje zriadenie Úradu európskeho verejného žalobcu, či Európskej justičnej siete.
V súvislosti s takto vymedzeným pojmom europeizácie sa vyskytuje aj
ďalší dôležitý prvok, ktorým je európske trestné právo. Európske trestné právo možno chápať ako určitý typ trestného práva, ktorý sa historicky vyvinul
v geograficky obmedzenom priestore kontinentálnej Európy. 327)
Pradel a Corstens považujú európske trestné právo za regionálne trestné
právo, za súbor trestných noriem, ktoré sú spoločné rôznym štátom Európy,
325) Kmec, J.: Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného evropského trestního práva, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 9-10.
326) Tamtiež, s. 13-14.
327) Fenyk, J.- Svák, J.: Europeizace trestního práva. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva,
2008, s. 1.
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a ktoré boli prijaté za účelom zlepšenia boja s trestnou činnosťou a najmä
s cezhraničnou organizovanou kriminalitou.328)
Ďalší názor na európske trestné právo má aj Jescheck, ktorý hovorí, že
európske trestné právo je matériou zvláštneho druhu, ktorá v sebe zahŕňa jednak medzinárodné zmluvné právo, právo EÚ a taktiež aj národné právo európske a spoločné trestnoprávne zásady európskych štátov. Ďalej uvádza, že európske trestné právo vlastne ešte neexistuje, vo vlastnom slova zmysle, ale
iba nábehy smerujúce k nemu.329)
Podľa Albrechta a Brauma európske trestné právo nie je právnym pojmom, ale ide skôr o pracovný názov, pod ktorým sa chápe európsky vývoj
v trestnej oblasti.330) Toto chápanie je aj pre mňa najakceptovateľnejšie.
Po vymedzení pojmu europeizácia sa môžeme zamerať na jej vplyv na
náš rekodifikovaný Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. a na to, ako sa v ňom europeizácia prejavuje. Rekodifikovaný Trestný zákon prebral mnoho právnych
aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Bližšie sa vo svojom príspevku budem venovať dvom rámcovým rozhodnutiam Rady, a to rámcovému
rozhodnutiu Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva a rámcovému rozhodnutiu Rady o boji
proti organizovanému zločinu.

1.

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva

Európska únia je založená na zásade slobody, dodržiavania ľudských
práv a základných slobôd, demokracie a právneho štátu. Ide o zásady, ktoré
sú spoločné členským štátom a ktoré sú priamo ohrozované prejavmi rasizmu
a xenofóbie.
Rasizmus a xenofóbia predstavujú hrozbu voči skupinám osôb, ktoré sú
terčom takéhoto správania. Je nevyhnutné stanoviť spoločný trestnoprávny
prístup EÚ k tomuto fenoménu, aby sa zabezpečilo, že vo všetkých členských
štátoch bude mať povahu trestného činu to isté správanie a že fyzickým
a právnickým osobám, ktoré spáchali takéto trestné činy budú udelené účinné, primerané a odradzujúce tresty. Toto rámcové rozhodnutie sa obmedzuje
na boj proti obzvlášť závažným formám rasizmu a xenofóbie prostredníctvom
trestného práva. Keďže kultúrne a právne tradície členských štátov sú do
328) Kmec, J.: Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného evropského trestního práva, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 2-3.
329) Jescheck, H. H.- Weigend, T.: Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. vydanie. Berlín:
Duncker und Humbolt, 1996, s. 181-183.
330) Albrecht, P. A.- Braum, S.: Deficiencies in the Development of European Criminal Law. European Law Journal, roč. 1999, s. 293.
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určitej miery rozdielne, najmä pokiaľ ide o túto oblasť, úplná harmonizácia
trestných práv nie je v súčasnosti možná.
Aproximácia trestného práva by mala viesť k účinnejšiemu boju proti rasistickým a xenofóbnym trestným činom tým, že napomôže k presadzovaniu
úplnej a účinnej justičnej spolupráce medzi členskými štátmi.
Článok 1 rámcového rozhodnutia stanovuje úmyselné skutky, ktoré sa
majú považovať za trestné. Týmito skutkami sú verejné podnecovanie k násiliu
alebo k nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej
podľa rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu; spáchanie takéhoto skutku prostredníctvom
verejného rozširovania alebo distribúcie písomností, obrázkov alebo iných
materiálov. Ďalej sa takýmito skutkami rozumie aj verejné schvaľovanie, popieranie alebo hrubé zľahčovanie zločinov vymedzených v čl. 6 Charty Medzinárodného vojenského tribunálu priloženej k Londýnskej dohode z 8. augusta 1945 a taktiež verejné schvaľovanie, popieranie alebo hrubé zľahčovanie
zločinov genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov ako sú vymedzené v článkoch 6, 7 a 8 Štatútu Medzinárodného trestného súdu. Rovnako
je trestná aj pomoc a navádzanie na spáchanie takýchto skutkov. V článku
3 rámcového rozhodnutia sú upravené tresty za spomínané skutky, ktoré by
mali byť účinné, primerané a odradzujúce. Upravená je tu aj horná hranica
trestov, ktorá je stanovená na najmenej jeden až tri roky odňatia slobody.
Článok 4 rámcového rozhodnutia upravuje povinnosti členských štátov,
aby pri iných trestných činoch ako sú uvedené v článku 1 považovali rasistickú
a xenofóbnu motiváciu za priťažujúcu okolnosť.331)
Povinnostiam vyplývajúcim z tohto rámcového rozhodnutia zodpovedá
§ 424a Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. Ide o nové ustanovenia Trestného zákona, ktoré bolo doplnené novelou- zákonom č. 257/2009 Z. z., ktorá
nadobudla účinnosť 1. septembra 2009. Objektom tohto trestného činuje
rovnosť ľudí, bez ohľadu na ich príslušnosť k niektorému národu, národnosti,
rase a etnickej skupine, alebo na ich farbu pleti. Ide o úmyselný trestný čin,
pričom úmysel konať niektorým spôsobom, ktorý je uvedený v skutkovej podstate, musí byť motivovaný takouto nenávisťou alebo je jeho cieľom podnecovať k takejto nenávisti a musí byť zameraný na niektorú z vymenovaných skupín. Objektívna stránka tohto trestného činu podľa §424a ods. 1.) písm. a.)
TZ spočíva v tom, že páchateľ verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti či
už voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase,
národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pre ich náboženské
vyznanie. Podnecovaním sa tu bude chápať určitý prejav, ktorým páchateľ zamýšľa vzbudiť u iných osôb alebo orgánov nenávisť alebo rozhodnutie použiť
331) Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (Ú v. EÚ L 328, 6.12.
2008), s. 55-58.
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násilie voči takýmto skupinám alebo jednotlivcom. Forma prejavu nie je rozhodujúca, ale podnecovanie musí byť uskutočnené verejne. Trestný čin je dokonaný takýmto prejavom, pričom k násiliu alebo nenávisti nemusí dôjsť. Objektívna stránka podľa § 424a ods. 1.) písm. b.) TZ spočíva v tom, že páchateľ
verejne hanobí takú skupinu alebo jednotlivca alebo sa im vyhráža tým spôsobom, že verejne ospravedlňuje čin považovaný článkami 6, 7 a 8 Rímskeho
štatútu Medzinárodného trestného súdu za genocídium, zločin proti ľudskosti
alebo vojnový zločin alebo čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 za
zločin proti mieru, vojnový zločin alebo zločin proti ľudskosti. To znamená, že
nejde už len o holokaust, ktorý nesmie byť ospravedlňovaný, popieraný alebo
vážne spochybnený, ale o všetky genocídy, vojnové zločiny a zločiny proti
ľudskosti určené Rímskym štatútom Medzinárodného trestného tribunálu
a Chartou Medzinárodného vojenského tribunálu zriadeného Londýnskou dohodou z 8. augusta 1945. Rámcovému rozhodnutiu zodpovedá aj sankcia za
tento trestný čin, keďže páchateľ sa potrestá odňatím slobody na jeden rok až
tri roky.332)
Pri porovnaní s Trestným zákonom č. 140/1961 Zb. zistíme, že kým v rekodifikovanom Trestnom zákone je táto problematika upravená v dvanástej
hlave osobitnej časti Trestného zákona, ktorá má názov Trestné činy proti
mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové, tak v Trestnom zákone č. 140/1961 Zb. je problematika rasizmu a xenofóbie upravená v piatej hlave - Trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie. Ustanovenie, ktoré by zodpovedalo naplneniu povinností vyplývajúcich
z rámcového rozhodnutia tu absentuje, je tu len ustanovenie § 198a TZ o podnecovaní k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Táto skutková podstata
však neobsahuje všetky konania postihované rámcovým rozhodnutím. Rovnako sankcia za spáchanie tohto trestného činu, ktorou je odňatie slobody až na
jeden rok alebo peňažný trest nezodpovedá podmienkam stanoveným
rámcovým rozhodnutím.

2.

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu

Cieľom Haagskeho programu je zlepšiť spoločnú schopnosť Únie a členských štátov v boji proti nadnárodnému organizovanému zločinu. O dosiahnutie tohto cieľa sa treba snažiť najmä prostredníctvom aproximácie právnych
predpisov. Komisia vo svojom oznámení z 29. marca 2004, ktoré sa týkalo
opatrení, ktoré je potrebné prijať na boj proti terorizmu a iným formám závažnej trestnej činnosti, uviedla, že prostriedky na boj proti organizovanému zločinu v EÚ je potrebné posilniť a že vypracuje rámcové rozhodnutie, ktoré by
332) Ivor, J. a kol.: Trestné právo hmotné, Osobitná časť, Druhé, doplnené a prepracované vydanie.
Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 570-572.
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nahradilo jednotnú akciu 98/733/SVV z 21. decembra 1998, ktorou sa stanovuje, že účasť v zločineckej organizácii je v členských štátoch EÚ trestným
činom.333)
Haagsky program ďalej stanovuje, že aproximácia trestného práva hmotného slúži na účely uľahčenia vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych
rozhodnutí a policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach a týka sa oblastí obzvlášť závažnej trestnej činnosti, ktorá má cezhraničné rozmery. Vo
všetkých členských štátoch by sa preto mali definície trestných činov, ktoré
súvisia s účasťou v zločineckej organizácii, aproximovať. Toto rámcové rozhodnutie by teda malo zahŕňať trestné činy, ktoré zvyčajne páchajú zločinecké organizácie.
Článok 1 rámcového rozhodnutia definuje zločineckú organizáciu. Na
účely tohto rámcového rozhodnutia sa zločineckou organizáciou rozumie
štrukturovaná skupina, ktorá existuje počas dlhšieho časového obdobia
a ktorú tvoria viac ako dve osoby, ktoré páchajú spoločne trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej štyri roky
alebo prísnejší trest. Tieto trestné činy páchajú s úmyslom, aby priamo alebo
nepriamo získali finančný alebo iný hmotný prospech.
V článku 2 rámcového rozhodnutia sú upravené konania súvisiace so zločineckou organizáciou, ktoré by sa mali považovať za trestný čin. Jednak ide
o konanie osoby, ktorá s úmyslom a s vedomím cieľa zločineckej organizácie
spáchať dotknuté trestné činy sa aktívne podieľa na trestnej činnosti organizácie. Takéto konanie osoby rovnako zahŕňa aj poskytovanie informácií alebo
hmotných prostriedkov, nábor nových členov s vedomím, že takáto účasť prispeje k uskutočňovaniu trestnej činnosti organizácie. Za trestný čin by sa
malo považovať aj konanie osoby, ktorá sa dohodne s jednou alebo niekoľkými osobami o uskutočnení činnosti, ktorá ak sa uskutoční, povedie k spáchaniu trestného činu a to aj v tom prípade, ak sa takáto osoba nepodieľa na samotnom uskutočňovaní tejto činnosti. Rámcové rozhodnutie upravuje aj tresty
za takéto konania. V prípade prvého spomínaného konania je trest upravený
tak, aby horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody bola najmenej
v rozsahu od dvoch do piatich rokov. Pokiaľ ide o druhé konanie, trest je tu
upravený dvojako. Každý členský štát zabezpečí, aby bola horná hranica
trestnej sadzby trestu odňatia slobody rovnaká ako v prípade trestného činu,
ku ktorému dohoda smeruje, alebo aby bola horná hranica najmenej v rozsahu od dvoch do piatich rokov. Rámcové rozhodnutie upravuje aj podmienky,
za ktorých možno uvedené tresty znížiť, alebo za ktorých by páchateľ mohol
byť oslobodený od trestu. Týmito podmienkami sú, že páchateľ ukončí svoju
trestnú činnosť a poskytne správnym alebo súdnym orgánom informácie, ktoré by inak nemohli získať a tým pomôže zabrániť následkom trestného činu
alebo ich zmierniť, nájsť dôkazy, odhaliť alebo postaviť pred súd ostatných
333) Ú v. ES L 351, 29.12. 1998, s. 1.
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páchateľov, zbaviť zločineckú organizáciu nelegálnych zdrojov alebo výnosov
z jej trestnej činnosti alebo zabrániť spáchaniu ďalších trestných činov. 334)
Potreba zvýšiť účinnosť postihu organizovaného zločinu mala za následok zakotvenie nových skutkových podstát trestných činov. Už samotné založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny je upravené ako samostatný dokonaný trestný čin. Trestný je ten, kto zločineckú skupinu založí
alebo zosnuje, podporuje ju, je jej členom a je pre ňu činný. 335)
V rekodifikovanom Trestnom zákone č. 300/2005 Z. z. je zločinecká
skupina upravená v § 129 ods. 4 TZ. Podľa tohto ustanovenia sa zločineckou
skupinou rozumie štrukturovaná skupina, ktorá pozostáva z najmenej troch
osôb a ktorá existuje počas určitého časového obdobia. Zločinecká skupina
koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 TZ alebo niektorý z trestných
činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody. V prípade zločineckej skupiny treba rozlišovať medzi jej založením a zosnovaním. Založením sa rozumie vytvorenie zločineckej skupiny s zosnovaním činnosť, ktorá spočíva v iniciovaní dohody o založení zločineckej skupiny,
vo vyhľadaní osôb, vo vytvorení plánu činnosti, rozdelení úloh. V §129 ods. 6
a 7 TZ je upravená aj činnosť pre zločineckú skupinu a podpora zločineckej
skupiny. Činnosťou pre zločineckú skupinu rozumieme úmyselnú účasť v takejto skupine alebo iné úmyselné konanie na účel zachovania existencie takejto skupiny alebo spáchane spomínaných trestných činov. Naproti tomu
podporou zločineckej skupiny rozumieme úmyselné konanie, ktoré spočíva
v poskytnutí finančných alebo iných prostriedkov, služieb, súčinnosti alebo vo
vytváraní iných podmienok na účel založenia alebo zachovania existencie takej skupiny alebo spáchanie uvedených trestných činov. takto vymedzeným
pojmom a podmienkam potom reflektuje trestný čin založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny, ktorý je upravený v šiestej hlave- Trestné
činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu, v prvom dielyTrestné činy všeobecne nebezpečné. § 296 TZ upravuje skutkovú podstatu
tohto trestného činu. Objektívna stránka spočíva v tom, že páchateľ založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje. Takýto páchateľ sa potom potrestá odňatím slobody na osem až pätnásť
rokov. Trestný zákon upravuje aj zánik trestnosti v dôsledku účinnej ľútosti
v zmysle § 86 písm. e.), ktorý má umožniť odhaľovanie organizovaného zločinu. Musí ísť o spoluprácu s orgánom činným v trestnom konaní alebo s Policajným zborom a oznámenie sa musí urobiť v čase, keď nebezpečenstvo,
334) Rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému
zločinu (Ú v. EÚ L 300, 11.11. 2008), s. 42-45.
335) Ivor, J. a kol.: Trestné právo hmotné, Osobitná časť, Druhé, doplnené a prepracované vydanie.
Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 271.
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ktoré hrozilo, mohlo byť ešte odstránené. §39 ods. 2 písm. b.) TZ upravuje
možnosť mimoriadne znížiť trest odňatia slobody aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa, ktorý oznámil činnosť orgánom činným v trestnom konaní a poskytol
im informácie, ktoré by inak nezískali a tým im pomohol zabrániť alebo zmierniť následky trestného činu, zabezpečiť dôkazy alebo zistiť alebo usvedčiť páchateľov. Všetky uvedené skutočnosti odrážajú podmienky, ktoré ukladá rámcové rozhodnutie. V porovnaní s Trestným zákonom č. 140/1961 Zb. tu je
zločinecká skupina upravená v § 89 ods. 27. Zločineckou skupinou v znení
tohto zákona sa rozumie štrukturovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá
existuje počas určitého časového obdobia. Táto skupina koná koordinovane
s cieľom spáchať jeden alebo viac trestných činov, za ktoré je možné uložiť
trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov,
alebo niektorého z trestných činov podľa § 160 až 162 (§ 160- prijímanie
úplatku a inej nenáležitej výhody, § 161- podplácanie, § 162- nepriama korupcia) na účel priameho alebo nepriameho získania finančnej výhody alebo
inej materiálnej výhody, preniknutia do orgánu verejnej moci s cieľom získať
nad ním kontrolu alebo uplatniť svoj vplyv, aby sa zakryla alebo legalizovala ich
trestná činnosť alebo príjmy z nej, alebo na účel preniknutia do orgánu podnikateľského alebo nepodnikateľského subjektu s cieľom získať nad ním kontrolu alebo uplatniť svoj vplyv, aby sa zakryla alebo legalizovala ich trestná činnosť alebo príjmy z nej. Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v štvrtej hlave- Trestné činy všeobecne nebezpečné, v § 185a upravuje trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny. V ods.
1.) uvedeného ustanovenia sa hovorí, že kto založí alebo zosnuje zločineckú
skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa
odňatím slobody na tri až desať rokov alebo prepadnutím majetku.
Pri porovnaní týchto dvoch Trestných zákonov- zákona č. 140/1961 Zb.
a zákona č. 300/2005 Z. z. dospejeme k názoru, že rekodifikovaný Trestný
zákon poskytuje úpravu zločineckej skupiny, ktorá lepšie korešponduje
s úpravou rámcového rozhodnutia a rovnako je to aj pri trestoch za spomínané
trestné činy, pretože rámcové rozhodnutie prepadnutie majetku ako trest za
takýto trestný čin nepripúšťa.
V závere sa dá konštatovať, že europeizácia prostredníctvom týchto
dvoch rámcových rozhodnutí sa v našom Trestnom zákone prejavila jednak
novou skutkovou podstatou týkajúcou sa rasistických a xenofóbnych prejavov, výstižnejšou definíciou zločineckej skupiny, ako aj stanovením trestov za
spomínané trestné činy. Na základe uvedeného som toho názoru, že dochádza k postupnému zbližovaniu právnych predpisov v trestnej oblasti a že toto
zbližovanie sa v budúcnosti bude ešte viacej prehlbovať.
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Svetlana Soľaníková

Výkon ochranných opatrení
Abstrakt:
Tento článok sa zaoberá pojmom a výkonom ochranných opatrení obsiahnutých v Z.č. 301/2005 Trestný poriadok. Vymedzuje jednotlivé typy
a podrobne ich opisuje. Zaoberá sa pertraktovanou problematikou detenčného ústavu. Sústredí sa na novo prijatú novelu Trestného poriadku súvisiaceho
s trestnou zodpovednosťou právnických osôb.

Abstract:
This article discusses the concept of power and protectiveprovisions
contained in Act No. 301/2005 Code of CriminalProcedure. Defines the
various types and describes them in detail.It deals with issues pertracted
detention institution. It focuses onthe newly adopted amendments to the
Criminal Procedure Coderelating to the criminal responsibility of legal
persons.
Ochranné opatrenia sú opatreniami štátneho donútenia, právne následky trestného činu alebo činu inak trestného, ktoré ukladá len súd na základe
zákona v záujme ochrany spoločnosti a prevencie protiprávnej činnosti. I keď
v Trestnom zákone č. 300/2005 Z. z. (ďalej TZ) nie je účel ochranných opatrení výslovne vyjadrený, z legálnej definície (§ 31 ods. 1 a 3) vyplýva, že ide
o trestnoprávne sankcie, ktoré môžu predstavovať ujmu na osobnej slobode
alebo majetku odsúdeného alebo inej osoby. Ich ukladaním a výkonom sa sleduje najmä prevencia, a preto do popredia vystupuje liečebná, výchovná a zabezpečovacia zložka. Ochranné opatrenia možno ukladať tak popri treste ako
i samostatne.
V platnom TZ sú upravené nasledovné druhy ochranných opatrení a v TP
je upravený ich samotný výkon.
1.
2.
3.
4.
5.

ochranné liečenie
ochranná výchova
ochranný dohľad
detencia
zhabanie veci, peňažnej čiastky alebo inej majetkovej hodnoty
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A.

Výkon ochranného liečenie

Druhy ochranného liečenia
psychiatrické ochranné liečenie
l
protitoxikomanické ochranné liečenie
l
protialkoholické ochranné liečenie336)
l
sexuologické ochranné liečenie
l
ochranné liečenie patologického hráčstva
l
Nariadenie výkonu ochranného liečenia, určuje a nariaďuje predseda
senátu liečebnému ústavu, v ktorom sa má ochranné liečenie vykonať. Ak
však bolo ochranné liečenie uložené popri nepodmienečnom treste odňatia
slobody a v ústave na výkon trestu odňatia slobody alebo v nemocnici pre obvinených a odsúdených sú na výkon takého liečenia dané podmienky, môže
predseda senátu nariadiť, aby sa ochranné liečenie vykonávalo v priebehu výkonu trestu odňatia slobody. V prípade ak je osoba, ktorej bolo uložené
ochranné liečenie, pri pobyte na slobode nebezpečná pre svoje okolie, zariadi predseda senátu bez meškania jej dodanie do liečebného ústavu. Predseda senátu požiada liečebný ústav, aby oznámil súdu, ktorý ochranné liečenie
uložil, kedy sa začalo s výkonom ochranného liečenia. Súčasne požiada ústav, aby okresnému súdu, v ktorého obvode sa ochranné liečenie vykonáva,
podal bez odkladu správu, ak zaniknú dôvody na ďalšie trvanie ochranného
liečenia. Zmena z ambulantnej na ústavnú ochrannú liečbu bude pripadať do úvahy najmä v situáciách, kedy liečená osoba nebude dodržiavať stanovený režim liečby alebo bude inak narúšať jej priebeh.337) V prípade ak sa
obvinený pri ambulantnom ochrannom liečení nebude podrobovať stanovenému liečebnému režimu, prípadne s ohľadom na stav a vývoj jeho duševnej
poruchy, resp. závislosti tak sám nebude schopný činiť, bude to svedčiť
o tom, že povaha jeho choroby bráni splneniu účelu týmto spôsobom a v takom prípade môže súd zmeniť ambulantnú formu na formu ústavnú. Taktiež
tretia osoba môže byť dobrovoľne nápomocná ambulantne liečenej osobe pri
dodržiavaní úkonov v rámci stanoveného liečebného režimu, nemôže však
byť v žiadnom prípade v tomto smere zaviazaná súdnym výrokom o ochrannom liečení a spôsobe jeho výkonu.338) Ak predseda senátu rozhodol o pokračovaní v ochrannom liečení, ktoré sa má vykonať v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, a u odsúdeného možno dôvodne predpokladať, že jeho
pobyt na slobode je nebezpečný, alebo sa s príslušným zariadením dohodlo
prijatie odsúdeného, dodajú príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže na
336) Bližšie pozri R 18/1981
337) Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha : C. H. Beck,
2004, s. 625.
338) Predpokladem pre aplikáciu ustanovení § 451a Trestného zákona je skutočnosť, že sa ochranná liečba vykonáva.
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podklade písomného príkazu predsedu senátu a po predchádzajúcom oznámení zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti najmenej 30 dní vopred odsúdeného do tohto zariadenia tak, aby po skončení výkonu trestu odňatia slobody ihneď pokračoval výkon ochranného liečenia aj v prípade, ak proti rozhodnutiu o pokračovaní v ochrannom liečení bola podaná sťažnosť
a nadriadený súd o nej do ukončenia výkonu trestu odňatia slobody nerozhodol; ak nadriadený súd zruší rozhodnutie predsedu senátu o pokračovaní
v ochrannom liečení a rozhodne odsúdený bol už prevezený do zariadenia
ústavnej zdravotnej starostlivosti, predseda senátu nadriadeného súdu nariadi jeho prepustenie z tohto zariadenia písomným príkazom, ktorý doručí bezodkladne zariadeniu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ústavné ochranné liečenie môže súd zmeniť i na detenciu. O zmene výkonu rozhoduje súd na návrh zdravotníckeho zariadenia, štátneho zástupcu alebo osoby, na ktorej sa
vykonáva ochranné liečenie. Súd však môže rozhodnúť aj bez týchto návrhov.
Ak predseda senátu rozhodne o pokračovaní v ochrannom liečení, ktoré sa
má vykonať v ambulantnom zariadení, vykonáva po právoplatnosti uznesenia
o pokračovaní v ochrannom liečení úkony smerujúce k ďalšiemu výkonu
ochranného liečenia súd, ktorý výkon ochranného liečenia nariadil. O upustení od výkonu ochranného liečenia pred jeho začiatkom rozhodne súd,
ktorý ochranné liečenie uložil, a to na verejnom zasadnutí na návrh prokurátora, obvineného, jeho zákonného zástupcu, osoby, ktorá by mohla za obvineného v jeho prospech podať odvolanie, alebo ak obvinený medzitým nastúpil
alebo absolvoval uloženú odvykaciu alebo inú liečbu v niektorom zdravotníckom zariadení, na návrh ošetrujúceho lekára alebo aj bez takého návrhu.
Trvanie ochranného liečenia uloženého páchateľovi, ktorý užíva návykovú látku a spáchal trestný čin pod jej vplyvom alebo v súvislosti s jej užívaním, môže byť však ukončené, ak sa počas jeho výkonu zistí, že jeho účel nemožno dosiahnuť. O prepustení z ochranného liečenia rozhoduje súd.339)
Od výkonu ochranného liečenia súd upustí, ak zaniknú pred jeho začatím
okolnosti, pre ktoré bolo uložené. Takéto upustenie prichádza do úvahy len
do času, kým sa s jeho výkonom ešte nezačalo. Predpokladom pre takéto
rozhodnutie musia byť odborné lekárske znalosti vo forme znaleckého posudku alebo odborného vyjadrenia. Možno ešte spomenúť možnosť uloženia príkazu podrobiť sa liečeniu závislosti od návykových látok, ak nebolo uložené
ochranné liečenie(§ 51 ods. 4 písm. h). Tento príkaz môže súd uložiť ako povinnosť, ktorá je súčasťou probačného dohľadu v rámci odkladu výkonu trestu

339) R 30/1972 Ukládá-li soud ochranné léčení, musí ve smyslu § 72 odst. 4 tr. zákona vždy rozhodnout o způsobu jeho výkonu, tj. zda se vykoná v léčebném ústavu nebo ambulantně. Ambulantně lze za podmínek § 72 odst. 4 věta druhá tr. zákona vykonat každé ochranné léčení, tedy
nejen ochranné léčení protialkoholní. (Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 13.12.1971
sp. zn. 11 Tz 73/71)

319

TRESTNÉ PRÁVO V ŠIRŠÍCH SÚVISLOSTIACH

odňatia slobody s probačným dohľadom.340) Táto povinnosť by mala byť ukladaná takým spôsobom, aby bola páchateľom vnímaná ako alternatíva k uloženiu trestu, teda tak, aby mal možnosť vyjadriť sa k tomu, ktoré riešenie preferuje, či liečbu alebo trest. Takáto liečba potom v prípade, že je páchateľom
kladne prijatá, je v praxi oveľa účinnejšia ako nútené ochranné liečenie.341)
Stanovisko páchateľa k nútenej liečbe by mal ešte pred rozhodnutím súdu zistiť probačný úradník. V spolupráci s lekárom, psychológom či súdnym znalcom by potom mal vytipovať vhodné liečebné zariadenie. O prepustení
z ochranného liečenia alebo o jeho skončení rozhodne na návrh prokurátora, obvineného alebo liečebného zariadenia alebo aj bez takého návrhu
predseda senátu súdu, v ktorého obvode sa ochranné liečenia vykonáva; ak
rozhoduje na návrh, rozhodne najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu
súdu. Predseda senátu súdu, v ktorého obvode sa ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonáva, najmenej raz ročne preskúma, či dôvody ochranného liečenia trvajú. Ak dôvody ochranného liečenia pominuli rozhodne, že vo výkone ochranného liečenia sa bude pokračovať.

Formy ochranného liečenia
Ak nie je ochranné liečenie nariadené na výkon vo väznici alebo ak nebolo celej vymáhalo počas trestu odňatia slobody, vykonáva sa:
a) ústavne - v liečebnom zariadení, ktorým je spravidla psychiatrická liečebňa
b) ambulantne

B.

Výkon detencie

1.

odsúdený, ktorý vo výkone trestu odňatia slobody ochorie duševnou
chorobou, podľa lekárskeho posudku nevyliečiteľnou a ktorého pobyt na
slobode je vzhľadom na jeho doterajšiu spáchanú trestnú činnosť pre
spoločnosť nebezpečný

2.

páchateľ úmyselného trestného činu, pred skončením výkonu trestu odňatia slobody, ktorý sa odmieta podrobiť ochrannému liečeniu, alebo
toto u neho neplní svoj účel pre negatívny postoj pacienta a ktorého pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný

3.

páchateľ zločinu, ktorý je spáchaný zo sexuálneho motívu, alebo páchateľ, ktorý opätovne spácha obzvlášť závažný zločin- páchateľ sa umiestni
do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody.Účelom detencie je umiestnenie páchateľa v detenčnom ústave s osobitným liečebným režimom a následná izolácia páchateľa od spoločnosti, ktorá by mu

340) dohľad bude vykonávať probačný úradník činný na okresnom súde. Ide o novú možnosť
uloženia podmienečného trestu, ktorá tu v minulosti nebola.
341) pozri Púry F., Sotolář A., Šámal P. K problematice trestněprávního postihu přechovávání drog
pro vlastní potřebu, 1999, str. 582
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mala zabrániť v ďalšom páchaní trestných činov. Ak nie je možné ochranu spoločnosti zabezpečiť miernejšími prostriedkami ako je detencia,
môže pobyt odsúdeného v detenčnom ústave v prípade potreby trvať aj
doživotne. Na návrh detenčného ústavu najmenej 1 krát ročne preskúmava súd dôvodnosť držania odsúdeného v detenčnom ústave a na základe odborného lekárskeho posudku rozhodne buď o ďaľšom trvaní detencie alebo o prepustení odsúdeného z detenčného ústavu, ak dôvody
detencie pominuli a rozhodne o ďalšom výkone trestu. Ide o novú trestnú
sankciu, svojou podstatou hybridnú povahu, obsahujúce ako represívno-izolujúce, tak liečebno-rehabilitačné elementy. Toto ochranné
opatrenie, v ktorom sa prejavujú výrazné sankčné prvky, by sa podľa môjho názoru dalo definovať ako sprísnená forma ochranného liečenia pre
páchateľa, u ktorého by ochranné liečenie neviedlo k dostatočnej ochrane spoločnosti. Predstavuje krajné opatrenie, ktoré prichádza do úvahy
len vtedy, ak nemožno ochranu spoločnosti zabezpečiť inak. V nemeckej
odbornej literatúre sa v tejto súvislosti opakovane nastoľuje otázka legitimity detencie. Je kritizovaná ako účelový inštrument toho, čo je najmä
v americkej kriminológiu označované ako “Incapacitation”, teda zneškodnenia, neutralizácia nebezpečného páchateľa.342) Programy v ústavoch sú zamerané na zlepšenie psychickej kondície osoby a na dosiahnutie žiaducej úrovne jeho sociálneho správania. Podľa odborníkov by sa
malo pri ich tvorbe vychádzať z programov zaobchádzania s odsúdenými
na výkon trestu odňatia slobody. Aj v rámci detencie by mala platiť zásada, že každý individuálny nápravný či reedukačný program bude obsahovať konkrétne formulovaný cieľ, ktorým je očakávaný posun v hodnotovej
orientácii. V závislosti na tomto cieli sa potom v rôznej miere uplatní aktivity pracovné, vzdelávacie, špeciálne výchovné a záujmové.343) Detencia
sa vykonáva v zdravotníckom zariadení – detenčnom ústave, ochranu
v detenčnom ústave zabezpečuje Zbor väzenskej a justičnej stráže. 344)
Na základe analýzy väzenskej klientely určenej pre detenčné ústavy, ktorý vypracovala Sekcia trestného práva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky sú indikované nevyliečiteľné duševné poruchy ako:
l
poruchy osobnosti a správania (sexuálni devianti a delikventi), a niektoré:
l
neurotické poruchy, stresom podmienené a somatoformné poruchy,
l
poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok resp. psychotropných a omamných a alkoholu,
l
schizofrénia,
l
schizotypové poruchy.
342) Herzeg, J. Poznámky k německé úpravě institutu zabezpečovací detence. Trestněprávní revue, 2005, č. 8, s. 204.
343) Důvodová zpráva k návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence. Dostupný z: Systém ASPI
– stav k 10. 2. 2009 do částky 15/2009 Sb. a 3/2009 Sb.m.s., s. 17.
344) Pozri zákon 4/2001 Z. z. O Zbore väznskej a justičnej stráže v platnom znení
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C.

Výkon ochranného opatrenia zhabania veci, peňažnej
čiastky alebo inej majetkovej hodnoty

Ochranným opatrením, ktoré možno uložiť dospelým páchateľom, je
zhabanie veci alebo inej majetkovej hodnoty. Zmyslom tohto opatrenia je
odobrať osobám také veci či majetkovej hodnoty, ktoré by mohli byť použité
pri páchaní trestných činov, alebo ktoré pochádzajú z trestných činov, a zabrániť tak páchania trestných činov ďalších. Zákon poskytuje aj alternatívu
k zhabaniu veci tým, že umožňuje súdu nariadiť upravenie veci. Zhabanie veci
alebo inej majetkovej hodnoty je tiež jednou zo sankcií, ktorú materiálne právo
usiluje o odčerpanie zločineckého zisku. Rovnakým spôsobom je v oboch zákonoch stanovená aj možnosť zhabania náhradnej hodnoty, čím napĺňajú požiadavku Rámcového rozhodnutia zo dňa 24. februára 2005 o konfiškácii príjmov a majetku z trestnej činnosti a nástrojov trestnej činnosti (CELEX:
32005F0212) 91. Úprava tohto inštitútu umožňuje účinnú konfiškáciu a vyhovuje medzinárodným požiadavkám na efektívne odčerpanie príjmov z trestnej činnosti. Zhabanie veci alebo inej majetkovej hodnoty je teda v pomere
k trestu prepadnutia veci subsidiárna. Zhabanie má povahu fakultatívneho aj
obligatórneho opatrenia.

Právnická osoba a zhabanie peňažnej čiastky
Národná rada SR schválila novelu Trestného zákona, ktorá umožňuje
uložiť právnickým osobám sankcie v podobe ochranných opatrení zhabania
peňažnej čiastky alebo zhabania majetku, ak bol trestný čin spáchaný (hoci
v štádiu pokusu) alebo došlo k účasti na trestnom čine a pri zhabaní majetku,
ak právnická osoba nadobudla majetok trestnou činnosťou alebo z príjmov
z trestnej činnosti, v súvislosti s
(1)
(2)
(3)
(4)

výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu,
prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby,
vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo
so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej
osobe.

Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť od 800 € do 1 660 000 €.
Zhabanie peňažnej čiastky však súd neuloží, ak ukladá právnickej osobe
ochranné opatrenie zhabania majetku. Tieto ochranné opatrenia však bude
možné uložiť právnickým osobám, ak bol trestný čin spáchaný (hoci aj v štádiu
pokusu) alebo došlo k účasti na trestnom čine za podmienok stanovených
v zákone po 31. auguste 2010. V súlade s právom na spravodlivý proces sa
týmto právnickým osobám zabezpečuje právo na rovnosť zbraní, teda právo
na vyjadrenie sa ku každému dôkazu, ktorý smeruje proti právnickej osobe.
Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva je zrejmé, že postih na vlastníckych právach právnickej osoby odlišnej od páchateľa trestného činu nie je
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obvinením v zmysle čl. 6 ods. 1 a ods. 3 Dohovoru o ochrany ľudských práv
a základných slobôd. Na strane druhej čl. 47 ods. 3 Dohovoru garantuje rovnosť strán v konaní pred súdom a inými orgánmi, rovnako aj § 2 ods. 14 Trestného poriadku, takže je potrebné zosúladiť požiadavky na práva, ktoré majú
obvinený, poškodený a zúčastnená osoba, a to aj z hľadiska splnomocnenca
ustanoveného z dôvodu nedostatku prostriedkov na úhradu trov spojených
s uplatnením procesných oprávnení. Zavedením tzv. nepravej trestnoprávnej
zodpovednosti právnických osôb tak Slovenská republika síce materiálne naplní požiadavku zaviesť a uznať trestnoprávnu zodpovednosť právnických
osôb, aj keď ju formálno-právne nevyjadrí. Právnická osoba v zmysle našej
platnej právnej úpravy a zásad, na ktorých spočíva slovenské trestné právo,
nemá zodpovednosť za zavinenie, ktoré je podmienkou trestnej zodpovednosti. Zmenou Trestného zákona dochádza k harmonizácii s právom EÚ. Slovenská republika je tiež viazaná medzinárodnými dokumentmi, ktoré zavedenie právnej zodpovednosti právnických osôb nevyhnutne vyžadujú. Vyžaduje
sa uznanie rozhodnutí cudzích orgánov s trestnoprávnou povahou vo veciach
peňažných sankcií a prepadnutia majetku voči právnickým osobám orgánmi
Slovenskej republiky, napr. Dohovory Rady Európy o praní špinavých peňazí.
Právnická osoba, voči ktorej je podaný návrh na uloženie ochranného opatrenia zhabania peňažnej čiastky alebo zhabania majetku sa považuje za zúčastnenú osobu, ktorej sa priznajú práva tak, aby sa splnili požiadavky práv podľa
čl. 6 ods. 1 a 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v rozsahu v akom sa tieto práva priznávajú obvinenému. O zhabaní veci alebo inej
majetkovej hodnoty môže rozhodnúť len súd. Ak zistí u obžalovaného dôvod
na uloženie, môže ho uložiť i bez návrhu prokurátora. Vo výroku rozsudku
musí byť vec alebo iná majetková hodnota konkrétne označená, aby nemohla
byť pri výkone rozhodnutia zamenená s inou a aby bolo jasné, na čo sa prepadnutie vzťahuje. Označenie veci či inej majetkovej hodnoty nemôže súd ponechať ani inému orgánu, ani ho vysloviť dodatočne. Opis peňazí musí byť ku
príkladu konkretizovaný aj bankou, ktorá ich vydala, a číslami bankoviek vrátane série.345) Postup pri výkone je do značnej miery analogický postupu pri výkone trestu prepadnutia veci alebo inej majetkovej hodnoty.

D.

Výkon ochranného dohľadu

Ochranného dohľad slúži na vytvorenie podmienok na zabránenie páchaniu trestnej činnosti zvlášť narušenými odsúdenými osobami a na dovŕšenie ich nápravy. Osoba, ktorej súd uložil ochranný dohľad, je povinná oznamovať orgánu vykonávajúcemu ochranný dohľad potrebné údaje o spôsobe
a zdrojoch svojej obživy a na jeho žiadosť tieto údaje preukazovať, a osobne
sa hlásiť tomuto orgánu v lehotách, ktoré určí súd, takisto vopred oznamovať
345) Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha : C. H. Beck,
2004, s. 632.
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tomuto orgánu vzdialenie sa z miesta pobytu a podriadiť sa starostlivosti pracovníka sociálnej prevencie.
Osobe, ktorej sa ukladá ochranný dohľad, môže súd uložiť ďalšie povinnosti a obmedzenia, a to nenavštevovať určité miesta, miestnosti alebo zhromaždenia, zdržiavať sa v prikázanom mieste alebo obvode a nevzďaľovať sa
z neho bez súhlasu orgánu vykonávajúceho ochranný dohľad. Ochranný dohľad sa ukladá na jeden rok až tri roky. Ak sa ochranný dohľad ukladá opätovne, a to skôr, ako bol vykonaný ochranný dohľad predtým uložený, súd zruší
predtým uložený ochranný dohľad a súčasne rozhodne o uložení nového
ochranného dohľadu. Čas, na ktorý sa ochranný dohľad opätovne ukladá,
nesmie spolu s dosiaľ nevykonaným zvyškom ochranného dohľadu predtým
uloženého prevyšovať čas troch rokov.Ochranný dohľad uloží súd páchateľovi, ktorého odsudzuje ako obzvlášť nebezpečného recidivistu na nepodmienečný trest odňatia slobody. Ochranný dohľad môže súd uložiť aj páchateľovi, ktorého odsudzuje za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, ak sa vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na
jeho doterajší spôsob života, na prostredie, v ktorom žije, a na povahu spáchanej trestnej činnosti nedá očakávať, že bez ochranného dohľadu nebude
pokračovať v trestnej činnosti. Ak súd potrebuje na rozhodnutie o ochrannom
dohľade vykonať ešte ďalšie dokazovanie, ktoré sa nemôže hneď vykonať,
a z toho dôvodu neuloží ochranný dohľad na hlavnom pojednávaní, vyhradí
rozhodnutie o ňom verejnému zasadnutiu. Ak si súd nevyhradil rozhodnutie
o ochrannom dohľade, môže ho uložiť len na návrh prokurátora, a to na verejnom zasadnutí; súd prvého stupňa musí o takom návrhu rozhodnúť najneskôr
do času, ako sa na odsúdenom výkon trestu odňatia slobody skončí.)
Ochranný dohľad vykonáva probačný a mediačný úradník okresného súdu,
v ktorých obvode je miesto pobytu osoby, ktorej bol ochranný dohľad uložený, a to v rozsahu určenom v rozhodnutí súdu. Pritom dbajú, aby sa do práv
odsúdeného zasahovalo len v miere nevyhnutne potrebnej na dosiahnutie
účelu ochranného dohľadu. Ochranný dohľad vykonáva probačný a mediačný úradník predovšetkým kontrolou plnenia uložených povinností a obmedzení uložených odsúdenému. Probačný a mediačný úradník po prepustení,
upustení alebo po po zániku ochranného dohľadu vypracuje správu o priebehu a to do 15 dní odo dňa, ktorý je rozhodujúci pre uvedený postup.
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E.

Výkon ochrannej výchovy

l

Ochranná ústavná výchova v osobitných výchovných zariadeniach
(diagnostické centrum, reedukačný detský domov, reedukačný
domov pre mládež a reedukačný domov pre deti a mládež)346)

l

Ochranná rodinná výchova v profesionálnej náhradnej rodine

Ústavná ochranná výchova sa vykonáva v osobitných výchovných zariadeniach rezortu ministerstva školstva, ktorými napr. sú detské domovy, resp.
redukčné detské domovy, v prípade zlého zdravotného stavu mladistvého
môže súd prednostne nariadiť je výkon v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Rodinná ochranná výchova sa vykonáva v profesionálnej náhradnej rodine. Dĺžka trvania ochrannej výchovy sa spravuje splnením jej účelu, avšak
najdlhšie do dosiahnutia 18. roku veku mladistvého. Súd ju však v niektorých
prípadoch v prospech záujmu mladistvého môže predĺžiť až do dovŕšenia 19.
roku veku. Od jej výkonu súd upustí, ak sa pred jej začatím vytratia dôvody,
pre ktoré bola uložená. Takéto rozhodnutie súdu môže byť neskorším rozhodnutím následne zrušené. K výkonu ochrannej výchovy dochádza v špeciálnych výchovných zariadeniach rezortu ministerstva školstva. Detské výchovné ústavy sú určené pre osoby mladšie 15 a mladiství vykonávajú ochrannú
výchovu vo výchovných ústavoch pre mládež. Umiestnenie do týchto ústavov
predchádza pobyt v diagnostickom ústave, kde sa osoby prijímajú. Dĺžka
ochrannej výchovy je obmedzená dvoma aspektmi. Tým prvým je kritérium
účelnosti, kedy ochranná výchova potrvá, dokiaľ to vyžaduje jej účel. Ak sa
účel dosiahne, musí byť mladistvý z ochrannej výchovy prepustený a to aj keď
ešte nedovŕšil osemnásty rok života. Ďalším obmedzením je stanovenie maximálnej vekovej hranice, keď podľa zákona ochranná výchova trvá najdlhšie
do dovŕšenia osemnásteho roku veku chovanca. Ako výnimka je tu stanovená
možnosť, že ak si to vyžaduje záujem chovanca, môže súd ochrannú výchovu
predĺžiť do dovŕšenia jeho devätnásteho roku. K rozhodnutiu o predĺžení musí
však dôjsť ešte pred dovŕšením osemnásteho roku života. Ak prevýchova mladistvého pokročila do tej miery, že možno očakávať, že aj bez obmedzení,
ktorým je podrobený vo výchovnom zariadení, sa bude riadne správať a pracovať, ale ešte nepominulo všetky okolnosti, pre ktoré bola ochranná výchova
uložená, môže súd mladistvého podmienečne umiestniť mimo výchovné zariadenia (spravidla pôjde o nejakej internátnej zariadení).347) Ak sa mladiství
osvedčí a poskytne tak záruku, že povedie riadny život, je možné ho prepustiť.
Ak nesplní mladistvý očakávania, že aj mimo výchovného zariadenia sa bude
riadne správať a pracovať, súd podmienečné umiestnenie mimo výchovného
346) Bližšie pozri zákon č. 248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení,
zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a mládeže a o sociálnej kuratele
347) Šamal, P., Válková, H., Sotolař, A., Hrušáková, M.: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, komentář, 2. vydání, C.H. Beck, 2007, 196 s.
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zariadenia zruší a rozhodne, že sa vo výkone ochrannej výchovy pokračuje vo
výchovnom zariadení.348)
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Niekoľko poznámok k inštitútu vydania veci z pohľadu praxe ...

Martin Cuľba

Niekoľko poznámok k inštitútu
vydania veci z pohľadu praxe
vyšetrovateľa PZ
Abstrakt:
K úspešnému vykonaniu trestného konania je často nevyhnutné zaistiť
prítomnosť vecí. Súčasná právna úprava trestného konania ustanovuje viacero možností k dosiahnutiu tohto účelu. Ich uplatňovanie však v praxi sprevádzajú problémy, ktorých dôsledkom je nemožnosť prihliadať na zaistenú vec
ako na dôkaz. Základné zásady trestného konania totiž výslovne ukladajú povinnosť rozhodovať iba na základe dôkazov získaných zákonným spôsobom.
V rámci tejto problematiky bolo preto zámerom poukázať na tzv. edičnú povinnosť. Hoci súčasná teória to výslovne nekonkretizuje, pri vydaní veci ide
o realizáciu rozhodnutia, aj keď toto rozhodnutie nemá písomnú podobu,
akou je napríklad príkaz pri odňatí veci. Zápisnica o vydaní veci zachytáva
v podstate len priebeh samotného vydania veci. V praxi tak dochádza k tomu,
že sa vyžaduje povinnosť osoby strpieť požiadavku a vec vydať, k čomu smeruje „hrozba“ poriadkovou pokutou. Ide však o úkon zasahujúci do ľudských
práv a preto musí spĺňať požiadavkám zákonnosti. V tejto súvislosti bolo preto
upozornené na nemožnosť vynucovať vydanie veci od osoby hrozbou poriadkovej pokuty, ktorá by si týmto mohla privodiť trestné stíhanie, a to aj vtedy, ak
ešte táto osoba nebola obvinená zo spáchania žiadneho konkrétneho trestného činu. Zámerom teda bolo okrem iných okolností poukázať najmä na prehliadanie zásady „nemo tenetur se ipsum accusare“ (nebyť donucovaný k sebaobviňovaniu) a v tejto súvislosti tiež možné zmeny v existujúcej právnej úprave, ktoré by viedli k eliminácii zisťovania vecí spôsobom odporujúcim
princípom právneho štátu.

Kľúčové slová:
ľudské práva, vyšetrovateľ PZ, vydanie veci, trestné konanie, zásady
trestného konania, zákaz vynucovania sebaobviňovania.

Abstract:
The successful completion of criminal proceedings is often necessary to
ensure the presence of things. The current rules of criminal procedure
provides several options for achieving this purpose. Their application is
329

TRESTNÉ PRÁVO V ŠIRŠÍCH SÚVISLOSTIACH

accompanied by problems in practice that resulting in an inability to observe
the hedged thing as evidence. Basic principles of criminal procedure
expressly impose a duty to decide only on the basis of evidence obtained
lawfully. Within this issue was therefore intended to noted to the editorial duty.
Although the current theory does not specify it explicitly, the main issue
regards the implementation of decisions, although this decision has no
written form, such as a order to withdraw the case. The minutes of withdraw
the case includes only the proccess of withdraw the case. In practice, there is
the fact that the obligation requires the person to tolerate the request and
withdraw the case, what goes on „threat“ by disciplinary fine. This act
interferes with human rights and therefore must meet the requirements of
legality. In this context, it was therefore impossible to enforce attention to
withdraw the case from the fine people threatening public order, which would
be this could give rise to criminal prosecution, even if that person has been
accused of having committed any specific crime. The aim was therefore to
highlight to overlook this principle „nemo tenetur se ipsun accusare“ (not to
be forced to self-incrimination), and in this context also provide possible
changes in existing legislation, which would lead to the elimination of
investigation of things in a manner contrary rule of law.

1.

Na úvod: niekoľko postrehov k stavu „fungovaniu trestného práva“

Dňa 1. januára 2006 bola po viac ako 40 rokoch zavŕšená platnosť trestných kódexov prijatých v roku 1961. Dôvodov prijatia nového Trestného zákona349) a aj Trestného poriadku350) bol celý rad: nevyhovujúca štruktúra, rozpad systematiky pod vplyvom desiatok novelizácií, neprehľadnosť, potreba
zrýchlenia a zefektívnenia trestného konania a i.351) Okrem toho bol v popredí
záujem o čo najvyššie zabezpečenie základných práv a slobôd (ďalej len ľudské práva) osôb, ktorých sa trestné konanie dotýka, pretože trestné právo je
oblasť, ktorá je najciteľnejšie spojená so zásahmi verejnej moci do slobody
jednotlivca. Zjednodušene možno uviesť, že očakávaným konečným efektom
malo byť „fungujúce moderné trestné právo“.
O opodstatnenosti tejto snahy sa nedá pochybovať, v praxi sa však začali
postupne prejavovať rôzne problémy. Ich nie malá časť nasvedčuje skôr akoby zotrvávaniu na určitých, pevne vžitých „zvyklostiach“, ktoré „fungovanie
trestného práva“ začali približovať skôr stavu pred rokom 2006.352)
349) Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších zmien a doplnkov.
350) Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov.
351) Pozri: Mathern, V.: Úvodný referát. In: Rekodifikácia trestného práva. Zborník príspevkov
z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 17 . mája 2004. Bratislava:
Akadémia PZ, 2004, s. 5–19.
352) Je celý rad prípadov, na ktorých je možné ilustrovať tieto problémy. Napríklad záväzné pokyny
na vykonávanie desiatok a viac výsluchov svedkov pred vznesením obvinenia určitej osobe, tiež
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Aplikácia a realizácia noriem, resp. iným, už skôr použitým výrazom –
„praktické fungovanie“ trestného práva, nie je teda bezproblémové, ako by sa
žiadalo. Prax nie je bez komplikovaných situácií a otázky týkajúce sa jej fungovania sú neustále otvorené. Niet pochýb, že je potrebné vidieť rozdiel medzi
„problémami“ spôsobenými nedostatkom „vedomostí“, a problémami, ktorým
skutočne patrí priestor na diskusiu a riešenie v rámci teórie (resp. vedy). Ani
týchto problémov nie je málo a sú medzi nimi aj také, ktoré majú vplyv na už
zmienenú garanciu ľudských práv. Aj preto je možné uviesť, že i napriek prijatiu nových trestných kódexov, pre slovenské trestné právo neplatí bezvýhradne Quintilianov výrok (a to v nadväznosti na zameranie tohto príspevku): Nihil
est, quod timesas, si innocens es (Niet sa čoho báť, ak si nevinný).353)
Každý človek sa môže mýliť a aj pochybiť. Aj napriek tomu je na mieste
požiadavka, aby normy trestného práva boli vytvorené tak, aby v čo najväčšej
miere minimalizovali možnosť zlyhania. V tejto súvislosti možno pripomenúť,
že napríklad aj František Weyr odmietal posudzovať právo z hľadiska potrieb
aj konfrontácie s touto osobou, a po vznesení obvinenia všetky tieto výsluchy a tie isté konfrontácie (medzi tými istými osobami!) opakovať. Napríklad, či je pri doručovaní zásielok prípustné
skracovať úložné lehoty na 5 dní (a podobne), vyznačovaním tejto požiadavky na obálku, aby sa
splnili podmienky ustanovené pre doručovanie a predchádzalo sa tak tzv. obštrukciám (očakávaných pri doručovaní zásielok spravidla obvineným – ako je upovedomovanie o úkonoch a podobne). Napríklad, ako súvisí fotografia obvineného s dokazovaním trestného činu zanedbania
povinnej výživy a či je v takomto prípade „na mieste“ vrátenie vyšetrovacieho spisu so záväzným
pokynom na jej doplnenie; či je „na mieste“ vrátenie vyšetrovacieho spisu so záväzným pokynom pre vyšetrovateľa PZ v znení: vyhotoviť prehľadné(!) tabuľky, zoznamy (a pod.) podľa výpovedí svedkov, prípadne aj obvineného, a tieto následne založiť do vyšetrovacieho spisu; alebo,
ktorý okamih je podstatný pre určenie začiatku páchania trestného činu zanedbania povinnej
výživy (či okamih, od ktorého „rodič“ jednoducho zavinene neplnení jeho subjektívnu povinnosť
vyživovať jeho dieťa, alebo (podľa záväzného pokynu) okamih, kedy bol doručený rozsudok určujúci rozsah tejto vyživovacej povinnosti danému rodičovi – tzn. dátum vyznačený na doručenke, nezohľadňovať tak skutočnú dĺžku doby, po ktorú nie je plnená zákonom ustanovená povinnosť). Napríklad, kedy je a kedy nie je výrok uznesenia zrozumiteľný; či je alebo nie je povinnosť
(resp. potrebné) uvádzať vo výroku uznesenia odkazy, resp. poukazy na ustanovenia Trestného zákona, ktorých obsahom je výklad pojmov (napr. závažnejší spôsob konania a pod.). Pri
tomto strohom výpočte sa žiada spomenúť aj neprehliadnuteľnú nezhodu záväzných pokynov
vyjadrujúcich to, ako rôzne možno ukladať vyšetrovacie spisy, najmä ak sú ich obsahom desiatky trestných činov viacerých obvinených. V praxi sa možno stretnúť aj s takým záväzným pokynom, aby sa pri výsluchu pracovníkovi daňového úradu položila otázku, v čom on vidí úmyselné
konanie obvineného. Napokon prítomnosť dynamiky v trestnom konaní potvrdzuje aj to, že ešte
nedávno (aj v prvej polovici roku 2010) sa striktne nedbalo, aby po vznesení obvinenia boli opakovane vypočutí svedkovia, ktorých výsluch bol vykonaný pred vznesením obvinenia určitej
osobe. V nadväznosti na túto okolnosť sa vnucuje otázka využiteľnosti ustanovenia § 203 ods.
1 písm. a), časť za bodkočiarkou, Trestného poriadku, keďže v praxi sa už takmer vôbec neuplatňuje. Napokon takmer s istotou možno tvrdiť, že nepanuje jednotnosť ani vo vzťahu interpretácii a aplikácii ustanovenia § 208 Trestného poriadku, upravujúceho právo obvineného (ale
tiež až ostatných oprávnených subjektov) vzdať sa práva preštudovať vyšetrovací spis a práva
podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania.
353) K použitiu tohto výroku inšpirovala obhajoba doktorskej dizertačnej práce prof. JUDr. Jaroslavom Ivorom, DrSc., konanej dňa 14. 10. 2010 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy,
pod názvom: Moderné dôkazné prostriedky.
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praxe. Jeho opakom bol Jaroslav Kallab, ktorého hlavnou „smernicou“ bola
v tomto smere spravodlivosť. Povedané jeho slovami: „...Smysl vědy, ať hledá pravdu nebo spravedlnost jest sloužiti životu... ...Úkolem věd pěstovaných na právnické fakultě, jest pěstovati lidskou schopnost hledati spravedlnost.“354) Upozornil tak v podstate na závažné dôsledky formalizmu nie len
pri tvorbe, ale aj pri realizácii právnych noriem. Obsahom tejto jeho smernice
bola povinnosť prispôsobovať výklad právnych noriem „spravodlivosti“.355)
V súčasnosti právo na spravodlivý proces pritom nezaručuje iba čl. 6
ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým je
Slovenská republika viazaná (ďalej len EDĽP)356), ale je implikované aj v siedmom oddiely Druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov (ďalej len Ústava SR).357) Nedeliteľnou súčasťou práva na spravodlivý proces je tiež dodržiavanie zákonnosti. Len ťažko
sa totiž možno predstaviť, že by proces bol spravodlivý, ak nebol dodržaný zákon. Nezákonný proces nemôže viesť k spravodlivému potrestaniu páchateľa
trestného činu.358) Zákonnosť tým limituje aj spravodlivosť. Ako sa vylovil napríklad Ústavný súd Českej republiky: „...rámcom spravodlivého procesu
môže byť jedine proces vykonaný zákonným spôsobom. Zákonnosť, trochu schematicky vyjadrené, je tu formou trestného konania, spravodlivosť
potom žiaducou kvalitou (obsahu) trestného konania.“

2.

Všeobecne k zákonnosti z pohľadu zaistenia veci dôležitej pre trestné konanie

K úspešnému vykonaniu trestného konania je často nevyhnutné zaistiť
prítomnosť vecí, ktoré sú dôležité pre trestné konanie.360) Edičná povinnosť
má svoju dlhú históriu. Už v rímskom práve boli známe viaceré typy inštitútu,

354) Kallab, J.: Právní věda a věda o právu. Poznámky k Weyroově noetice. In: Časopis pro právní
a státní vědu, 1935, s. 23. Citované podľa: Baňouch, H.: Vztah právní teorie a praxe v pojetí
Jaroslava Kallaba. In: Machalová T. (ed.): K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně-filosfická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2007, s. 48.
355) Baňouch, H.: Vztah právní teorie a praxe v pojetí Jaroslava Kallaba. In: Machalová T. (ed.):
K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně-filosfická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 49.
356) Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, publ. v Zbierke zákonov pod číslom
209/1992 Zb.
357) Pozri bližšie Drgonec, J.: Ústava slovenskej republiky. Komentár. 2. Vydanie. Šamorín: Heuréka, 2006, s. 445 a nasl.
358) Porovnaj napríklad: Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované
vydanie. Bratislava: Iura Edition, s. 60.
359) Pozri bližšie rozhodnutie Ústavné súd Českej republiky III. ÚS 623/2000.
360) K pojmu vec dôležitou pre trestné konanie pozri napríklad: Minárik, Š.: Trestný poriadok. Stručný komentár. Bratislava: Iura Etition, 2006 s. 294.

332

Niekoľko poznámok k inštitútu vydania veci z pohľadu praxe ...

ktorého podstata spočívala v zabezpečení vecí významných pre rozhodnutie
sporu, pričom jednou zo základný čŕt tohto inštitútu bola jeho dočasnosť.361)
Zaisťovanie vecí súvisí s právom vlastniť majetok, ktoré garantuje Ústava
SR. Čl. 20 ods. 1 ústavy sa odvoláva na zákonný obsah vlastníckeho práva.
Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil na tomto základe právny názor:
„Vlastník je oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať
jeho plody, úžitky a nakladať s ním.“362) Súčasťou vlastníckeho práva je teda
aj právo majetok pokojne užívať, čo garantuje aj čl. 1 Dodatkového protokolu
č. 1 k EDĽP. Vlastníkovi sa však garantuje len ochrana toho majetku, ktorý nadobudol v súlade s platným právnym poriadkom. Od 01. 01. 2011 nadobudol
účinnosť ústavný zákon č. 100/2010 Z. z., ktorým sa (o. i.) doplnil čl. 20 ods.
1 vetou: „Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu
nepožíva.“
Pri zaistení vecí nedochádza k zmene osoby vlastníka, ale len k zásahu
do rozsahu oprávnení vyplývajúcich z obsahu Ústavou SR zaručeného práva
vlastniť majetok.363) Okrem podmienky, že k takémuto oprávneniu môže dôjsť
len na základe zákona, musia byť splnené aj ďalšie štyri podmienky; zásah
môže byť len: (i) v nevyhnutnej miere, (ii) ak je to vo verejnom záujme, (iii)
na základe zákona, (iv) za primeranú náhradu.
Súčasná právna úprava trestného konania ustanovuje viacero možností
k zadováženiu vecí dôležitých pre trestné konanie. Trestný poriadok konkrétne vo štvrtom diely štvrtej hlavy upravuje: vydanie, odňatie a prevzatie veci,
uchovanie a vydanie počítačových údajov, zaistenie zaknihovaných cenných papierov; v piatom diely štvrtej hlavy upravuje inštitúty: domová prehliadka, prehliadka iných priestorov a i.; v šiestom diely štvrtej hlavy upravuje
inštitút zadržanie zásielok. Prevažnú časť týchto prostriedkov trestného konania by bolo možné označiť tiež ako „tradičné“. Napriek tomu sa v trestnom práve explicitne nerieši viacero otázok, napríklad podmienka uvedená v predchádzajúcom bode (iv), čo by si zasluhovalo taktiež pozornosť. Ako však vyplýva
z názvu tohto príspevku, pozornosť sa venuje inštitútu vydania veci podľa § 89
Trestného poriadku a s tým súvisiacich problémov.
Práve vo vzťahu k tomuto inštitútu možno poukázať, že jeho úprava v zákonníkoch z druhej polovice 18. a začiatku 20. storočia umožňovala voči
vlastníkovi alebo držiteľovi veci použiť pohrozenie peňažným trestom364), ale
edičná povinnosť sa nevzťahovala na osoby, ktoré boli zbavené povinnosti
361) Ide o akty nazývané interdicta, ktoré mali pôvod vo verejnom práve. V súkromnom práve sa
uplatňovali na zabráneniu hroziacim škodám. Neboli rozhodnutím konečný, umožňovali teda
“proti žalobu”. Pozri bližšie: Skřejpek, M.: Poodkryté tváře římskeho práva. Příspěvek k aplikaci „Prinipů“ E. F: Smidaka. Praha: Havlíček Brain Team, 2006, s. 137 a nasl.
362) Pozri bližšie rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 8/97.
363) Pozri bližšie rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky Pl. ÚS 38/95.
364) Záhora, J.: Zaistenie vecí na účely trestného konania. Bratislava: Akadémia PZ, 2005, s. 15.
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svedčiť.365) Tu sa žiada zdôrazniť, že takto určené pravidlo vytváralo podstate
inú situáciu, aká nastala v druhej polovici 20. storočia a ktorá de facto pretrváva (prinajmenšom podľa znenia súčasného Trestného poriadku) až doposiaľ.
Súčasná právna úprava vylučuje z povinnosti vydať „vec“ (presnejšie vec,
resp. listinu) len podľa určitých vlastností, a to, ak jej obsah sa týka okolnosti,
o ktorej platí zákaz výsluchu.366) Nesleduje sa však osoba, resp. subjekt, ktorý by mal vec vydať. Trestný poriadok nezabraňuje hroziť poriadkovou pokutou osobe, od ktorej sa požaduje vydanie veci; teda aj osobe, ktorá má právo
odoprieť vypovedať.367) Trestný poriadok totiž explicitne nekladie povinnosť
prihliadať na to, aký dôsledok má vydanie veci pre samotnú osobu. Preto je na
mieste otázka, či je prípustné vynucovať vydanie veci hrozbou peňažného postihu (tzn. poriadkovou pokutou368)) voči každému, ako k tomu „zvádza“ súčasné znenie ustanovenia § 89 ods. 1 Trestného poriadku. Ak sa prihliadne
na právo odoprieť vypovedať, nastáva prirodzene logická otázka z pohľadu
ustanovenia § 119 ods. 4 Trestného poriadku, podľa ktorého je povinnosť
„vylúčiť“ z dôkazov každý taký dôkaz, ktorý bol získaný nezákonným donútením alebo hrozbou takéhoto donútenia.369) Nastolenú otázku podporuje najmenej aj jedna zo zásad trestného konania,370) ustanovená konkrétne v § 2
ods. 12 Trestného poriadku; podľa tohto ustanovenia je povinnosť hodnotiť
len a len tie dôkazy, ktoré boli získané zákonným spôsobom.371)
Celkovo podstatu problému možno teda formulovať tak, či je prípustné
hrozbou peňažného postihu (poriadkovou pokutou) vynucovať vydanie veci aj
od osoby, ktorá si tým môže privodiť trestné stíhanie. Súčasné znenie Trestného poriadku to totiž nevylučuje. V praxi môže ísť o rôzne prípady, ale
365) Záhora, J.: Zaistenie vecí na účely trestného konania. Bratislava: Akadémia PZ, 2005, s. 15.
366) Okrem prípadu, keď došlo k oslobodeniu od povinnosti zachovať vec v tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti. Pozri bližšie ustanovenie § 89 ods. 2 zákona NR SR
č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov.
367) Pozri bližšie ustanovenia § 130 zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov.
368) Ide o poriadkovú pokutu podľa § 70 zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších zmien a doplnkov.
369) Okrem prípadu, keď sa takýto dôkaz použije proti osobe, ktorá také donútenie alebo hrozbu
donútenia použila. Pozri konkrétne ustanovenie § 119 ods. 4 zákona NR SR č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov.
370) V tejto spojitosti sa žiada poznamenať, že autor tohto príspevku si je vedomí aj spojitosti sa ďalšími zásadami trestného konania; tieto však nekonkretizuje pre stanovené výrazné priestorové
limity pre publikáciu príspevku.
371) Ako ďalšie povinnosti, ktoré vyvoditeľné z citovaného ustanovenia § 2 ods. 12 Trestného poriadku možno uviesť: povinnosť orgánu činnému v trestnom konaní jeho hodnotenie založiť
na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu, a to tak jednotlivo, ako i v ich súhrne;
povinnosť vo vzťahu k jednotlivým dôkazom pristupovať nezávisle od toho, či ich obstaral
súd, orgány činné v trestnom konaní alebo niektorá zo strán. Zistené skutkové znaky nemožno eliminovať zo vzťahov a väzieb na okolnosti, s ktorými vytvárali objektívnu skutočnosť (realitu)
v čase, v ktorom došlo k spáchaniu činu. Orgán činný v trestnom konaní má preto povinnosť
zistené skutkové znaky vždy posudzovať vo vzťahu ku všetkým zisteným okolnostiam.
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obzvlášť typickým je tzv. drogová kriminalita, kedy usvedčujúcim a spravidla
tým najviac relevantným dôkazom o protiprávnom konaní osoby je vec – látka,
ktorá patrí medzi omamné a psychotropné látky, a o vydanie ktorej ide. 372)
Ako ďalší problém zákonnosti zaistenia vecí pre účely trestného konania
sa javí vo vzťahu k ustanoveniu § 92 Trestného poriadku. Podľa tohto ustanovenia sa preberá do trestného o konania vec, ktorá bola zaistená podľa osobitného zákona. Najčastejšie sa v spojitosti na toto ustanovenie poukazuje na
zákon o PZ373). Môže ísť však aj o iný zákon. Vždy však platí to, aby vec nebola
zaistená porušením ustanovení daného osobitného zákona. Dôkaz totiž nemožno považovať za „zákonný“ len preto, že k jeho prevzatiu do trestného
konania dôjde podľa § 92 Trestného poriadku. Nedodržanie noriem
ustanovených v dotknutom osobitnom zákone sa tým „neospravedlní“. Podľa
súčasných názorov sa dôkaz stane absolútne neúčinný.374) Nedostatok nezákonnosti nie je možné odstrániť. Aj podľa uplatňovaného stanoviska Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, je neprípustné, aby bol použitý dôkaz získaný v rozpore so zákonom; takýmto rozporom sú pritom aj tie prípady, ak sa
vec zaisťuje podľa zákona o PZ, hoci bolo zrejmé, že išlo o vec významnú pre
trestné konanie a na mieste bol teda postup podľa ustanovení Trestného poriadku a nie zákona o PZ.375) Stojí však za zváženie, či takýto neúčinný dôkaz
možno do určitej miery „akoby nahradiť“ iným dôkazom, napríklad výsluchom
svedka potvrdzujúceho určité fakty, pri kúpe a konzumácii drog postupom
podľa ustanovenia § 155 Trestného poriadku376) a podobne. Možnosť zvažovania a využitia takýchto skôr akoby „náhradných“ riešení vytvoreného problému však bude závisieť od okolností toho – ktorého konkrétneho prípadu.
Napokon sa žiada tiež upozorniť aj na to, že z hľadiska praxe je problematické, ako pristupovať k veciam, ktoré by predložil podľa § 34 ods. 1 Trestného poriadku obvinený. Podľa ustanovenia § 119 ods. 3 Trestného poriadku,
dôkazy môžu obstarávať na vlastné náklady aj strany. Z ustanovenia § 2 ods.
12 Trestného poriadku je orgán činný v trestnom konaní povinný hodnotiť aj
tie dôkazy, ktoré predložila ktorákoľvek strana konania. Ostáva však problém,
ako sa vysporiadať s podmienkou zákonnosti získania dôkazu, najmä či vec
bola alebo nebola zadovážená zákonným spôsobom. O tejto okolnosti
372) K problému zaisťovania omamných a psychotropných pozri bližšie: Cuľba, M.: K zaisťovaniu
omamných a psychotropných látok (niekoľko inšpirácií nielen pre vyšetrovateľa PZ). In: Akademické akcenty. Zborník z odborného seminára, konaného dňa 9. 9. 2010 Fakulte práva
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (v tlači).
373) Zákon N SR č. 171/1992 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
374) Porovnaj: Burda, E.: Nezákonne získaný dôkaz v prospech obvineného. In: Teoretické a praktické problémy dokazovania. Pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k 80. narodeninám. Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej
dňa 15. Decembra 2008. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 23–32.
375) V praxi patrí medzi najtypickejšie prípady zaisťovanie omamných a psychotropných látok. Pozri
bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konaní 3 Toš 7/2008.
376) Ustanovenie upravuje prehliadku tela a podobné úkony.
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obvinený napokon ani nemusí (nemá povinnosť) vypovedať, čo podľa presvedčenia autora tohto príspevku nemôže viesť k tomu, že predložený dôkaz
nebude braný na zreteľ pri hodnotení v spojení s ostatnými dôkazmi. Problém
je v tom, že Trestný priadok v § 34 ods. 1 ustanovuje právo predložiť dôkazy,
ale nie čo i len minimálny štandard podmienok, za ktorých môže byť takýto dôkaz zadovážený, resp. splnenie ktorých by mala strana trestného konania preukázať k tomu, aby nebola pochybnosť o zákonnosti zadováženia dôkazu. Nie
každá vec totiž usvedčuje páchateľa. Sú veci, ktoré podporujú práve jeho nevinu. Preto je na mieste otázka, či existujú určité limity ustanovené zákonom
pre to, ako môže alebo naopak nemôže obvinený, resp. jeho obhajca zadovažovať dôkaz o jeho „nevine“ v podobe veci dôležitej pre trestné konanie (hoci
nemožno a priori vylúčiť poskytnutie obvineným aj veci v jeho neprospech,
a to ako súčasť jeho vyhlásenia, že spáchal skutok, za ktorý je stíhaný, tzn.
ako prejav uznania svojej viny, prípadne ako prejav oľutovania svojho činu).
V tomto smere nie je teda problémom, ak by išlo o znalecké posudky a podobne, ale nie je nepredstaviteľnou situácia, ak by obvinený navrhol zaistiť určitú
vec dokazujúcu jeho „nevinu“, orgán činný v trestnom konaní by takýto návrh
na vykonanie dôkazu zamietol, pričom by nečakane začalo hroziť napríklad
zničenie danej veci a tým straty dôkazu (napríklad list od poškodeného a podobne).
Vo vzťahu k zákonnosti získania dôkazu sa žiada pozastaviť ešte raz nad
nemožnosťou (resp. neprípustnosťou) použiť dôkaz získaný nezákonným donútením. Ide o ustanovenie § 119 ods. 4 Trestného poriadku. Z jeho znenia je
oprávnené očakávať, že ak zákon „pozná“ nezákonné donútenie, mal by „poznať“ aj zákonné donútenie, tzn. že je dostupná právna úprava oprávňujúca
donucovať, inými slovami, upravujúca tzv. „legálne násilie“. Príkladom takejto
úpravy je Trestný poriadok platný v Českej republike, kde podľa ustanovenia
§ 114 ods. 4 tohto zákona: „Nelze-li úkon podle odstavců 1 až 3 pro odpor
podezřelého nebo obviněného provést a nejde-li o odběr krve nebo jiný
obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity, je orgán činný
v trestním řízení oprávněn po předchozí marné výzvě tento odpor překonat; policejní orgán potřebuje k překonání odporu podezřelého předchozí
souhlas státního zástupce. Způsob překonání odporu musí být přiměřený
intenzitě odporu.„ V slovenskom Trestnom poriadku ide o ustanovenie
§ 155, avšak výslovná úprava oprávnenia prekonávať odpor osoby tu evidentne absentuje. Slovenský Trestný poriadok sa celkovo akoby vyhýbal úprave
použitia donútenia. V praxi tak dochádza k presvedčeniu, že túto problematiku upravuje zákon o PZ, čo je však evidentne omyl. Postačí, ak sa uvedie, že
orgánom činným v trestnom konaní je aj prokurátor a je oprávnený vykonávať
úkony trestného konania. Ak sa rozhodne uplatniť teda donútenie, resp. prekonanie určitého odporu, postupuje aj on podľa zákona o PZ? O odpovedi nie
je pochybnosť, ale určite takýto stav neprispieva požiadavke právnej istoty.
Trestný poriadok stavia do protichodných postavení aj inštitúty na zaistenie
336

Niekoľko poznámok k inštitútu vydania veci z pohľadu praxe ...

vecí: napríklad vydanie veci a odňatie veci a podobne. Čo však v prípade, ak
osoba odmieta vec pustiť z ruky a podobne? Možnosť prekonať odpor osoby
určite chýba, pokiaľ nepodľahneme naivnej predstave, že hrozba poriadkovou pokutou osobu prinúti niečo konať či strpieť. Iným riešením na nastolený
problém môže byť potom už len to, že slovenský Trestný poriadok pozná donútenie len v podobe hrozby peňažného postihu, tzn. poriadkovou pokutou.
To evokuje vážnu pochybnosť, pretože koľko bolo od roku 2006 v praxi prípadov, kedy bol prekonávaný odpor osoby, a to nie len pri odnímaní veci či domovej prehliadke, ale aj osobnej prehliadke, prehliadke tela a podobných
úkonoch, vrátane odoberania pachových stôp a podobne.

3.

Vydanie veci a zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“

Zásada „nemo tenetur se ipsum accusare“ (nebyť donucovaný k obviňovaniu seba samého) je jednou zo základných právnych zásad.377) Ako už
bolo naznačené, v súčasnom znení Trestného poriadku nie je ustanovená nemožnosť vynucovať vydanie veci od osoby, ktorá je de facto podozrivá zo spáchania trestného činu. V tomto smere tiež do istej miery absentujú práve vo
vzťahu k tomuto inštitútu v slovenských podmienkach aj rozhodnutia príslušných súdnych orgánov. Iná situácia je však napríklad už v zmienenej Českej
republike, kde je celý rad právnych rozhodnutí súdov, aj Ústavného súdu Českej republiky, ktoré sa opakovane vyjadrovali k možnosti prekonávania odporu, vynucovania splnenia povinnosti, či vykonania vôľovej činnosti a podobne.
Napríklad podľa rozhodnutia Vrchného súdu v Prahe378): „Obžalovaný
má podle č1. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a § 33 odst. 1 tr.
ř. právo odmítnout výpověď, je však podle § 114 odst. 2, 3 tr. ř. povinen strpět úkony potřebné pro zjištění, zda je osobou, jež se zdržovala na místě
činu. Sejmutí pachové stopy za účelem jejího srovnání s pachovou stopou
zajištěnou na místě činu, jež soudní praxe uznává za přípustný důkaz...
...K provedení tohoto důkazu lze přistoupit i přesto, že obžalovaný s tím nesouhlasí.“
Ako iné príklady možno uviesť rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky:
„Pokud obecné soudy uložily obviněnému pořádkovou pokutu za nesplnění povinnosti uložené v § 114 odst. 2, 4 tr.ř. (ve znění účinném do
29.6.2006), tedy povinnosti strpět odběr krve eventuelně jiného biologického materiálu, porušily tím základní právo na obhajobu (zákaz sebeobviňování) zakotvené v čl. 37 odst. 1, čl. 40 odst. 2, 3 a 4 Listiny základních
377) Pozri bližšie: Herzceg, J.: Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení. In: Bulletin advokacie, 2010, č. 1-2, s. 38 – 47.
378) Vrchný súd v Prahe zo dňa 4. 10. 2001, sp. zn. 2 To 123/01.
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práv a svobod a v čl. 6 odst. 1, 2 a 3 písm. c) Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod.“379)
„Ústavní soud dal za pravdu námitce stěžovatele v tom směru, že nemůže být prostřednictvím pokuty nucen k tomu, aby opatřil, resp. svou součinností umožnil opatření důkazu, který by mohl být použit proti němu
v trestním řízení; uvedeným postupem by totiž byl nucen k jednání, které je
již nutno považovat za sebeobviňování.“380)
Pre úplnosť sa žiadať z ďalších rozhodnutí Ústavného súdu Českej republiky uviesť tento: „Na úkony dle § 114 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, spočívající
v sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního stěru, jejichž
cílem je získání objektivně existujících důkazů pro forenzní vyšetření a které nevyžadují aktivní jednání obviněného či podezřelého, ale toliko strpění
jejich provedení, nelze pohlížet jako na úkony, jimiž by byl obviněný či podezřelý donucován k ústavně nepřípustnému sebeobviňování. K zajištění
součinnosti obviněného či podezřelého při opatřování těchto důkazů je tudíž možno užít zákonných donucovacích prostředků.“
Vo vzťahu doposiaľ uvádzaným rozhodnutia českého ústavného súdu sa
žiada uviesť, že nie je možné prehliadať, že český Ústavný súd vychádza
z ústavných garancií ľudských práv, ktoré, a to je relevantné, sú z nášho pohľadu až na niektoré rozdiely obdobné, a s istou voľnosťou možno uviesť, že
aj rovnaké, ako sú zakotvené v Ústave SR. Nemožno pritom tiež zabúdať aj
stále platnú Listinu základných práv a slobôd381), vo vzťahu ku ktorej je Ústava SR vlastne len nepriamou novelou.
Využitím doposiaľ uvedených názorov tak možno konštatovať, že je potrebné rozlišovať ústavne zaručené právo nebyť donucovaný k seba obvineniu, teda predložiť proti sebe dôkaz pod hrozbou donútenia, od právnej možnosti získavať dôkazy aj ich odňatím proti vôli subjektu, teda aj v jeho neprospech.382)
Ústavne zaručené právo nebyť donucovaný k obviňovaniu seba samého,
teda predkladať proti svojej vôli dôkazy pod hrozbou donútenia, je možné vyvodiť z čl. 47 ods. 1 Ústavy SR, ktorý zakotvuje právo odoprieť vypovedať
a usvedčovať tak seba samého. Žiada sa tiež uviesť, že nie je pritom podstatné, či ide o osobu obvineného alebo svedka. Zo súčasnej právnej úpravy je
možné vyvodiť povinnosť zúčastniť sa úkonov trestného konania, ale nie
oprávnenie k vynucovaniu vôľovej činnosti, a to ani hrozbou peňažného
379)
380)
381)
382)
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III. ÚS 655/06.
I. ÚS 671/05.
Listina základných práv a slobôd vyhlásená ústavným zákonom č. 23/1991 Zb.
Pozri tiež rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 29/2000, tiež rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 849/08.

Niekoľko poznámok k inštitútu vydania veci z pohľadu praxe ...

postihu, tzn. poriadkovou pokutou. (Obdobne nie je prípustné vynucovať strpenie zásahu do osobnej integrity, napríklad odborom krvi a podobne).
Doposiaľ uvedené prakticky znamená, že vec teda možno odňať, ale nie
vynucovať jej dobrovoľné vydanie, pokiaľ prichádza do úvahy vo vzťahu k
dotknutej osobe, ktorá má vec vydať, právo odoprieť vypovedať. Súčasne sa
tak predkladá tiež otázka, či je prípustné vynucovať vydanie veci, ak by osoba
týmto mohla privodiť trestné stíhanie jej blízkej osobe, resp. osobe, vo vzťahu
u ktorej má právo odoprieť vypovedať.383) Podľa názoru autora tohto príspevku, uplatnením doposiaľ vedenej argumentácie je odpoveď na nastolenú
otázku taká, že ani v prípadoch, ak by osoba týmto mohla privodiť trestné stíhanie jej blízkej osobe, by nemalo byť prípustné vynucované vydanie veci
hrozbou poriadkovej pokuty.
Ako praktický dôsledok týchto úvah sa žiada upozorniť na administratívnu
stránku vydania veci, ktorou je samotná zápisnica. Obsahové náležitosti zápisnice z úkonu vydania veci vyplývajú jednak z ustanovenia § 93 ods. 1 Trestného poriadku, ale tiež aj ustanovenia § 58 Trestného poriadku. Z § 93 ods. 1
vyplýva, že zápisnica o úkone vydania veci má obsahovať „AJ“ (čo znamená,
že „nie iba“) presný opis vydanej veci. Z ustanovenia § 58 Trestného poriadku
vyplýva, že obsahom zápisnice je obligatórne priebeh úkonu, teda aj to, či
bola osoba upozornená na možnosť uloženia poriadkovej pokuty, ako výzva
bola presne daná k vydaniu veci a nie iba opis vydanej veci, ako je tomu bežne
v praxi.
Na samom závere ešte jedna poznámka, pokiaľ je možné vyjadriť zhodu
s doposiaľ prezentovanými názormi, je na mieste otázka, či by nebolo vhodné
prijať aj zmenu Trestného poriadku v tom smere, aby sa jednoznačne vyjadrila
nemožnosť vynucovať vôľové konanie od osôb v prípadoch, ak majú právo
odoprieť vypovedať.

8 JUDr. Martin Cuľba

Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Trnava

383) Pozri bližšie ustanovenia § 130 ods. 1 a ods. 2 zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov.
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Výkon trestu odňatia slobody

Ivana Pastvová

Výkon trestu odňatia slobody
Abstrakt:
Prijatím Trestného zákona a Trestného poriadku v roku 2005 sa významným spôsobom zavŕšil proces rekodifikácie základných trestnoprávnych
predpisov, čo si taktiež vyžiadalo spracovanie ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov súvisiacich s trestnými kódexmi, medzi ktorými významné
miesto patrí aj základným predpisom upravujúcim oblasť väzenstva, predovšetkým však výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Dňa 22. septembra
2005 preto NR SR prijala vládny návrh zákona, publikovaný pod
č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil v súčasnosti platný zákon č. 59/1965 Zb.
o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, prijatý v roku
1965, zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2006.

Kľúčové slová:
Trest odňatia slobody, Trestný zákon, Trestný poriadok, odsúdený

Abstract:
Effectiveness of a Penal Code and Criminal Procedure in 2005,
substantially complete the process of recasting fundamental criminal laws,
which also require processing of other generally binding legal regulations
related Criminal Code, which prominently include a basic text to regulate
prison, especially remand and imprisonment. On 22nd September 2005
National Council therefore adopted a government bill, published under no.
475/2005 the prison and the amendment of certain laws to replace the
currently valid Act. 59/1965 the prison, as amended, adopted in 1965, the
Act came into force on 1st January 2006.

Key words:
Prison sentence, Criminal Law, Criminal Procedure, convicted person

Úvod:
Trest odňatia slobody predstavuje v druhoch trestných sankcií najprísnejší a najuniverzálnejší druh trestu. V súčasnosti je najvážnejšou formou zásahu
do občianskych práv a slobôd a vychádza z obmedzenia základných práv
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a slobôd daných čl. 13 ods. 2-4, ďalej čl. 17 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. V Trestnom zákone trest odňatia slobody má dve formy: trest, ktorého výkon je podmienečne odložený alebo nepodmienečný trest odňatia slobody.
Pri uložení ktoréhokoľvek trestu je nutné dodržiavať zákonom upravené
zásady. Je to zásada postihu páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na páchateľovu rodinu a jeho blízke osoby. Účel trestu má zdôrazniť aj
ďalšia zásada, ktorá v sebe zahŕňa morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou za spáchaný trestný čin. Ďalej obligatórna zásada povinnosť uložiť trest
odňatia slobody, pokiaľ páchateľ bol odsúdený za trestný čin, ktorého horná
hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody prevyšuje päť rokov. To však
neznamená, že musí byť uložený trest nepodmienečný.
Trest odňatia slobody sa vykonáva v ústavoch na výkon trestu, ktoré sa
od seba líšia podľa miery izolovania páchateľa a zabezpečenia ochrany daného ústavu. Dôvodom pre takéto diferencovanie ústavov je snaha prevýchovy
a možnosť nápravy páchateľa. Čím vyšší stupeň stráženia v ústave, tým je vyššia miera obmedzenia práv páchateľov (odsúdených). Rozlišujeme ústavy na
výkon trestu s minimálnym, stredným a maximálnym stupňom stráženia. Kritériom pre zaradenie páchateľa do jedného z troch stupňov ústavu je spravidla
to, či bol v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody pre úmyselný trestný čin.
Terajšia právna úprava používa pojem „ústav na výkon trestu“, ktorým nahradila pojem v úprave predchádzajúcej – „nápravnovýchovné zariadenia“.
Pre individualizáciu a účet trestu je dôležitým nástrojom priťažujúca prípadne poľahčujúca okolnosť. Osobitne ovplyvňuje výmeru a aj druh trestu odsúdeného. V predchádzajúcej právnej úprave boli okolnosti vymedzené príkladmo, naproti tomu v súčasnosti sú zakotvené taxatívne. Treba však zdôrazniť, že priťažujúce okolnosti sú dané okamihom dokonania trestného činu,
avšak okolnosti poľahčujúce si páchateľ môže privodiť aj po jeho spáchaní.
Pri všetkých okolnostiach, poľahčujúcich ako aj pri priťažujúcich je nutné pamätať na zásadu, ktorá ustanovuje, že na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, nemožno prihliadnuť ako na poľahčujúcu alebo priťažujúcu okolnosť, a ani ako na okolnosť, ktorá podmieňuje uloženie trestu pod zákonom stanovenú hranicu trestnej sadzby, alebo okolnosť, ktorá podmieňuje
použitie vyššej trestnej sadzby.
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V súčasnosti sú podmienky výkonu trestu odňatia slobody upravené
právnymi predpismi: zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom
znení (ďalej aj ako „TP“), zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody (ďalej aj ako „ZVTOS“) v platnom znení a Poriadok výkonu trestu odňatia
slobody, ktorého bázou je Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 368/2008 Z. z.384)
Ustanovenie § 407 ods. 1 TP je odkazovacím ustanovením na zákon
č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody. Tento zákon upravuje
spôsob výkonu trestu odňatia slobody, ďalej práva a povinnosti odsúdených,
kontrolu a dozor nad výkonom trestu. Pri rozhodnutiach o výkone trestu odňatia slobody robí rozhodnutia, ktoré sa ho týkajú, súd podľa miestnej príslušnosti. Ide tu o zásadu rýchlosti a hospodárnosti konania.
R 36/1975: „Ustanovenie § 320 ods. 2 TP (teraz § 407 ods. 2 TP)
upravuje príslušnosť súdu rozhodovať o prerušení výkonu trestu odňatia
slobody podľa § 325 ods. 1 TP (teraz § 412 ods. 1 TP), ak je odsúdený
v čase rozhodovania vo výkone trestu odňatia slobody.“

Nariadenie trestu odňatia slobody
V prípade nariadenia výkonu trestu je rozhodujúci okamih nariadenie na
výkon, nie právoplatnosť rozhodnutia vo veci samej.
Príslušný súd385), hneď ako sa rozhodnutie stane vykonateľným, vydá
príkaz na zadržanie odsúdeného za účelom jeho dodania do výkonu trestu odňatia slobody. Zadržanie odsúdeného vykoná Zbor väzenskej a justičnej stráže. Súd nariadi výkon trestu odňatia slobody a dodanie odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody.
Nariadenie výkonu trestu podľa § 408 ods. 1 TP sa týka odsúdeného,
ktorý je vo väzbe, ktorému bol uložený trest odňatia slobody prevyšujúci dva
roky alebo existuje dôvodné podozrenie, že ujde alebo sa bude skrývať, aby
sa tak vyhol výkonu trestu. V prípade tehotnej ženy alebo matky novonarodeného dieťaťa mladšieho ako jeden rok postupuje súd podľa § 409 ods. 3 TP,
v ktorom je ustanovený odklad výkonu trestu.
Zákon taktiež umožňuje odsúdenému, u ktorého nie je dôvodné podozrenie, že ujde, bude sa skrývať, že mu nechá pred nástupom na výkon trestu
určitú lehotu, aby mohol obstarať svoje osobné záležitosti pred nástupom na
výkon trestu. Lehota nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac odo dňa, v ktorom
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Ak ale odsúdený nenastúpi ani po zákonom určenej lehote na výkon trestu, súd vydá rozhodnutie formou
384) Madliak J. a kolektív: Základy penológie, Košice:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2010,
str. 51
385) Obvody súdov sú ustanovené v zákone č. 317/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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opatrenia- nariadenie dodania do výkonu trestu odňatia slobody. Pričom úmyselné nenastúpenie sa môže posúdiť ako trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. a) TZ.

Výkon trestu odňatia slobody u mladistvých
Nespochybniteľnou zásadou ukladania trestov je výchovné ovplyvňovanie odsúdených. Pri trestaní mladistvých táto zásada nadobúda ešte väčší
rozmer. Právna úprava mladistvých tvorí významnú oblasť právnych vzťahov
v právnom poriadku Slovenskej republiky. Na významnosti právnych vzťahov
a inštitútov súvisiacich s mladistvými neuberá ani skutočnosť, že mladistvým
sa nevenuje osobitný právny predpis. Významnosť týchto vzťahov je zvýraznená však tým, že zákonodarca upravil trestné stíhanie u mladistvých odchylným
spôsobom od všeobecnej trestnej zodpovednosti.
Podľa trestného poriadku sa u páchateľov vo veku 14 -15 rokov bude
skúmať mentálna vyspelosť obligatórne. U mladistvých do 18 rokov veku sa
mentálna vyspelosť bude skúmať len v odôvodnených prípadoch. To, že zákonodarca favorizuje mladistvých pri ich postihu svedčí aj skutočnosť, že
upustiť od potrestania možno vo väčšom rozsahu ako pri dospelých osobách.
Z druhov trestov , ktoré sú uvedené v § 32 TZ (celkovo je tu uvedených 11
druhov trestov) možno mladistvému uložiť len 6 druhov (trest povinnej práce,
peňažný trest, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti , trest vyhostenia
a trest odňatia slobody). Favorizáciu mladistvých najlepšie vidno pri treste odňatia slobody. Trestné sadzby sa totiž znižujú na polovicu, horná hranica nesmie prevyšovať 7 rokov a dolná hranica 2 roky. Trest odňatia slobody mladistvý musí vykonávať v ústave pre výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých.
Podľa § 117 ods. 1 TZ : „Trestné sadzby odňatia slobody uvedené
v tomto zákone sa u mladistvých znižujú na polovicu; horná hranica zníženej trestnej sadzby nesmie prevyšovať sedem rokov a dolná hranica zníženej trestnej sadzby dva roky.“ Uvedená zásada však neplatí, ak mladistvý
spáchal obzvlášť závažný zločin a miera závažnosti je mimoriadne vysoká, zákon umožňuje uložiť mladistvému páchateľovi trest odňatia slobody vo výmere
od sedem do pätnásť rokov. Výkon trestu odňatia slobody mladistvých odsúdených sa vykonáva oddelene od miest výkonu trestu dospelých, v ústavoch
zriadených zákonom. V praxi môžu vzniknúť prípady, keď rozhodnutie o vine
a treste je vynesené už v čase, kedy páchateľ- mladistvý dovŕši plnoletosť. Je
na rozhodnutí súdu či rozhodne o výkone trestu v ústave pre mladistvých, alebo v ústave pre dospelých odsúdených. Súd rozhoduje na verejnom zasadnutí, proti ktorému je prípustná sťažnosť.
Výkon trestu odňatia mladistvého možno podmienečne odložiť na skúšobnú dobu, ako je to stanovené v § 119 ods. 1TZ: „Ak súd mladistvému výkon trestu odňatia slobody podmienečne odloží na skúšobnú dobu alebo
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mu trest odňatia slobody podmienečne odloží na skúšobnú dobu s probačným dohľadom, zároveň určí skúšobnú dobu na jeden rok až tri roky.“
§ 119 ods. 2 TZ: „Súd môže vzhľadom na okolnosti prípadu a osobu
mladistvého ponechať podmienečný odklad výkonu trestu alebo podmienečný odklad výkonu trestu s probačným dohľadom v platnosti napriek
tomu, že mladistvý dal príčinu na nariadenie výkonu trestu odňatia slobody, a
a) určiť nad mladistvým probačný dohľad, ak už nebol uložený,
b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby v trvaní piatich
rokov, alebo
c) uložiť ďalšie výchovné opatrenie uvedené v § 106 ods. 2, smerujúce
k tomu, aby viedol riadny život.“
Mimoriadne dôležitú skupinu odsúdených predstavujú mladiství. Mladistvými sa rozumejú odsúdení medzi 15. a 18. rokom veku. Účelom výkonu
trestu je zabezpečiť ich výchovu a umožňovať ich odbornú prípravu na budúce
povolanie. Tí mladiství, ktorí ešte nedokončili povinnú školskú dochádzku (do
16.roku veku) sú povinní namiesto výkonu práce zúčastňovať sa vyučovania.
Mladiství vykonávajú trest odňatia slobody v osobitných nápravnovýchovných ústavoch. Na Slovensku je v súčasnosti zriadený jeden takýto ústav pre
odsúdených mužov a odsúdené mladistvé ženy v Nitre. Mladiství sa diferencujú do dvoch skupín, podľa mentálnej vyspelosti. Každá skupiny a sa ešte
delí na podskupiny z penitenciárneho hľadiska prognózy vychovávateľnosti
(mentálne vyspelejší mladiství s priaznivou alebo nepriaznivou prognózou a intelektuálovo podpriemerní až defektní mladiství s priaznivou alebo nepriaznivou prognózou). Keďže u mladistvých nie je ukončený vývoj osobnosti, mimoriadny význam nadobúda u nich kultúrno- osvetová práce, najmä vzdelávanie,
ale i záujmová činnosť.386)

Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Medzi základné zásady tohto zákona patrí, že sa musí rešpektovať ľudská
dôstojnosť odsúdeného a nesmú byť použité kruté, neľudské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania alebo trestania. Práva ustanovené zákonom sa
zaručujú všetkým odsúdeným v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. K obmedzeniam odsúdených patrí aj mimo iného, že počas výkonu trestu
odsúdený nemá právo na štrajk, slobodne sa zhromažďovať a združovať
v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach, ďalej zakladať odborové organizácie a združovať sa v nich, slobodne si vybrať lekára a zdravotnícke
zariadenie. Odsúdený tiež nemôže vo výkone trestu zakladať politické strany,
386) www.uniag.sk/SKOLA/wwwzahr/tvorba/dej_soc.doc,
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politické hnutia a združovať sa v nich a nemôže vykonávať volené a iné verejné
funkcie.
Z právnej úpravy výkonu trestu odňatia slobody je potrebné poukázať najmä na tieto ustanovenia387):
l

trest odňatia slobody sa podľa vonkajšej diferenciácie ustanovenej Trestným zákonom bude vykonávať v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym, stredným alebo maximálnym stupňom stráženia, čím sa
nahrádza doterajšia diferenciácia podľa nápravnovýchovných skupín –
dôraz je kladený na zabezpečenie potrebných bezpečnostných opatrení, pričom sa zároveň sleduje zabezpečenie účelu výkonu trestu diferencovane pre odsúdených s rôznym stupňom kriminálneho a sociálneho
narušenia, aby spôsob uskutočňovania jednotlivých resocializačných aktivít bol efektívny a neeliminoval snahu menej narušených odsúdených
napraviť sa.

l

v oblasti zaobchádzania s odsúdeným sa vytvárajú legislatívne podmienky na stimulovanie účasti odsúdeného na tomto procese, pričom podľa
miery jeho aktívnej účasti na zaobchádzaní sa budú uplatňovať aj niektoré
výhody a znižovať obmedzenia vo výkone trestu. V súvislosti so zaobchádzaním s odsúdenými treba poukázať na zmeny v ustanoveniach o návštevách bez ohľadu na to, či ide o ústav s minimálnym, stredným alebo
maximálnym stupňom stráženia, má odsúdený právo najmenej raz mesačne na dvojhodinovú návštevu, čím sa podporujú kontakty s primárnym
sociálnym prostredím, pokiaľ toto prostredie pôsobí pozitívne na odsúdeného.

l

základné sociálne práva, ako sú stravovanie, ubytovanie, odev, spánok,
osobná hygiena, vychádzky a zabezpečenie nevyhnutnej ubytovacej plochy, sú garantované každému odsúdenému.

l

právom odsúdených je právo používať telefón v ústave.

l

v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti sa upravuje právo odsúdeného na
niektoré základné aktivity.

l

v oblasti zdravotnej starostlivosti zákon zakotvuje právo odsúdeného na
poskytnutie štandardnej zdravotnej starostlivosti; zákon výslovne upravuje povinnosť pre riaditeľa ústavu zabezpečiť jej poskytnutie. Pritom, ak je
to z hľadiska poskytovania špecifických zdravotných služieb potrebné,
odsúdený sa premiestni do nemocnice pre obvinených a odsúdených,
alebo do civilného zdravotníckeho zariadenia, v tomto prípade zabezpečuje stráženie odsúdeného Zbor väzenskej a justičnej stráže.

387) http://www.epi.sk/Main/Default. aspx?Template=~/Main/TAr ticles.ascx&phContent=~/Main/ArticleShow.ascx&ArtID=4838&LngID=0
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l

v oblasti vzdelávania zákon umožňuje vo výkone trestu odňatia slobody
absolvovanie kurzu pre negramotných, jednak získanie základného, ako
aj úplného stredného vzdelania.

l

v oblasti zamestnávania bude každý odsúdený, rovnako ako v súčasnosti, povinný pracovať, ak je zaradený do práce. Pritom odsúdení budú zamestnávaní len v strediskách vedľajšieho hospodárstva ústavov a vo vnútornej prevádzke ústavov.

l

v oblasti vnútornej diferenciácie, t. j. diferenciácie v rámci jednotlivých
stupňov stráženia, budú odsúdení rozdeľovaní do diferenciačných skupín tak, aby boli oddelení odsúdení menej kriminálne a sociálne narušení
a ktorí preukazujú snahu o nápravu od ostatných odsúdených. Z tohto
hľadiska sa mení vnútorná diferenciácia tak, že zákon vytvára legislatívne
predpoklady novej vnútornej štruktúry (tzv. „špecializované oddiely“),
kde sa bude uplatňovať zaobchádzanie s osobitnými kategóriami odsúdených, ktorí vyžadujú aj špecializované prostriedky a metódy zaobchádzania.
Vo vzťahu k odsúdeným ženám zákon stanovuje špecifiká:

l

Výkon trestu je vylúčený u tehotnej ženy a ženy, ktorá sa stará o dieťa
mladšie ako jeden rok.

l

Výkon trestu u žien, ktoré prekročili 60 rokov sa vykonáva tak, aby bol primeraný ich veku a zdravotnému stavu.

l

Ustanovenia zákona sa používajú vo vzťahu k ženám s prihliadnutím na
ich fyziologické a psychické osobitosti.

Podľa ustanovenia § 11 ZVTOS je pod pojmom penitenciárne zaobchádzanie nutné rozumieť: „Súhrn aktivít, ktorých účelom je diferencovaným
spôsobom zabezpečiť výkon práv a povinností podľa zákona, podporovať
a rozvíjať zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem, pozitívne osobnostné vlastnosti, úctu k iným, sebaúctu
a pozitívny vzťah k rodine. Pri zaobchádzaní s odsúdenými sa dbá aj na obmedzovanie nepriaznivých vplyvov väzenského prostredia.“

Záver:
Dňa 1.1.2006 nadobudli účinnosť zákon č. 300/2005 Z. z. – Trestný
zákon a zákon č. 301/2005 Z. z. – Trestný poriadok, ktoré predstavujú komplexnú rekodifikáciu (a nahradenie) doteraz platných a mnohokrát novelizovaných trestnoprávnych predpisov, a síce Trestného zákona, ktorý bol uverejnený pod č. 140/1961 Zb. a Trestného poriadku – zákona č. 141/1961 Zb.
Trest odňatia slobody by mal napĺňať viac funkcií, a to nepochybne funkciu nápravnú, funkciu odstrašujúcu a funkciu ochrannú. Trest by mal vykonávať v takých podmienkach, ktoré sú pre odsúdeného horšie ako podmienky
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pri pobyte na slobode. V neposlednom rade by mal byť trest odplatou za spáchaný trestný čin.
Základným cieľom zákona výkone trestu bolo zabezpečiť ochranu ľudských práv a slobôd, ako aj ďalších hodnôt vyplývajúcich z Ústavy SR, Listiny
základných práv a slobôd a základných medzinárodných dokumentov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Deklarovanou snahou je prehĺbiť progresívnosť a diferencovanosť výkonu trestu vo vzťahu k jednotlivým kategóriám
odsúdených a uplatňovať primeraný program zaobchádzania a program zaobchádzania vo vzťahu ku kategóriám odsúdených orientovať tak, aby boli vytvorené podmienky na sociálnu reintegráciu osoby po jej prepustení z výkonu
trestu v podmienkach na slobode a tým sa potenciálne podieľať na postupnom znižovaní kriminality. Na druhej strane bolo cieľom právnej úpravy zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľmi obzvlášť závažných trestných činov a recidivistami a súčasne zmeniť filozofiu pasívneho prijímania aktivít odsúdeným na filozofiu ponuky a aktivácie jeho vlastných schopností a snahy
smerom k resocializácii. Výkon trestu je založený na diferencovanom bezpečnostnom systéme stráženia odsúdených a zaobchádzanie s odsúdeným sa
vykonáva diferencovane, a to smerom navonok i dovnútra.

8 Mgr. Ivana Pastvová

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
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Pojem a predmet výkonu
trestov bez odňatia slobody
Abstrakt:
Páchanie trestnej činnosti je negatívne sociálny jav spoločnosti. Narúša
jej harmonický vývoj, základné pravidlá spoločenského poriadku a ľudského
spolunažívania. Cieľom tejto článku je analýza a zhodnotenie situácie v oblasti
páchania trestných činov a ich potrestanie s ohľadom na jednotlivý výkon trestu bez odňatia slobody, so zameraním sa na súčasnú právnu úpravu a využitie
v praxi. Boj s trestnou činnosťou a represia jednotlivých delikventov je dlhodobá záležitosť. Na zabránenie následného páchania je dôležitá prevencia kriminality a minimalizácia príčin jej vzniku, pretože vyššia miera kriminality je príliš
vysoká daň za život.

Kľúčové slová:
páchateľ, trestná činnosť, tresty, výkon trestovä

Abstract:
Commit a crime is a negative social phenomenon of society. Undermines
its harmonious development, the basic rules of social order and human
coexistence. Cieľom this article is to analyze and assess the situation in the
commission of crimes and their punishment in respect of the individual
achievements of the sentence without imprisonment, with a focus on current
law and use in practice. Crime prevention and repression of individual
offenders is a long-term issue. To prevent a subsequent commission is an
important crime prevention and minimization of its causes, since a higher
crime rate is too high taxes for life.

Key words:
offender, crime, punishment, execution of sentences
„Sociálna zmena vrátane zmeny hodnôt a zmeny „ducha doby“ by mohla
byť pripísaná rozhodujúcej funkcii, prirodzene, že to v žiadnom prípade nevylučuje fatálne prijatie ničoho, čo sa ukázalo ako chybný smer vývoja.“388)
388) Kaiser., G.: Kriminologie.1. vydání. Praha, C. H. Beck 1994, str.259-260.
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Trestná činnosť je vážnym spoločenským problémom a jej zníženie a obmedzovanie by sa preto mala v budúcnosti venovať ešte väčšiu pozornosť ako
doteraz. Páchanie trestnej činnosti je jav, ktorého zastavenie a teda úplne eliminovanie je takmer nemožné. Štatistiky preukazujú jeho nárast z roka na rok.
Motív, ktorý vedie páchateľa k páchaniu trestného činu, pritom môže byť rôznorodý. Pôjde jednak o protispoločenské konanie osoby, ktorá je sama
obeťou- dieťa a ktorej správanie pramení v nepriaznivom rodinnom prostredí
a zlyhaní výchovných mechanizmov vlastnej rodiny, ďalšími dôvodmi môžu byť
sociálne, ekonomické a hospodárske problémy, na ktorých vyriešenie sa páchateľ uchýli práve k naplneniu niektorej zo skutkových podstát trestného
činu uvedeného v Trestnom zákone. Na základe toho by sme potom mohli kriminalitu rozdeliť do širšieho rámca, podľa predmetu jej páchania a to na kriminalitu násilnú, majetkovú kriminalitu, mravnostnú kriminalitu, hospodársku kriminalitu a kriminalitu drogovú a počítačovú a v neposlednom rade nebezpečnú a veľmi rozšírenú organizovanú kriminalitu. To ako bol spáchaný trestný čin
patrí do pôsobnosti vednej disciplíny kriminalistiky, dôvodmi prečo bol trestný
čin spáchaný sa zaoberá kriminológia, ktorá jednotlivo skúma stav, úroveň,
štruktúru, dynamiku, osobu páchateľa a objasnenosť páchania trestných činov. To ako bojovať s prípadnou trestnou činnosťou a ako naprávať jej spáchanie, teda určenie podmienok naplnenia skutkových podstát trestných činov a uloženie konkrétneho príslušného trestu zaň, je určené v Trestnom zákone. Podmienky už samotného výkonu stanovuje Trestný poriadok. V
súčasnej dobe je v platnosti 11 trestov, z toho je práve 10 zameraných na
tresty bez odňatia slobody:
1.
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Výkon trestu povinnej práce - právna úprava výkonu trestu povinnej
práce: § 422 TP a osobitný zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce. Trest povinnej práce môže súd uložiť so súhlasom páchateľa vo výmere od 40 do 300 hodín, ak ho odsudzuje za prečin. Trest povinnej práce je alternatívny trest, ktorý nie je spojený s trestom odňatia
slobody, a tým je možná jeho premena na trest odňatia slobody za splnenia zákonných podmienok. Ide o druh trestu, ktorý je spojený s výkonom
súdom určenej pracovnej povinnosti, ktorú musí odsúdený vykonávať
osobne, vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu tak, aby odpracoval najmenej 20 hodín za kalendárny mesiac. Spravidla je odsúdenému ponúknutá práca zodpovedajúca jeho vzdelaniu a jeho schopnostiam. Nemožnosť uloženia trestu spočíva konkrétne v neuložení daného
trestu, ak je páchateľ dlhodobo práceneschopný alebo invalidný. Zákonodarca týmto predchádza okolnostiam, ktoré by od samého začiatku
marili možnosť jeho výkonu. Predseda senátu môže na základe návrhu
probačného úradníka rozhodnúť o premene trestu povinnej práce, resp.
jeho zvyšku, na nepodmienečný trest odňatia slobody a to v prípade okolností stanovených zákonom – nesplnenie povinností alebo obmedzení
stanovených súdom, ak odsúdený neviedol riadny život alebo zavinene
nevykonával práce v určenom rozsahu. Súd v tomto prípade premení
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2.

trest povinnej práce, resp. jeho zvyšok na trest odňatia slobody tak, že za
každé 2 hodiny nevykonanej práce nariadi jeden deň nepodmienečného
trestu odňatia slobody, a súčasne má súd povinnosť rozhodnúť o spôsobe výkonu tohto trestu. Ako miesto výkonu trestu povinnej práce zákon
stanovuje obvod okresného súdu, v ktorom má odsúdený bydlisko,
s jeho súhlasom však môže byť trest vykonaný aj mimo obvodu tohto
súdu. Kontrolou je poverený probačný a mediačný úradník „Jednotlivé
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny majú povinnosť oznamovať jedenkrát ročne, a to najmenej, za kalendárny mesiac okresnému súdu ponuku voľných pracovných miest u realizátorov aktivačnej činnosti, ak tieto
miesta nie je možné obsadiť uchádzačmi o zamestnanie. Dôležitým faktorom vyzdvihujúcim podstatu ukladania tohto trestu je hlavne jeho výchovný účel a samotná akceptácia viny a nasledujúceho trestu, ktoré
vyvracajú argumenty právnych teoretikov a odbornej verejnosti spochybňujúcej samotný účel trestu s ohľadom na potreby súhlasu páchateľa.
Výkon trestu prepadnutia majetku - právna úprava výkonu trestu prepadnutia majetku: § 423- § 427, a §433 TP. Trest prepadnutia majetku
je najprísnejšou majetkovou sankciou, ktorú trestný zákon umožňuje uložiť. Uloženie tohto trestu predstavuje výnimku z ústavnej ochrany nedotknuteľnosti majetku ako základného občianskeho práva (čl. 11 Listiny).
Z tohto dôvodu môže byť uložené iba za najzávažnejšie trestné činy, za
súčasného splnenia ďalších obmedzujúcich podmienok.389) Trest prepadnutia majetku pre páchateľa znamená postihnutie celého majetku
(patriacemu odsúdenému)390), alebo súdom určenej časti. tiež prírastky
a výťažky, ktoré z neho plynú a takisto aj majetok, ktorý obvinený nadobudne v období po zaistení majetku do právoplatnosti odsudzujúceho
rozsudku. Výnimkou z vecí postihovaných týmto trestom sú prostriedky
alebo veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné na uspokojenie životných potrieb odsúdeného alebo osôb, o ktorých výchovu alebo výživu je odsúdený podľa zákona povinný sa starať. Ide o prejav humanizmu a zmiernenie
nepriaznivých dôsledkov trestu prepadnutia majetku na nevinné osoby,
ktoré sú odkázané na páchateľa. Zákonodarca týmto kladie dôraz na zabezpečenie uspokojenia základných životných potrieb odsúdeného
a osôb na ňom závislých. Prepadnutý majetok prechádza do vlastníctva
štátu, ibaže súd rozhodne inak na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná. Ďalším dôsledkom, ktorý nastáva po právoplatnosti rozhodnutia súdu o prepadnutí majetku odsúdeného je zánik
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pri výkone tohto trestu môže
nastať situácia, kde bude potrebne zistiť, či sa trest prepadnutia majetku
vzťahuje na určité prostriedky alebo veci o predmetnej otázke rozhoduje
predseda senátu. V prípade ak orgán realizujúci výkon trestu prepadnutia
majetku neuzná vlastnícke právo k veciam alebo prostriedkom

389) Chmelík J. a kol.: Trestné právo hmotné. Obecná časť. Praha, LINDE PRAHA 2009, str. 253
390) K tomu pozri R 3/1976vecktorú páchateľ získal krádežou, mu nepatrí, hoci jej vlastník nie je
známy.
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postihujúcim trest prepadnutia majetku, môže sa táto osoba domáhať
vlastníckeho práva podľa predpisov občianskeho práva v občianskom
súdnom konaní. Veľmi účinným prostriedkom ochrany je inštitút zaistenia
ak je možné dôvodne predpokladať že výkon tohto trestu bude zmarený,
prípadne akokoľvek inak sťažený.
3.

Výkon trestu prepadnutia veci - právna úprava výkonu trestu prepadnutia veci: § 428 Tr. por. Výkon trestu prepadnutia veci je do veľkej miery
podobný výkonu trestu prepadnutia majetku. Hlavnou odlišnosťou je, „že
trest prepadnutia veci sa týka len jedinej veci alebo niekoľkých vecí, ktoré sú vo výroku rozhodnutia konkrétne uvedené.391)“ Súd uloží trest prepadnutia veci: ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu, ktorá bola
určená na spáchanie trestného činu, ktorú páchateľ získal trestným činom alebo ako odmenu zaň alebo ktorú páchateľ nadobudol za vec získanú predchádzajúcim spôsobom. Vec, ktorá má byť predmetom trestu
prepadnutia veci musí byť v dobe rozhodovania o tomto treste dostupná,
pričom je potrebne a je povinnosťou ju v rozsudku individualizovať. Ide
o ustanovenie, pri ktorom zákonodarca dbal nato, aby pri výkone rozhodnutia nemohla byť vec zamenená s inou vecou, a aby bolo jasné vymedzené, načo sa trest prepadnutia veci vzťahuje. Vlastníkom prepadnutej
veci sa stáva štát. Prechod nastáva rozhodnutím súdu (ako štátneho orgánu) v deň právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku. Rovnako, ako v prípade predchádzajúceho trestu je aj možné zaistenie veci pre zabránenie
zmarenia účelu výkonu tohto trestu. Podstatou trestu prepadnutia
veci392) je zneškodniť vec, ktorá by mohla slúžiť na ďalšie páchanie trestných činov alebo by bola prostriedkom jej páchania a tým sťažiť páchateľovi páchanie trestnej činnosti a tak isto odňať páchateľovi z už vykonanej
trestnej činnosti prospech z nej získaný. Trest prepadnutia veci zaraďujeme medzi tresty vedľajšie a môže byť uložený aj samostatne (v prípade ak
to trestný zákon dovoľuje za spáchaný trestný čin, a ak vzhľadom k povahe a závažnosti spáchaného trestného činu a osobe a pomerom páchateľa uloženie iného trestu nie je treba), je ho možné uložiť aj pri prijatí záruky za nápravu páchateľa (keďže nejde o trest spojený s odňatím
slobody), nie je možné výkon tohto druhu trestu podmienečne odložiť.

4.

Výkon peňažného trestu - právna úprava výkonu peňažného trestu:
§429- §433 Tr. por. „Peňažný trest môže súd uložiť od 160 eur do 33
1930 eur páchateľovi úmyselného trestného činu, ktorým získal alebo sa
snažil získať majetkový prospech. Na základe rozhodnutia súdu, môže
odsúdený zaplatiť peňažný trest aj v splátkach, s určením ich výšky
a lehoty v dĺžke najviac jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku, do ktorej musí byť peňažný trest zaplatený a to len

391) Madliak, J. a kol.: Základy penológie . Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
2010, str. 90.
392) Z. č. 372/1990 § 11 ods.1 písm. d) Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov- odlíšenie trest prepadnutia veci od sankcie prepadnutia veci v správnom konaní.
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v prípade ak to odôvodňuje výška uloženého peňažného trestu a osobné,
a majetkové pomery páchateľa. „Súd musí vždy pri ukladaní a stanovení
výmery peňažného trestu brať ohľad na to, aby uložením peňažného trestu neznemožnil poškodenému úspešné uplatnenie nároku na náhradu
škody spáchanej trestným činom – vymožená suma peňažného trestu totiž pripadá štátu.393)“ V prípade úmyselného zmarenia výkonu peňažného
trest súd ustanoví náhradný trest odňatia slobody až na päť rokov, avšak
tento náhradný trest nesmie spolu s uloženým trestom odňatia slobody
presahovať zákonom dovolenú hranicu trestnej sadzby, inak súd náhradný trest neuloží. V prípade ak odsúdený nezaplatí v lehotách stanovených
zákonom predseda senátu nariadi, aby sa peňažný trest vymáhal, pričom
treba dbať na priznaný nárok poškodeného tak, aby nebolo zmarené
jeho uspokojenie. Ak však neprikročí poškodený k vymáhaniu svojho nároku do troch mesiacov odo dňa, v ktorom nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým bol peňažný trest uložený, peňažný trest sa vymáha bez
ohľadu na nárok poškodeného. starať „Funkciou peňažného trestu je odčerpanie majetkového prospechu páchateľa, ktorý získal trestnou činnosťou, najmä ak takýto majetok nemožno získať inak (napr. prepadnutím veci, výrokom o náhrade škody a pod.)“394) Môže byť uložený
samostatne alebo vedľa iného druhu trestu, nemôže však byť nikdy uložený pri treste prepadnutia majetku. Peňažný trest je najčastejšie využívaný druh trestu, nespojený s odňatím slobody, ktorého podstatou je
spôsobenie majetkovej ujmy páchateľovi trestného činu.
5.

Výkon trestu zákazu pobytu - právna úprava výkonu trestu zákazu pobytu: § 434 Tr. por. „Trest zákazu pobytu spočíva v tom, že sa odsúdený
nesmie po dobu výkonu tohto trestu zdržiavať na určenom mieste alebo
v určenom obvode; na prechodný pobyt na takom mieste alebo v takom
obvode v nevyhnutnej osobnej veci sa vyžaduje povolenie. Trest zákazu
pobytu môže súd uložiť iba páchateľovi úmyselného trestného činu a to
na dobu jeden až päť rokov, so zreteľom na jeho doterajší život, miesto
spáchania trestného činu, ak si to vyžaduje ochrana verejného poriadku,
rodiny, zdravia, mravnosti alebo majetku. Po dobu výkonu trestu zákazu
pobytu môže súd uložiť odsúdenému určité povinnosti a obmedzenia
uvedené v § 51 ods. 3 a 4 TP, smerujúce k tomu aby ho tento trest viedol
k riadnemu životu, pokiaľ mu nie je uložený súčasne s nepodmienečným
trestom odňatia slobody. Z toho vyplýva, že trest zákazu pobytu zaraďujeme a môže byť uložený tak ako trest vedľajší, tak aj v určitých prípadoch
ako trest samostatný. „Trest zákazu pobytu patrí medzi tie druhy trestu,
ktoré obmedzujú slobodu pohybu a pobytu páchateľa zaručenú v čl. 14
Listiny.“395) Hlavným účelom a tým aj podstatou tohto trestu je zabrániť

393) Madliak. J. a kol.: Trestné právo hmotné- všeobecná časť, vydavateľstvo UPJŠ Košice, 2006,
str. 254.
394) Samaš. O., Stiffel. H., Toman. P.: Trestný zákon. Stručný komentár. IURA EDITION, Bratislava
2006, str. 146-147.
395) Chmelík. J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná časť. Praha 2009, str. 262.
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páchateľovi páchanie ďalšej trestnej činnosti, a to tým že mu je udelený
zákaz po dobu výkonu trestu, zdržiavať sa na určitom mieste alebo v určitom obvode, nakoľko s ním súvisu určitá trestná činnosť alebo kde je
možné predpokladať páchanie ďalšej trestnej činnosti páchateľa. Trest
zákazu pobytu sa nesmie vzťahovať na trvalé bydlisko odsúdeného, keďže rozhodujúcim je fakt kde sa odsúdený trvale zdržiava a nie jeho formálne nahlásené trvalé bydlisko, či už z dôvodu zdravotných, pracovných
alebo rodinných.
6.

Výkon trestu domáceho väzenia - právna úprava výkonu trestu domáceho väzenia: § 435 TP. Trest domáceho väzenia až na jeden rok môže
súd uložiť páchateľovi prečinu. Trest domáceho väzenia spočíva v tom,
že odsúdený sa po dobu určenú v právoplatnom rozhodnutí súdu, musí
zdržiavať sa vo svojom obydlí vrátane k nemu prináležiacich vonkajších
priestorov, viesť riadny život a tak isto podrobiť sa kontrole technickými
prostriedkami a to vtedy, ak je táto kontrola nariadená. Po dobu výkonu
trestu domáceho väzenia, môže odsúdený opustiť svoje obydlie len po
predchádzajúcom súhlase probačného a mediačného úradníka alebo
orgánu, ktorý spravuje technickú kontrolu nad odsúdeným, a len z naliehavého dôvodu a na nevyhnutne potrebný čas. Tento čas sa započítava
do výkonu trestu“396) V prípade ak si odsúdený nebude plniť povinnosti
zdržiavať sa po dobu výkonu trestu vo svojom obydlí vrátene k nemu prináležiacich vonkajších priestorov, viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, keď mu trest domáceho väzenia premení
na nepodmienečný trest odňatia slobody, tak že dva dni nevykonaného
trestu sa rovnajú jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody
a zároveň rozhodne o spôsobe výkonu tohto trestu. Ide teda o nový druh
trestu, alternatívneho trestu k trestu odňatia slobody, ktorý má viesť
k dekriminalizácii a depenalizácii trestného zákona. Účelom trestu je zachovanie domácich a rodinných väzieb, ktorého pozitívom je aj ekonomické hľadisko vzťahujúce sa k výkonu takého trestu, a teda ide o ušetrenie prostriedkov inak vynakladaných na výkon nepodmienečného trestu
odňatia slobody. Trest domáceho väzenia zaraďujeme medzi tresty alternatívne k nepodmienečného trestu odňatia slobody. „Mal by byť ukladaný osobám, ktoré je treba s prihliadnutím k povahe a závažnosti trestného
činu, osobe páchateľa trestného činu, osobe páchateľa i možnostiam
jeho resocializácie, síce bezprostredne postihnúť obmedzením osobnej
slobody (nestačí len podmienečné odsúdenie)“397), ale postačuje vzhľadom k jeho osobným vlastnostiam a rodinným pomerom podstatne menšou intenzitou zásahu voči nemu.398) „Domáce väzenie je novým druhom
trestu, ktorý má byť jednou z alternatív k trestu odňatia slobody, pričom
ale, sa pri jeho výkone majú využiť aj technické prostriedky. Zákon sa

396) Madliak. J. a kol.: Trestné právo hmotné- všeobecná časť, vydavateľstvo UPJŠ Košice, 2006,
str 249.
397) Chmelík. J., a kol.: Trestní právo hmotné- obecná časť. PRAHA, LINDE PRAHA, 2009 str. 246
398) Dúvodová zpráva k vládnimu tisku č. 410- návrh rekodifikace českého trestného zákona.
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opiera aj o osvedčené podmienky výkonu tohto druhu trestu v zahraničí
(napr. USA, Švédsko). Spočiatku sa predpokladá, že kontrola bude zabezpečená len dostupnými prostriedkami, (napr. telefónom), v budúcnosti sa predpokladá aj využitie iných technických prostriedkov (napr.
tzv. náramkov, ktoré signalizujú pohyb odsúdeného). Kontrolou správania odsúdeného sa aj v tomto prípade poverujú okrem orgánu spravujúceho technické prostriedky kontroly aj probační a mediační úradníci.
7.

Výkon trestu zákazu činnosti - právna úprava výkonu trestu zákazu činnosti: § 436- §438 TP. Trest zákazu činnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému po dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon určitého zamestnania, povolania alebo funkcie alebo takej činnosti, na ktorú treba osobitné
povolenie alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis.
„Z hľadiska prevencie sa z doterajšej súdnej praxe javí ako jeden z najúčinnejších trestov trest zákazu činnosti.“399) Hlavným účelom trestu zákazu činnosti je zabrániť odsúdenému v ďalšie páchanie trestnej činnosti
a to tým, že mu je znemožnené vykonávanie činnosti, ktorá vytvára podmienky pre páchanie trestnej činnosti. Významom tohto druhu trestu je,
že zabraňuje páchateľovi zneužívať povolanie, zamestnanie alebo postavenie na trestnú činnosť a pôsobí výchovne. Najčastejšie je tento druh
trestu súdmi využívaný pri trestných činoch spôsobených v súvislosti
s prevádzkou motorového vozidla a pri trestných činoch majetkového
a hospodárskeho charakteru. Nakoľko ide o trest, ktorý nie je spojený
s odňatím slobody, je jedným z trestov, ktorí je možné uložiť aj v prípade
prijatia záruky za nápravu páchateľa (§ 5 ods. 1 Tr. Por.). Podľa § 61 ods.
3 Tr. por. je súdu umožnené uložiť trest zákazu činnosti na jeden až desať rokov „Z hľadiska prevencie sa z doterajšej súdnej praxe javí ako jeden z najúčinnejších trestov trest zákazu činnosti.“400) Hlavným účelom
trestu zákazu činnosti je zabrániť odsúdenému v ďalšie páchanie trestnej
činnosti a to tým, že mu je znemožnené vykonávanie činnosti, ktorá vytvára podmienky pre páchanie trestnej činnosti. Hlavným účelom tohto druh
trestu je, že zabraňuje páchateľovi zneužívať povolanie, zamestnanie alebo postavenie na trestnú činnosť a pôsobí výchovne. Najčastejšie je tento druh trestu súdmi využívaný pri trestných činoch spôsobených
v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla a pri trestných činoch majetkového a hospodárskeho charakteru. Nakoľko ide o trest, ktorý nie je
spojený s odňatím slobody, je jedným z trestov, ktorí je možné uložiť aj
v prípade prijatia záruky za nápravu páchateľa (§ 5 ods. 1 Tr. Por.).

8.

Výkon trestu straty čestných titulov a vyznamenaní - právna úprava
výkonu trestu straty čestných titulov a vyznamenaní: § 439 TP. Trest straty čestných titulov a vyznamenaní spočíva v tom, že odsúdený stráca

399) Madliak. J.:Trestné právo hmotné- všeobecná časť, II.Tresty a ochranné opatrenia, UPJŠ
KOŠICE 1999, str35.
400) Madliak. J.:Trestné právo hmotné- všeobecná časť, II.Tresty a ochranné opatrenia, UPJŠ
KOŠICE 1999,str.35.
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vyznamenania a iné čestné tituly udelené podľa osobitných predpisov.
Súd môže uložiť tento druh trestu v prípade, že odsudzuje páchateľa na
za obzvlášť závažný zločin na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov.
Podstata trestu straty čestných titulov a vyznamenaní spočíva v tom, že
odsúdený stráca tituly a vyznamenania udelené mu podľa vnútroštátnych
predpisov, a teda sú mu odobraté všetky čestné tituly a vyznamenania,
ktorých nositeľom je páchateľ v dobe rozsudku. Z tohto výkladu vyvodzujeme záver, že táto strata je trvalá, ale aj napriek tomu nič nebráni odsúdenému, aby ich znovu nadobudol, nakoľko spôsobilosť ich znova nadobudnúť odsúdený nestráca. „Uloženie trestu straty čestných titulov
a vyznamenaní nie je obligatórne. Jeho obsahom je strata slovenského
vyznamenania a iných čestných titulov. Strata čestných titulov a vyznamenaní však nezahŕňa stratu volebného práva.“401) Aj napriek tomu, že trestný zákon nerozdeľuje tresty na tresty hlavné a vedľajšie, je možne trest
straty čestných titulov a vyznamenaní považovať za trest vedľajší, nakoľko
tento druh trestu nie je možne uložiť samostatne, ale len v spojitosti
s trestom odňatia slobody (porovnaj 63 ods. 2 Tr. zák.). Tým je pre trest
straty čestných titulov a vyznamenaní príznačná ako represívna tak aj preventívna funkcia, ktorá vylučuje odsúdeného z výkonu práv a funkcií, ktorých sa stal spáchaním trestného činu, a bol za neho aj odsúdený, nehodným. „Trest straty čestných titulov a vyznamenaní zasahuje do
nemajetkových práv páchateľa spočívajúci v určitom ocenení páchateľovej osobnosti a jeho činnosti.“402) Cieľom udelenia tohto trestu je ochrana vážnosti čestného titulu a vyznamenania, ktoré boli páchateľovi dané
skôr než bol odsúdený.
9.

Výkon straty vojenskej a inej hodnosti - právna úprava výkonu trestu
vojenskej a inej hodnosti: $440 TP. Trest straty vojenskej a inej hodnosti
spočíva v tom, že sa odsúdenému znižuje hodnosť v ozbrojených silách
na hodnosť vojaka, a ak ide o príslušníka v služobnom pomere, odníma
sa mu hodnosť v tomto zbore. Súd uloží trest straty vojenskej a inej hodnosti páchateľovi úmyselného trestného činu, ktorý je nositeľom takejto
hodnosti, trest straty vojenskej a inej hodnosti, v prípade ak ho odsudzuje
za úmyselný trestný na trest odňatia slobody najmenej na dva roky, bez
podmienečného odkladu jeho výkonu. Ak sú splnené podmienky, prichádza do úvahy uloženie trestu čestných titulov a vyznamenaní súčasne. Tak ako to je v prípade straty čestných titulov a vyznamenaní, aj trest
straty vojenskej a inej hodnosti má trvalú povahu, čo však nevylučuje jeho
opätovné získanie. Uloženie trestu straty vojenskej a inej hodnosti bude
na mieste u páchateľa, ktorý vzhľadom k povahe spáchaného trestného
činu nezodpovedá požiadavkám kladeným na nositeľa vojenskej hodnosti. Rovnako ako trest straty čestných titulov a vyznamenaní nemôže

401) Madliak. J. a kol.: Trestné právo hmotné- všeobecná časť, vydavateľstvo UPJŠ Košice, 2006,
str. 268.
402) Jelinek, J.: Trestní právo hmotné. 3. vydání. Praha: LINDE PRAHA, 2008, str. 367.
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byť uložený samostatne, tak ani trest straty vojenskej a inej hodnosti zaraďujeme medzi tresty vedľajšie, a teda je ho možné uložiť iba v prípade ak
sa páchateľ odsudzuje ma trest odňatia slobody. Trest straty vojenskej
alebo inej hodnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému znižuje hodnosť
v ozbrojených silách na hodnosť vojaka, a ak v prípade príslušníka v služobnom pomere, odníma sa mu hodnosť v tomto zbore.
10. Výkon trestu vyhostenia - právna úprava výkonu trestu vyhostenia:
§ 441- 444 TP. Ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný
verejný záujem, súd môže páchateľovi, ktorý nie je občanom Slovenskej
republiky alebo občanom iného členského štátu Európskej únie alebo
občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore ani osobou, ktorej bol udelený azyl alebo bola poskytnutá doplnková
ochrana, uložiť trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky. Vyhostenie sa nemôže týkať občanov Slovenskej republiky, občanov iného členského štátu európskej únie alebo občanov zmluvného štátu Dohody
o Európskom hospodárskom priestore ani osoby, ktorej bolo priznané
postavenie azylanta, keďže občanovi Slovenskej republiky nie je možné
zakázať vstup do svojej vlasti a naopak nemôže byť nútený svoju vlasť
opustiť. Účelom trestu je zabrániť, ďalším trestným činom na území Slovenskej republiky zo strany osôb, ktoré nie sú slovenskými štátnymi občanmi a podľa § 65 Tr. zák. ak si to vyžadujem bezpečnosť osôb alebo
majetku alebo iný verejný záujem. Trest vyhostenia je možné súdom uložiť osobe u ktorej nebolo zistené jej štátna príslušnosť alebo štát, z ktorého na územie Slovenskej republiky, ktorej hrozí v štáte odkiaľ pricestovala, alebo do ktorej má byť vyhostená, hrozba o jej život alebo osobná
sloboda z dôvodov jeho rasy, farby pleti, národnosti, etnickej príslušnosti, náboženstva, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania
určitých politických názorov. „Výnimka je v tomto prípade stanovená pre
toho, koho možno dôvodne považovať za nebezpečného pre bezpečnosť a ochranu nášho štátu, alebo koho odsudzuje súd za obzvlášť závažný zločin, alebo ak má byť vyhostený do štátu, kde mu hrozí trest smrti, alebo je predpoklad, že v prebiehajúcom trestnom konaní mu takýto
trest môže byť uložený, alebo ak by mu v takomto štáte hrozilo mučenie.
Aj napriek tomu, že ide o trest, ktorý nezaradzujeme medzi tresty s odňatím slobody, trest vyhostenia výraznou mierou zasahuje do ústavou garantovaných práv a slobodu čl. 14 Listiny, keď výraznou mierou zasahuje
do slobody pohybu a pobytu páchateľa. Trestný poriadok, na rozdiel od
predchádzajúcej právnej úpravy veľmi podrobne upravil výkon trestu vyhostenia, pričom v prevažnej časti prevzal aj ustanovenia bývalého vykonávacieho predpisu, ktorým bola vyhláška ministerstva spravodlivosti
č. 135/1994 Z. z. o vyhosťovaní osôb, ktorým bol súdom uložený trest
vyhostenia.
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Eva Bučková

Postavenie poškodeného
po rekodifikácii
Abstrakt:
Cieľom príspevku je zhodnotiť vplyv rekodifikácie trestného poriadku na
právne postavenie poškodeného v trestnom konaní. V praxi sa poškodenému
venuje minimálna pozornosť a to len v rozsahu, v akom medzinárodné dohovory ukladajú Slovenskej republike prijímať medzinárodné štandardy. Autor
má za to, že samotné deklarovanie práv poškodeného bez možnosti ich reálneho uplatnenia a bez hlbšieho právneho povedomia, postavenie osôb poškodených trestným činom nezlepší ani po viacnásobnej zmene právnych
predpisov.

Kľúčové slová:
poškodený, zaistenie majetku, súhlas poškodeného, trestný poriadok,
rekodifikácia

Abstract:
The aim of the article is a consideration of impact of the criminal
procedural code re-codification in respect to legal status of a victim in the
criminal procedure. In practice, to a victim is paid little attention and only in the
extent in which international treaties bind the Slovak Republic to accept
international standards. The author supposes that sole declaration of rights of
victims without possibility of their real application and without a greater legal
awareness the legal status of subjects harmed by criminal act shall not
improve even after several modifications of legal regulations.
Rekodifikovaný Trestný poriadok prijatý ako zákon č. 301/2005 Z. z.
(ďalej len „Trestný poriadok“ alebo „TP“) priniesol viacero významných zmien,
z ktorých sa niektoré dotkli tiež právneho postavenia poškodeného v trestnom
konaní, aj keď samotný inštitút neprešiel zásadnými zmenami. Naďalej je
upravený v siedmom oddiely Trestného poriadku, avšak v ust. § 46 – 49. Pojem „poškodený“ ostal zachovaný napriek Rámcovému rozhodnutiu Rady
z 15.03.2001 o postavení obetí v trestnom konaní, ktorý pracuje s pojmom
„obeť“, ktorý má širší obsah. Tento príspevok je však orientovaný na
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zhodnotenie postavenia poškodeného po prijatých modifikáciách v rámci
rekodifikácie trestného procesného práva.
Zmena v postavení poškodeného nastala najmä vo veci ochrany základných ľudských práv a slobôd, o ktorých v prípravnom konaní po rekodifikácii
rozhoduje sudca pre prípravné konanie. V minulosti o týchto otázkach rozhodoval priamo prokurátor. Znamená to, že aj vo vzťahu k poškodenému sa
uplatňuje nová zásada trestného konania upravená v ust. § 2 ods. 3 TP.
Sudca pre prípravné konanie svoje kompetencie vykonáva vo veciach
poškodeného predovšetkým v týchto oblastiach:
a) rozhoduje o opatrení, ktorým ustanoví spoločného zástupcu viacerým
poškodeným, ktorých počet nepresahuje 100 osôb (§ 47 ods. 2 TP),
b) po vznesení obvinenia môže ustanoviť poškodenému zástupcu z radov
advokátov, ak to vyžaduje ochrana jeho záujmov v prípade uplatnenia nároku na náhradu škody,
c) rozhoduje o ustanovení opatrovníka poškodenému, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
d) rozhoduje o sťažnosti proti rozhodnutiam prokurátora o zaistení majetku
obvineného na zaistenie nároku poškodeného (§ 50 ods. 1 TP), o zamietnutí návrhu poškodeného na zaistenie nároku (§ 50 ods. 5 TP),
o zrušení alebo obmedzení zaistenia nároku poškodeného alebo o vyňatí
vecí postihnutých zaistením v prospech poškodeného (§ 51 ods. 1
a ods. 2 TP) v súlade s ust. § 191 TP.
Jednou z najvážnejších zmien v dôsledku rekodifiácie Trestného poriadku je zakotvenie zásady kontradiktórnosti trestného konania, ktorá je upravená v ust. § 2 ods. 10 TP. Na jej základe patrí stranám v trestnom konaní, a teda
aj poškodenému, právo obstarávať dôkazy. Naproti tomu, zákonodarca v ust.
§ 46 ods. 5 TP ukladá poškodenému tiež povinnosť v prípade, ak chce dôkazy uplatniť. Poškodený je viazaný tým, aby prípadné dôkazy predložil v prípravnom konaní prokurátorovi alebo policajtovi a pred súdom prvého stupňa súdu
najneskoršie v priebehu dokazovania na hlavnom pojednávaní. Práve kontradiktórnosť trestného konania prinášala najväčšie problémy, keď si strany pomaly zvykali na svoje nové oprávnenie ako aj na novú úlohu súdu, ktorý už nie
je považovaný za orgán činný v trestnom konaní. „Úlohou súdu už totiž nie je
zisťovať pravdu, ale len rozhodnúť spor.“403) Dôkazné bremeno tak bolo prenesené na prokurátora, ktorý však nezastupuje záujmy poškodeného, ale
štátu.
Novinkou je tiež povinnosť poškodeného uviesť najneskôr na začiatku prvého výsluchu adresu, na ktorú sa mu majú doručovať písomnosti ako aj
403) Šamko, P.: K zásade v pochybnostiach v prospech poškodeného uplatňovanej v prípravnom
konaní a k jej dôsledkom pre súdne konanie, In: Justičná revue č. 10/2009, s. 1203
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povinnosť oznámiť prípadnú zmenu svojej adresy pre doručovanie (§ 46 ods.
2 TP).
K doplneniu legislatívy vo vzťahu k poškodenému v rámci Trestného poriadku došlo upresnením postupu v prípade, ak sa zistí, že poškodený, ktorému bol ustanovený zástupca z radov advokátov z dôvodu nedostatočných prostriedkov na úhradu nákladov spojených s uplatňovaním nároku na náhradu
škody (§ 47 ods. 7 TP). V takom prípade orgán, ktorý poškodenému zástupcu
ustanovil, zruší toto zastúpenie. Ak ku zisteniu dôjde až po podaní obžaloby
alebo návrhu na dohodu o vine a treste, rozhodne o zástupcovi z radov
advokátov predseda senátu resp. samosudca.
Podstatnejšia zmena nastala vo veci zaistenia nároku poškodeného
upravená v ust. § 50 ods. 1 TP. Zákonodarca taxatívne upravil majetkové práva, ktoré možno zaistiť až do pravdepodobnej výšky škody na strane poškodeného v rámci trestného konania v prípade, ak vznikne dôvodná obava, že dôjde k mareniu alebo sťaženiu uspokojenia nároku poškodeného. Veď „citlivým miestom, na ktorom možno zasiahnuť páchateľov rôznych zločinov, je
odčerpanie výnosov z trestnej činnosti.“404) Okrem majetku obvineného tak
možno v súčasnosti zaistiť tiež:
a) majetkové práva obvineného v právnickej osobe, v ktorej má obvinený
majetkovú účasť,
b) majetkové práva právnickej osoby, v ktorej obvinený
1. má majetkovú účasť,
2. je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom iného
orgánu, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, ktorý je
zapísaný do obchodného registra, alebo vedúcim podniku zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra,
ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver,
že trestný čin, za ktorý je trestne stíhaný obvinený, bol spáchaný v mene
alebo v prospech tejto právnickej osoby,
c) na majetkových právach právnickej osoby, v ktorej má priamu alebo nepriamu majetkovú účasť právnická osoba, v ktorej obvinený
1. má majetkovú účasť, alebo
2. je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom iného
orgánu, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, ktorý je
zapísaný do obchodného registra, alebo vedúcim podniku zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra,
ak je na podklade zistených skutočností dostatočne odôvodnený záver,
že trestný čin, za ktorý je trestne stíhaný obvinený, bol spáchaný v mene
alebo v prospech tejto právnickej osoby,
404) Čentéš, J., Kolcunová, M.: Správa majetku zaisteného v trestnom konaní, In: Justičná revue
č. 10/2008, s. 1382
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d)

na ostatných majetkových právach obvineného.

Nárok poškodeného možno zaistiť až po vznesení obvinenia voči osobe
podozrivej z trestného činu, voči ktorej sa uplatňuje nárok na náhradu škody
a to vtedy, ak obvinený disponuje svojím majetkom tak, aby znemožnil alebo
sťažil uspokojenie poškodeného na tomto majetku napr. tým, že po čine svoj
majetok skrýva, predáva, daruje príbuzným a pod. Zaistenie nemožno vykonať na veci odcudzené alebo spreneverené obvineným. Zaistenie však možno realizovať aj na majetku, ktorého je obvinený podielovým spoluvlastníkom
alebo ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Následné
zbavovanie sa majetku po nariadení jeho zaistenia možno posudzovať ako
trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia za predpokladu, že v danom čase neboli dané dôvody na zrušenie zaistenia.
Ani rekodifikácia však neprispela k dôkladnejšiemu a komplexnejšiemu
rozpracovaniu výkonu správy nad majetkom a majetkovými právami obvineného event. obžalovaného zaistenými v súlade s Trestným poriadkom.
Pokiaľ ide o výkon práv poškodeného, medzi ktoré patrí tiež právo nazerať do spisov, tu nastala v dôsledku rekodifikácie zmena v tom, že toto oprávnenie sa explicitne priznáva tiež ustanovenému opatrovníkovi, ktorého je súd
povinný ustanoviť, ak poškodený nemôže sám ani prostredníctvom svojho zákonného zástupcu vykonávať svoje práva v trestnom konaní.
Pozitívnym prínosom pre poškodeného bolo ponechanie možnosti zaistenia peňažných prostriedkov (predtým známe ako zaistenie účtu podľa § 79c
Trestného poriadku č. 141/1961 Zb.) alebo zaknihovaných cenných papierov na zabezpečenie nároku poškodeného na náhradu škody v zmysle ust.
§ 95 a § 96 TP, a to aj v prípade peňažných prostriedkov a zaknihovaných
cenných papierov, ktoré nepatria obvinenému / obžalovanému, ale inej právnickej alebo fyzickej osobe, ak tieto hodnoty majú priamu súvislosť s vyšetrovaným trestným činom. Ostalo tým zachované doterajšie postavenie poškodeného v trestnom konaní, ktoré vytvára „lepšie predpoklady pre rýchle uspokojenie jeho nárokov“405).
Rekodifikácia zamerala svoju pozornosť tiež na súhlas poškodeného
upravený v ust. § 211 a § 212 TP. Súhlas poškodeného bol rozšírený o trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona
č. 300/2005 Z. z. Súčasne Trestný poriadok priamo uvádza nový dôvod,
kedy sa podmienka udelenia súhlasu na začatie resp. pokračovanie v trestnom konaní neuplatní. Ide o prípady, ak na strane poškodeného vystupuje
štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu
alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami. Ani prípadné
odopretie súhlasu alebo vzatie späť súhlasu však nebude mať vplyv na
405) Dôvodová správa k Trestnému poriadku, http:// www. justice.gov.sk/kop/pk/p k105-05.rtf
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trestného stíhanie, ak je z okolností prípadu zrejmé, že k odopretiu alebo
späťvzatiu došlo v tiesni pod vplyvom vyhrážky, nátlaku, odkázanosti alebo
podriadenosti. To platí aj v prípade, ak pre tieto dôvody nebol súhlas poškodeného vôbec daný. O prípustnosti opakovaného udelenia súhlasu alebo
o stave, ktorý poškodenému zabránil súhlas udeliť, rozhoduje konajúci orgán
činný v trestnom konaní alebo súd.
Významnou zmenou vo vzťahu k poškodenému je prijatie nového právneho inštitútu, dohody o vine a treste, ktorý má slúžiť predovšetkým na zjednodušenie, zefektívnenie a skrátenie trestného konania. Konanie o dohode
o priznaní viny a prijatí trestu vykonáva prokurátor, ktorý poškodeného upovedomí o čase a mieste konania. V rámci dohadovacieho konania sa ako jedna
z otázok, ktorá je súčasťou dohody o vine a treste, prerokuje rozsah a spôsob
náhrady škody poškodenému. V prípade, že dôjde k uzatvoreniu dohody a súčasne dôjde k úspešnému uplatneniu nároku na náhradu škody za prítomnosti poškodeného, túto dohodu okrem prokurátora, obvineného a jeho obhajcu
podpisuje aj poškodený. Návrh dohody následne preskúma súd na verejnom
zasadnutí. V takom prípade má poškodený právo obdržať rovnopis návrhu na
dohodu o vine a treste s upovedomením o konaní verejného zasadnutia najmenej tri dni vopred. Súd o dohode rozhoduje ako o celku, preto ak by s niektorou časťou dohody nesúhlasil, nemôže ju prijať. Schválená dohoda má formu rozsudku, ktorý nadobúda právoplatnosť vyhlásením. Rozsudok sa doručuje tiež poškodenému.
Naďalej však platí, že náhradu škody v trestnom konaní súd prizná poškodenému na základe odsudzujúceho rozsudku alebo trestného rozkazu,
keď je obžalovaný uznaný vinným z trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená škoda. Výnimku predstavuje podmienečné zastavenie trestného stíhania.
Menšie zmeny v postavení poškodeného nastali tiež v nižšie uvedených
oblastiach. Podľa modifikovaného ustanovenia § 98 ods. 1 TP (pôvodne ust.
§ 81 ods. 1 Trestného poriadku č. 141/1961 Zb.) možno poškodenému vydať aj vec, ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu, nielen vec odňatú,
získanú alebo pravdepodobne získanú trestným činom.
Rekodifikovaný Trestný poriadok výslovne umožnil poškodenému podať
sťažnosť aj voči uzneseniu o prerušení trestného stíhania, aj voči rozhodnutiu
o zastavení trestného stíhania (§ 228 ods. 6 a § 290 ods. 6 TP).
V ust. § 287 ods. 3 TP zas zakotvil, že výrok rozsudku o náhrade škody
môže byť na návrh poškodeného vyjadrený v peňažných prostriedkov v cudzej
mene za predpokladu, že to neodporuje okolnostiam prípadu a v prípade, ak
škoda bola spôsobená na peňažných prostriedkoch v cudzej mene alebo veciach zakúpených za také peňažné prostriedky alebo ak je obžalovaný alebo
poškodený devízovým cudzozemcom.
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V dôsledku rekodifikácie môže odvolací súd zrušiť napadnutý rozsudok
nie vtedy, ak je rozhodnutie o uplatnenom nároku poškodeného na náhradu
škody nesprávne, čo navodzovalo pocit subjektívnosti pri rozhodovaní, ale
v prípade, ak je v rozpore so zákonom (§ 321 ods. 1 písm. f) TP).
Zmena sa jemne dotkla tiež trestného rozkazu, ktorý sa po novom doručuje len splnomocnencovi resp. zákonnému zástupcovi poškodeného, a len
ak ich niet, priamo poškodenému (§354 ods. 2 TP). Trestný poriadok túto
skutočnosť do roku 2006 explicitne neupravoval.
K sprísneniu došlo vo veci náhrady trov konania poškodeným, ktorému
nový Trestný poriadok ukladá povinnosť nahradiť štátu trovy na ustanoveného
advokáta, ak poškodený nepreukáže dôvodnosť jeho ustanovenia (§ 555
ods. 4 TP).
Napriek rekodifikácii nedošlo k odstráneniu všetkých problémov. Doteraz platí, že nedostatok poučenia poškodeného o jeho právach a povinnostiach v trestnom konaní je síce vadou konania, nie však vadou podstatnou,
ktorá by odôvodňovala zrušenie rozsudku v odvolacom konaní a ktorá by mala
za následok vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie.
Aplikačné problémy sa vyskytovali naďalej aj v otázke právneho nástupníctva po poškodenom, najmä v prípadoch, ak šlo o uplatňovanie náhrady
škody poisťovňami, ktoré na základe singulárnej sukcesie vstupovali do práv
poškodeného „z titulu náhrady vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť poškodenému resp. výplatu nemocenských dávok“406). Bolo
tomu tak až do prijatia Stanoviska generálneho prokurátora č. 2/2008 zo dňa
14.08.2008, vďaka ktorému došlo k zjednoteniu postupov orgánov činných
v trestnom konaní v tejto otázke. V súčasnosti sa poisťovniam priznáva procesné postavenie poškodeného v prípravnom konaní pri splnení zákonom
predpokladaných podmienok. Podľa tohto zjednocujúceho stanoviska musí
mať poškodený nárok na náhradu škody voči obvinenému v adhéznom konaní. Súčasne musí právna úprava umožňovať prechod práva na náhradu škody
z poškodeného na jeho právneho nástupcu. V neposlednom rade je potrebné, aby zo strany poisťovne došlo k reálnemu poskytnutiu poistného plnenia
v prospech poškodeného. Pritom platí, že ak poškodený uplatnil nárok na náhradu škody v trestnom konaní, jeho právny nástupca ho nemusí znovu uplatňovať. Výnimka, ktorú poznal aj predchádzajúci trestný poriadok, sa týka
zmieru a je upravená v ust. § 225 TP, nevzťahuje sa však na dedičov poškodeného.
Nový Trestný poriadok mal okrem iného ambíciu zlepšiť právne postavenie poškodeného v trestnom konaní. V niektorých otázkach sa mu to
406) Stanovisko generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre zo 14. augusta 2008 č. 2/2008, IV Spr 10/8-12, http:// www. gen pro.gov.sk/vykl
adove-stanoviska-generalneho-prokuratora-sloven skej- republiky-8461/47101s
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skutočne podarilo (napr. súhlas poškodeného), v niektorých otázkach však
ostala doterajšia právna úprava, ak keď prax naznačovala určité problémy pri
aplikácii daných noriem (napr. zaistenie majetku na zaistenie nároku
poškodeného).
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Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
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Trestná zodpovednosť právnických osôb v slovenskom právnom poriadku

Jozef Medelský

Trestná zodpovednosť
právnických osôb v slovenskom
právnom poriadku
Abstrakt:
Pri súčasnom stave rozvoja ekonomiky sveta je trestná zodpovednosť
právnických osôb nevyhnutnosťou. Potreba vyplýva z čoraz viac narastajúcej
ekonomickej kriminality páchanej fyzickými osobami, ktorú je v mnohých prípadoch takmer nemožné stíhať a to z dôvodu ich skrývania sa v zložitých
štruktúrach právnických osôb. Trestná zodpovednosť právnických osôb
umožňuje postihovať právnické osoby za ich protiprávne konanie, umožňuje
uložiť sankcie za konanie, ktoré nie je v súlade so zákonom a ktoré je spoločnosťou nežiaduce. Slovenská republika prijala úpravu trestnej zodpovednosti
právnických v podobe tzv. nepravej trestnej zodpovednosti, ktorej základ tvorí
konanie vedené proti fyzickej osobe, avšak popri treste fyzickej osobe, môže
byť uložená trestnoprávna sankcia aj právnickej osobe, ktorá je zodpovedná
za porušenie ustanovení zákona. Slovenská republika sa tak pridala k väčšine
štátov Európy, ktoré si splnili svoje medzinárodné záväzky a zaviedli jednu
z foriem trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Kľúčové slová:
trestná zodpovednosť právnických osôb, druhy trestnej zodpovednosti,
slovenská právna úprava, medzinárodné záväzky, zhabanie peňažnej čiastky,
zhabanie majetku, účel úpravy, prax slovenskej úpravy

Abstract:
In recent economic environment of the world is the criminal liability of
legal entities necessary. This necessity is growing because of the raising
economic criminality which is committed by individuals who are often hiding
behind the complex structure of the legal entities. Criminal liability of legal
entities enables state to take legal steps against the abusive actions of
companies by using sanctions against actions which are not in accordance
with the law. The Slovak republic adopted the legal procedure of criminal. In
addition there can be taken legal steps also against the company which is
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accountable for the breaching of the law. By introducing this type of liability,
The Slovak republic joined other European states and also fulfilled the
international obligations by which it was bound.

Key words:
criminal liability of legal entities, types of the criminal liability, Slovak law
regulation, international obligations, financial sanction, conscript of wealth,
purpose of regulation, future experience of Slovak regulation
Trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje jednu z najaktuálnejších tém, ktorá je debatovaná tak na akademickej pôde, medzi odborníkmi, ako aj laikmi a širokou verejnosťou. Najčastejšie kladenou otázkou je: Prečo zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb? A tou druhou: Ak zaviesť,
tak akou formou? Z celosvetového meradla, za kolísku trestnej zodpovednosti
právnických osôb môžeme pokladať angloamerický systém práva. Už začiatkom 19. storočia sa objavovali hlasy podporujúce myšlienku zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb. Napokon od roku 1840 sa v Anglicku
trestná zodpovednosť právnických osôb skutočne praktizuje.407) Anglicko,
a teda aj anglosaský právny systém môžeme považovať za kolísku trestnej
zodpovednosti právnických osôb.
Právna teória rozlišuje tri základné „typy“ trestnej zodpovednosti právnických osôb.
a) „Pravá trestná zodpovednosť právnických osôb: Táto úprava je obsiahnutá buď priamo v trestnom zákone alebo v osobitnom právnom predpise. Právnické osoby sú zodpovedné za užší alebo širší okruh trestných
činov a dotknutým spoločnostiam je možné uložiť trestnoprávne sankcie.
Tento spôsob regulácie zaviedla väčšina štátov Európskej únie.
b) Nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb: Právnickým osobám
je možné uložiť trestnoprávnu sankciu alebo „kvázitrestnoprávnu sankciu“ v trestnom procese vedenému proti fyzickej osobe. Môže sa jednať
o takú právnu úpravu, ktorá pozná iba zodpovednosť fyzických osôb, ale
právnickej osobe je možné uložiť napríklad zhabanie prospechu z trestnej činnosti, obzvlášť keď páchateľ jednal v úmysle získať pre právnickú
osobu prospech, alebo postihnúť právnickú osobu odobratím oprávnenia k podnikateľskej činnosti, obzvlášť keď právnická osoba mala možnosť trestnej činnosti fyzickej osoby zamedziť ( kontrolou, dohľadom, výmenou zodpovedného zástupcu). Príkladom môže byť platná právna
úprava Španielskeho kráľovstva.
c) Regulácia protiprávnej činnosti právnických osôb prostredníctvom administratívnoprávnych sankcií, a to spôsobom, ktorý zodpovedá medzinárodným dokumentom, podľa ktorých jednotlivé štáty majú právnickým
osobám ukladať „účinné, primerané a odstrašujúce“ sankcie. Takýto
407) Wells, C., Corporations and Criminality Liability, Oxford: 2001, reprinted: 2005, str. 94
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spôsob regulácie protiprávnej činnosti právnických osôb zvolilo Nemecko.“408)
V Slovenskej republike sa až do účinnosti novely Trestného zákona, zákonom č. 224/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, neuplatňovala trestná zodpovednosť právnických osôb. Slovenský právny poriadok takýto termín ani nepoznal. Trestnoprávna teória uplatňovala individuálnu
zodpovednosť za zavinenie, ktorá vylučuje možnosť uplatnenia kolektívnej
zodpovednosti. Zastával sa názor, že: „ Právnická osoba je výtvorom práva,
ide teda o umelú fiktívnu osobu. Je vytvorená buď zákonom, alebo vzniká na
základe zákona registráciou príslušným orgánom verejnej moci.“409) Aj keď
slovenský právny poriadok nepoznal tento pojem a zastával hore uvedený názor, Slovenská republika bola viac-menej nútená zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb. Hlavným dôvodom bolo splnenie medzinárodných záväzkov, ktoré vyplývali z členstva v medzinárodných organizácia, najmä však
z členstva v Európskej únii. Pokiaľ ide o členstvo v Európskej únii, už v predvstupových rokovaniach sa Slovenská republika zaviazala, že trestnú zodpovednosť právnických osôb zavedie v rámci rekodifikácie trestnoprávnych kódexov. Je potrebné poznamenať, že: „Výsledkom činnosti medzinárodného
spoločenstva je existencia niekoľkých medzinárodných a nadnárodných záväzkov a odporúčaní na zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb,
ktoré tieto organizácie adresujú svojím členským štátom. Nakoľko Slovenská
republika je plnohodnotným členom týchto medzinárodných organizácií, očakávania vyslovené medzinárodným spoločenstvom sa musia premietnuť aj do
právneho poriadku Slovenskej republiky.“410) Tento argument už len fakticky
potvrdzuje množstvo prijatých medzinárodných dokumentov, ako napríklad:
a) Dohovor o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách,
b) Trestnoprávny dohovor o korupcii,
c) Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania terorizmu,
d) Rámcové rozhodnutie rady Rady o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov.411)
Množstvo medzinárodných dohovorov, Rámcových rozhodnutí a odporúčaní, ktoré, aj keď nepriamo, ale predsa určujú členským štátom tresnú
408) Jelínek, J., Trestní odpovědnost právnických osob, Praha, Linde, 2007, str. 22
409) Ivor J. a kolektív, Trestné právo hmotné, Všeobecná časť 1, Bratislava, Iura Edition, 2006, str.
125
410) Dôvodová správa k návrhu zákona č. 224/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, str. 1
411) Pre viac viď. : Dôvodová správa k návrhu zákona č. 224/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, str. 2-3
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zodpovednosť právnických osôb zaviesť. Určujú uplatňovať ju a to s cieľom
zamedziť páchaniu trestnej činnosti právnickými osobami.
Ako som spomenul, až do účinnosti novely Trestného zákona slovenský
právny poriadok nepoznal trestnú zodpovednosť právnických osôb, nie je
možné povedať, že by neexistovali pokusy o jej zavedenie. Dokonca ich bolo
viacero a v rámci týchto pokusov došlo k viacerým zmenám. Tak napríklad
prvý pokus z roku 2004 zavádzal pravú trestnú zodpovednosť právnických
osôb. Štvrtý pokus z roku 2008 zavádzal už nepravú trestnú zodpovednosť.
Tento návrh novely zákona sa premietol aj do aktuálnej právnej úpravy.
Trestná zodpovednosť právnických osôb bola v Slovenskej republike zavedená zákonom 224/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zo dňa 27. apríla 2010. Úprava účinná od 1.
septembra 2010 spočíva v zavedení nových trestnoprávnych sankcií, tzv. kvázisankcií, v podobe ochranných opatrení voči právnickým osobám, teda nie je
možné hovoriť o priamych trestoch. Právnické osoby sú sankcionované za
protiprávne konanie popri treste, ktorý je uložený fyzickým osobám konajúcim
za danú právnickú osobu.
Konkrétne sa jedná o dva druhy ochranných opatrení:
a) zhabanie peňažnej čiastky
b) zhabanie majetku

Zhabanie peňažnej čiastky
Ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky môže súd v prípade porušenia ustanovení Trestného zákona uložiť fakultatívne. Účelom opatrenia je
sankcionovať právnickú osobu za porušenie povinností osôb oprávnených
konať za túto osobu v čoho dôsledku došlo k spáchaniu činu hoci aj v štádiu
pokusu alebo k účasti na trestnom čine (§ 83 Trestného zákona). Samotné
ochranné opatrenie pozostáva z výroku súdu o tom, že sa uloží určená finančná čiastka vo výške zodpovedajúcej protiprávnemu konaniu a povinná právnická osoba by mala na ňu reagovať uhradením v lehote nie kratšej ako tridsať
dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade neuhradenia v stanovenej lehote
sa prikročí k v výkonu rozhodnutia.
Ochranné opatrenie súd uloží ak bol spáchaný TČ právnickou osobou
a to v súvislosti s:
a)

výkonom oprávnenia zastupovať právnickú osobu

b)

výkonom oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby

c)

výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby

d)

so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v právnickej osobe
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Návrh prokurátora na uloženie ochranného opatrenia nebude podmienený žiadnou väzbou na trestné stíhanie fyzickej osoby. Bude sa môcť podať
v okamihu ak budú zistené vyššie uvedené okolnosti porušenia právneho
predpisu zo strany právnickej osoby.
Zhabanie určenej výšky finančných prostriedkov môže súd uložiť vo výške od 800 eur do 1 660 000 eur, pričom súd prihliada na závažnosť spáchaného činu, rozsah, získaný prospech, škodu, okolnosti spáchania a následky. Ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky nemôže postihovať
majetok štátu, Európskej únie, orgánu cudzieho štátu, majetok medzinárodných organizácií, štátnych rozpočtových a príspevkových organizácii, obce,
vyššieho územného celku, atď. Taktiež sa neukladá v prípade ak došlo k zániku trestnosti premlčaním trestného stíhania alebo na základe účinnej ľútosti.
Zákon predpokladá prechod povinností na právneho nástupcu v prípade zániku právnickej osoby. Obdržaná peňažná čiastka pripadá štátu.

Zhabanie majetku
Ochranné opatrenia zhabania majetku je súdom ukladané obligatórne.
Kvázitrestná sankcia zhabania majetku sa viaže len na taxatívne vymenované
trestné činy uvedené v Trestnom zákone.
Účelom opatrenia je odňať majetok, ktorý právnická osoba nadobudla
v dôsledku spáchania trestného činu uvedeného v § 58 ods.2 Trestného zákona412).
Zákonná úprava navrhuj, aby logickým dôsledkom uloženia tohto
ochranného opatrenia bolo vyhlásenie konkurzu na majetok tejto právnickej
osoby. Uložené ochranné opatrenie zhabanie majetku bude postihovať len
majetok, ktorého vlastníkom bude odsúdený, teda právnická osoba po skončení konkurzného konania. Právna úprava preferuje primárne uspokojenie
412) Trest prepadnutia majetku súd uloží, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi, trestného činu obchodovania s ľuďmi, trestného činu vydierania, trestného činu hrubého nátlaku, trestného činu nátlaku, trestného činu podielnictva, trestného činu
legalizácie prijímu z trestnej činnosti, trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej
výroby peňazí a cenných papierov, trestného činu uvádzania falšovaných, pozmeňovaných
a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov, trestného činu výroby a držby falšovateľského náčinia, trestného činu skrátenia dane a poistného, trestného činu neodvedenia
dane a poistného, trestného činu nezaplatenia dane, trestného činu porušenia predpisov
o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru, trestného činu založenia, zosnovania podporovania zločineckej skupiny, trestného činu založenia, zosnovania podporovania teroristickej skupiny, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania, trestného
činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného
znaku a úradnej značky, trestného činu prevádzačstva, trestného činu kupliarstva, trestného
činu výroby detskej pornografie, trestného činu rozširovania detskej pornografie, trestného
činu ohrozovania mravnosti, trestného činu terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme
a páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z prijímov
pochádzajúcich z trestnej činnosti.
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pohľadávok veriteľov dotknutej právnickej osoby a až následne zámer štátu
spôsobiť majetkovú ujmu dotknutej právnickej osobe.
Ochranné opatrenie zhabania majetku nemôže postihnúť majetok štátu,
Európskej únie, orgánu cudzieho štátu, majetok medzinárodných organizácií,
štátnych rozpočtových a príspevkových organizácii, obce, vyššieho územného celku, atď., podobne ako pri ochrannom opatrení zhabania peňažnej čiastky.
V prípade tohto ochranného opatrenie, zákon upravuje aj dôvod prečo by
nemalo byť toto opatrenie uložené. Súd neuloží opatrenie zhabania majetku
ak to odôvodňuje dôležitý verejný záujem. Takýmto záujmom je napríklad, že
uložené opatrenie bude mať za následok prepúšťanie zamestnancov dotknutej právnickej osoby. V danom prípade, aby nedošlo k situácii, že právnické
osoby nebudú sankcionované za protiprávne konanie, súd uloží ochranné
opatrenie zhabanie peňažnej čiastky.
Spolu z novelizáciu Trestného zákona, ktorá zaviedla nepravú trestnú
zodpovednosť právnických osôb, došlo aj k novelizácii Trestného poriadku,
zákona o správe a vymáhaní súdnych poplatkov a zákona o konkurze a reštrukturalizácii a napokon zákona o registri trestov.

Záver
Téma trestnej zodpovednosti právnických osôb je veľmi aktuálna (v prevažnej miere na európskom kontinente) a zároveň je predmetom rozsiahlych
debát a „brainstormingov“, ktoré potvrdzujú a vyvracajú potrebu zaviesť či nezaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb. Podľa môjho názoru, koľko
akademikov, toľko názorov na argumenty pre a proti zavedeniu trestnej zodpovednosti právnických osôb, a následne ak už sa vedecká obec zhodne na
zavedení trestnej zodpovednosti právnických osôb, vynára sa otázka: akú
trestnú zodpovednosť zaviesť, a aby som mohol pokračovať, už keď je jeden
z modelov zavedený objavujú sa hlasy pre a proti konkrétnej úprave, či je táto
úprava dostačujúca, účelová a či splní svoj základný cieľ, a tým je postihovať
právnické osoby za ich protiprávnu činnosť.
Účelom zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb je vyhnúť sa
stavu, že nikto nebude postihnutý za spáchaný protiprávny skutok, že nebude
môcť byť zistený páchateľ skutku v dôsledku zložitých štruktúr riadenia v obchodných spoločnostiach. Hlavným účelom tejto úpravy je ochrana spoločnosti pred trestnými činmi (generálna prevencia). Slovenská republika splnila
svoj medzinárodný záväzok, prijala potrebnú úpravu. Nepravá trestná zodpovednosť v slovenskom právnom poriadku sa premietla do zavedenia dvoch
„kvázisankcií“ v podobe ochranných opatrení, a to: zhabanie peňažnej čiastky
a zhabanie majetku. Právnické osoby sú v prípade druhého z ochranných
opatrení postihované len za taxatívne vymenované trestné činy (§ 58 ods.2
Trestného zákona).
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Len čas a prax ukáže skutočné fungovanie tohto inštitútu v Slovenskej republike alebo potvrdí, resp. vyvráti skutočnosť či sa bude musieť pristúpiť k
rozšíreniu zoznamu sankcií a zároveň aj zoznamu trestných činov za ktoré sa
budú právnické osoby zodpovedať v prípade porušení ustanovení zákona. Na
úplný záver je potrebné poukázať, že Slovenská republika sa vydala cestou
zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb, urobila svoj výber v podobe nepravej trestnej zodpovednosti a časom sa ukáže či táto voľba bola
správna, no fakt, že trestná zodpovednosť právnických osôb je súčasťou slovenského právneho poriadku je neodmysliteľný a podľa môjho názoru aj pozitívny.
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K niektorým otázkam úpravy postavenia svedka

Peter Polák

K niektorým otázkam úpravy
postavenia svedka
Abstrakt:
Aj po poslednej rekodifikácii trestného práva procesného zostalo v právnej úprave postavenia svedka v trestnom konaní, najmä pokiaľ ide o procesný
vzťah svedka k iným osobám trestného konania a o právnu spôsobilosť byť
svedkom, viacero problematických miest. Obsah článku je zameraný na analýzu týchto problematických miest úpravy postavenia svedka a na hľadanie ich
možných riešení.

Kľúčové slová:
postavenie svedka v trestnom konaní, svedok a iné osoby trestného konania, svedok a obhajca, svedok a poškodený, právna spôsobilosť svedka,
pojem svedok

Abstract:
After last recodification of criminal procedural law remained in the legal
regulations of the status of witness, mainly regarding procedural relation of
witness to other persons of criminal procedure and capability to be witness,
several problematic areas. The content of this article is aimed to analyze
these problematic areas of legal regulations of the status of witness and to
find possible solutions.

Key works:
status of witness in criminal procedure, witness and other persons of
criminal procedure, witness and advocate, witness and aggrieved, legal
capability of witness, concept of witness

Úvod
Platný Trestný poriadok, prijatý v roku 2005 s účinnosťou od 1.januára
2006, ktorý bol od nadobudnutia platnosti už viac ako pätnásť krát novelizovaný, a ktorého správne označenie v zmysle legislatívnych pravidiel preto znie
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, v znení neskorších predpisov (ďalej buď Trestný poriadok alebo „TP“), samozrejme okrem iných inštitútov,
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vytvoril právny rámec aj pre inštitút svedka. Základný platný právny rámec pre
vymedzenie postavenia svedka v trestnom konaní tvoria predovšetkým ustanovenia druhého dielu, šiestej hlavy, prvej časti Trestného poriadku, konkrétne ustanovenia § 127 až 140. Právna úprava týkajúca sa svedka je ale oveľa
širšia a nachádza sa aj v ďalších ustanoveniach Trestného poriadku, ktoré sa
týkajú predovšetkým určitých odlišností postavenia svedka v jednotlivých častiach a štádiách trestného konania, respektíve sa týkajú úpravy inštitútov, ktoré majú vzťah ku svedkovi a napríklad v rámci analógie dopĺňajú právnu charakteristiku postavenia svedka. Okrem toho ustanovenia týkajúce sa procesného postavenia svedka sa nachádzajú aj v iných právnych prameňoch, ako
je Trestný poriadok alebo iné predpisy trestného práva. Ďalšia pozornosť je
však zameraná najmä na analýzu jednotlivých ustanovení týkajúcich sa svedka
uvedených v Trestnom poriadku, a to predovšetkým tých, ktoré právna teória
alebo aplikačná prax považuje za problematické, respektíve ktoré vyvolávajú
polemiku aj po poslednej rekodifikácii trestného práva procesného.

Problémy súvisiace s procesným vzťahom svedka k iným osobám trestného konania
Procesné postavenie svedka je nezlučiteľné s procesným postavením
viacerých osôb v tom istom trestnom konaní. Je vylúčené, aby ten, kto je v určitej veci svedkom, mohol byť v tej istej veci súčasne činný ako sudca (§ 10
ods. 2, 3 TP, § 2, 3 a 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich),
prísediaci sudca (§ 2, 3 a 139 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich), prokurátor (§ 10 ods. 1 TP, § 2, 6, 7 a 8 zákona č. 154/2001 Z. z.
o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry), policajt (§ 10 ods. 8 až
10 TP), probačný a mediačný úradník (§ 25 TP, § 3, 4 a 5 zákona
č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch), vyšší súdny
úradník a súdny tajomník (§ 26 TP, § 3 a 9 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch) alebo zapisovateľ (§ 27 TP). Tento záver vychádza okrem
iného z faktu, že bezprostredné vnímanie určitej skutočnosti dôležitej pre
trestné konanie znamená taký pomer k prejednávanej veci, že u osôb v uvedenom procesnom postavení by v tej istej veci mohla vzniknúť pochybnosť
o nezaujatosti a bolo by ohrozené nestranné vykonávanie procesných úkonov. Ide vlastne o situáciu, ktorú predpokladá ustanovenie § 31 ods. 1 TP
o vylúčení orgánov činných v trestnom konaní, súdu a iných osôb z vykonávania procesných úkonov v trestnom konaní. V nadväznosti na tento problém
sa natíska otázka, či v konaní pred súdom môžu byť vypočuté ako svedkovia osoby, ktoré v predchádzajúcich štádiách konania pôsobili ako
orgány prípravného konania, napríklad vyšetrovateľ Policajného zboru
alebo poverený príslušník Policajného zboru, v akom rozsahu ich
možno vypočuť, respektíve či takýto výsluch nie je neprípustný vzhľadom na zákaz výsluchu podľa § 129 ods. 2 TP, teda v súvislosti so zákonom alebo v súvislosti s povinnosťou mlčanlivosti, uloženou alebo
uznanou medzinárodnou zmluvou. Tento problém riešila judikatúra už
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v čase platnosti úpravy podľa predchádzajúceho Trestného poriadku (zákon
č. 141/1961 Zb.). Konkrétne možno spomenúť stanovisko Najvyššieho súdu
SR z roku 1990, ktorý sa vyjadril takto: „Zo zákonnej úpravy vyplýva, že výnimku z povinnosti svedčiť v trestnom konaní, ktorá je podmienená osobným postavením toho, kto prichádza do úvahy ako svedok, ustanovuje len
§ 10 ods. 1 Tr. por. (teraz § 8 ods. 1 TP – pozn. autora), teda ide o diplomatickú imunitu a výsady podľa zákona alebo medzinárodného práva. Zo
žiadneho ustanovenia zákona nemožno vyvodiť, že z povinností uvedených v 97 Tr. por. (teraz § 127 TP – pozn. autora), sú vyňaté osoby, ktoré
v predošlých štádiách trestného konania pôsobili ako orgány činné v trestnom konaní. Tieto orgány nemajú povinnosť vypovedať ako svedok v konaní pred súdom o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie iba vtedy,
keď je v konkrétnom prípade daná niektorá výnimka uvedená v 99 ods. 1
a 2 Tr. por. (teraz § 129 ods. 1 a 2 TP – pozn. autora) alebo v § 100 ods. 1
a 2 Tr. por. (teraz § 130 ods. 1 a 2 TP – pozn. autora). Okolnosti charakterizujúce postup pri výsluchu obvineného v prípravnom konaní, resp. pri vykonávaní iného procesného úkonu podľa Trestného poriadku, nie sú
predmetom povinnej mlčanlivosti v zmysle § 99 ods. 2 Tr. por. (teraz § 129
ods. 2 TP – pozn. autora) vo vzťahu k súdu, ktorý koná a rozhoduje vo veci,
v ktorej predtým pôsobil vypočúvaný orgán prípravného konania“
(R 3/90). Možno teda zjednodušene povedať, že platí zásada, že „svedok nemôže byť v tej istej veci orgánom činným v trestnom konaní alebo inou osobou
s obdobným postavením, ale orgány činné v trestnom konaní, respektíve spomínané iné osoby, v neskorších štádiách tej istej trestnej veci svedkom môžu
byť“. Napriek uvedeným faktom sa z času načas vyskytnú diskusie o správnosti či opodstatnenosti tejto zásady, v rámci ktorých sa možno stretnúť s názormi za aj proti. Presvedčivejšie však vyznievajú názory v prospech uvedenej
zásady.413)
Vzhľadom na zložitosť zisťovania skutkového stavu v niektorých trestných
veciach sa v posledných rokoch stále častejšie vyskytuje potreba pribrať do
trestného konania už na začiatku prípravného konania odborníka, ktorý orgánom činným v trestnom konaní pomáha pri orientácii v zložitých odborných
otázkach, od poznania ktorých závisí náležité zistenie skutkového stavu veci.
Takýmito odborníkmi sú niekedy orgány odborných služieb Policajného zboru, napríklad kriminalistický technici, experti Kriminalisticko-expertízneho ústavu, príslušníci dopravnej polície, ale aj rôzny iní odborníci, ktorí takto zasahujú do priebehu trestného konania, hoci nie sú ani orgánmi v trestnom konaní, ani znalcami a ich postavenie sa ad hoc opiera o postavenie osoby
(vyšetrovateľa PZ a pod.), ktorá ich do trestného konania prizvala. Niekedy
413) Porovnaj napríklad Hudzík, J.: Niekoľko poznámok k predvolávaniu vyšetrovateľa na hlavné pojednávanie, In: Justičná revue, č. 2/2001, s. 207 až 210, versus Samaš, O.: K článku „Niekoľko poznámok k predvolávaniu vyšetrovateľa na hlavné pojednávanie“, In: Justičná revue
č. 2/2001, s. 211 až 213
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majú tieto osoby postavenie odborného konzultanta podľa § 151 Trestného
poriadku. Problém nie je v riešení procesného postavenia týchto osôb, ako
skôr v tom, ako v prípade potreby takúto osobu vypočuť. Takáto osoba sa napríklad v priebehu vyšetrovania zoznámila so zistenými skutočnosťami, pomáhala vyšetrovateľovi, respektíve ho po odbornej stránke usmerňovala, ktorým
smerom má zamerať vyšetrovanie alebo správne vykonať niektorý procesný
úkon, napríklad ohliadku miesta činu. Trestno-procesná prax sa uchyľuje k
tomu, že v prípade potreby aj takúto osobu vypočúva ako svedka ku skutočnostiam, o ktorých sa dozvedela pri poskytovaní odbornej pomoci orgánom
činným v trestnom konaní. Takýto postup je minimálne sporný, ak nie nesprávny. Nielen že vzbudzuje pochybnosť o odbornej úrovni trestného konania a teda aj o jeho objektívnosti, ale vedie aj k tomu, že by sa mohol vytvárať
nesprávny stav spočívajúci v obchádzaní nových poznatkov kriminalistiky k zaisteniu dôkazov, respektíve v obchádzaní nových poznatkov o expertíznom
skúmaní a v ich nahrádzaní dodatočnými nepreveriteľnými svedeckými výpoveďami. Ak napríklad nie je podľa zákona možné, aby odborný konzultant bol
v tej istej veci pribratý ako znalec (§ 151 ods. 2 TP), tak potom analogicky by
takáto osoba nemala byť v tej istej veci ani v postavení svedka.
Od výpovede takýchto svedkov, ktorí na požiadanie orgánov činných
v trestnom konaní boli vo veci činní ako odborníci, treba rozlišovať ešte výpovede svedkov – osôb pribratých k procesným úkonom v postavení „na veci
nezúčastnených osôb“. Napríklad už Mathern v jednej zo svojich monografií
rozlišuje medzi tzv. „svedkom procesného úkonu“ a „svedkom udalosti“.414)
Svedok udalosti je svedkom vo vlastnom zmysle slova, to znamená osoba,
ktorá svojimi zmyslami vnímala istý dej a ktorú orgány činné v trestnom konaní
alebo súd vyzvali, aby vypovedala o vnímaných skutočnostiach. Svedok úkonu je zase osoba, ktorá bola vyzvaná orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom, aby sa zúčastnila na procesných úkonoch a osobne dosvedčila
(garantovala), že boli správne vykonané, respektíve že ich výkon je správne
zadokumentovaný v zápisnici. Ide o takzvanú na veci nezúčastnenú osobu,
pribratú napríklad na výkon domovej prehliadke (§ 105 ods. 2 TP) alebo pribratú za účelom účasti pri prečítaní a podpise zápisnice o výsluchu obvineného alebo svedka, napísanú bez účasti zapisovateľa (§ 124 ods. 3 a § 138
TP).415) Ak je treba preukázať, či sa pri výkone procesného úkonu dodržali
procesné ustanovenia, tak sa ako svedok môže vypočuť svedok úkonu. Aj orgán činný v trestnom konaní môže byť vypočúvaný ako svedok, ak vznikne pochybnosť, či pri vykonávaní procesných úkonov nebol porušený zákon, teda
414) Mathern, V. Znalecký posudok ako dôkazný prostriedok v československom trestnom konaní,
s. 50-51.
415) K tomu porovnaj Mathern, V.: Výpoveď obvineného a svedka v konaní pred súdom, Bratislava,
Príručky ministerstva spravodlivosti, Zväzok 27, 1968, s. 27

378

K niektorým otázkam úpravy postavenia svedka

ak sa ukáže, že je dôležité objasniť okolnosti, za akých bol napríklad vykonaný
výsluch, spísaná zápisnica, apod.416)
Nezlučiteľné s postavením svedka je aj postavenie obhajcu. Ustanovenie
prvej vety § 36 ods. 3 Trestného poriadku obsahuje úpravu, podľa ktorej „obhajcom nemôže byť advokát, ktorý bol ako svedok prejednávaného skutku“.
Z citovanej úpravy vyplýva, že v tomto prípade sa nezlučiteľnosť uplatňuje za
podmienky, ak obhajca v tomto postavení v trestnom konaní skutočne vystupuje, čo znamená, že vypovedá ako svedok. Preto pre nezlučiteľnosť nepostačuje iba predvolanie obhajcu ako svedka. Z druhej vety uvedeného ustanovenia Trestného poriadku ďalej vyplýva, že „obhajca nemôže byť vypočúvaný
ako svedok o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone obhajoby“. V tejto
súvislosti treba uviesť, že z ustanovenia § 23 ods. 1 a 9 zákona o advokácii
(zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov) vyplýva,
že „advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť
prekaziť spáchanie trestného činu“.417) V prípade predvolania obhajcu ako
svedka je potrebné, aby orgán činný v trestnom konaní alebo súd vždy zvážil,
či obhajca nie je vo vzťahu k okolnostiam, ku ktorým má vypovedať, viazaný
štátom uloženou povinnosťou mlčanlivosti a či nie je daný zákaz výsluchu podľa § 129 ods. 2 TP. Ak vzhľadom na tieto okolnosti výsluch obhajcu ako svedka neprichádza s ohľadom na zákaz výsluchu do úvahy, nemožno mu vo výkone obhajoby brániť.418) Uvedené skutočnosti teda nasvedčujú tomu, že nie je
vylúčené, aby bol v tej istej veci ako svedok vypočutý aj obhajca obvineného.
Potrebuje na to samozrejme s ohľadom na povinnosť mlčanlivosti súhlas
klienta (§ 129 ods. 2 Trestného poriadku). Je však vždy treba náležite posúdiť, či pozbavenie povinnosti mlčanlivosti a svedectvo obhajcu bude obvinenému na prospech. Treba mať na zreteli aj ten dôsledok, že obhajca svedok
bude z ďalšej obhajoby ex lege vylúčený (§ 36 ods. 3 Trestného poriadku).419) Teda aj v tomto prípade platí zásada, že svedok nemôže byť v tej istej
veci obhajcom, ale obhajca môže byť v tej istej veci svedkom.
Čo sa týka poškodeného (§ 46 ods. 1 Trestného poriadku), jeho procesné postavenie nebráni, aby bol vypočúvaný ako svedok. To znamená, že poškodený môže byť v tej istej veci súčasne aj svedkom. Trestný poriadok za poškodeného považuje osobu, „ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví,
spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či
416) Mathern, V.: Dokazovanie v Československom trestnom procese, s. 152.
417) Pozri aj Minárik, Š. a kol.: Trestný poriadok so stručným komentárom, Iura Edition, Bratislava
2005, s. 158.
418) Porovnaj Musil.J., Kratochvíl, V., Šámal, P., a kol.: Trestní právo procesní, C.H.Beck, Praha,
2007, s. 430
419) Porovnaj Mandák, V.: Meze trestní obhajoby – nástin základních otázek, In: Bulletin advokacie
č. 10/2003, Praha, s. 36
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ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody“ (§ 46 ods. 1 TP).
V mnohých prípadoch poškodený disponuje s bezprostrednými informáciami
o okolnostiach trestného činu, o páchateľovi, o jeho konaní, ako aj o následkoch trestného činu, a teda môže vypovedať o skutočnostiach, ktoré priamo
pozoroval a vnímal vlastnými zmyslami. Najčastejšie býva poškodený zároveň
svedkom v prípadoch, kedy je bezprostredne účastný pri trestnom čine ako
jeho obeť, napríklad trestné činy ako je lúpež, znásilnenie, ublíženie na zdraví
a podobne, kedy je jeho účasť ako svedka nevyhnutná. Súčasný Trestný poriadok nepozná výsluch poškodeného ako samostatný dôkazný prostriedok.420) Preto ak treba vypočuť poškodeného o určitých skutkových okolnostiach dôležitých pre posúdenie veci, treba ho vypočuť v procesnom postavení
svedka, vrátane poučenia o povinnosti vypovedať pravdu, ako aj o trestných
následkoch krivej výpovede. V takomto prípade sa osoba (poškodený - svedok) poučuje a uplatňuje si práva, či plní povinnosti vzťahujúce sa na osobu
v postavení svedka a poškodeného, zároveň. Možno konštatovať, že svedok,
ktorý je zároveň poškodeným, je subjektom i stranou trestného konania (§ 10
ods.11 TP). Vyplýva to z toho, že poškodený, ktorý má poznatky o skutkových
okolnostiach, o ktorých vypovedá akoby „čistý“ svedok, nemôže byť ukrátený
o svoje práva vyplývajúce z postavenia subjektu a strany v trestnom konaní.
Výslovne len v procesnom postavení poškodeného (tzv. čistý“ poškodený)
bude fyzická osoba vypovedať vtedy, ak by sa vyjadrovala len k uplatneniu
svojho nároku na náhradu škody.421) V takomto prípade musí byť táto osoba
pred výsluchom poučená len podľa ustanovení Trestného poriadku, ktoré
upravujú právne postavenie poškodeného (§ 46 až 53 TP). Z toho vyplýva, že
poškodený si môže svoje práva uplatniť nezávisle na tom, či vypovedá ako
svedok alebo nie. Ak však napríklad poškodený dokazuje výšku trestným činom spôsobenej škody, ako jeden zo znakov skutkovej podstaty trestného
činu a miery zavinenia, potom aj poškodeného treba vypočuť ako svedka.422)
Pochopiteľne môže nastať situácia, že svedok, ktorý je zároveň poškodeným,
môže mať záujem v prospech svojej veci, kedy môže dochádzať k vybočeniu
z medzí objektívnosti, nestrannosti a k vedomému skresľovaniu výpovede
o vnímaných okolnostiach. Aj v tomto prípade je zvýraznený význam svedeckej výpovede, a to aj napriek tomu, že poškodený je objektívne viac zainteresovaný na výsledku trestného konania ako napríklad iný svedkovia. S touto
skutočnosťou musí orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri výsluchu poškodeného, ktorý je súbežne v procesnom postavení svedka, počítať. Problém pri súbežnom procesnom postavení poškodeného a svedka môže nastať
aj vtedy, ak dôjde ku konkurencii procesných práv, či povinností poškodeného a svedka. Napríklad jedným z práv poškodeného je jeho právo zúčastniť sa
420) Porovnaj výpočet dôkazných prostriedkov podľa § 119 ods. 2 TP – pozn. autora
421) Mathern, V.: Dokazovanie v československom trestnom procese, s. 154.
422) Mathern, V.: Výpoveď obvineného a svedka v konaní pred súdom, Bratislava, Príručky ministerstva spravodlivosti, Zväzok 27, 1968, s.23
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na celom priebehu hlavného pojednávania a verejného zasadnutia súdu konanom o odvolaní alebo o dohode o vine a treste (§ 46 ods.1 TP). Na druhej strane napríklad súd musí na hlavnom pojednávaní dbať na to, aby ešte nevypočutý svedok nebol prítomný pri výsluchu obžalovaného a iných svedkov (§ 261
ods. 2 TP). Ak je poškodený zároveň svedkom, dochádza pri uplatňovaní tohto pravidla ku kolízii medzi procesným postavením poškodeného a svedka.
Rovnako, ako k vzťahu svedok a poškodený sa možno postaviť aj k vzťahu svedok a zúčastnená osoba. Procesné postavenie svedka a zúčastnenej
osoby sa vzájomne nevylučujú. „Zúčastnená osoba je osoba, ktorej môže byť,
podľa návrhu má byť alebo bola zhabaná vec, peňažná čiastka alebo majetok“
(§ 45 ods. 1 TP). To, že je svedok súčasne zúčastnenou osobou, nijako neprekáža jeho vypočutiu ako svedka v trestnom konaní. Pri hodnotení výpovede svedka, ktorý je súčasne zúčastnenou osobou, treba mať však na zreteli,
že táto výpoveď môže byť ovplyvnená jeho vzťahom k veci, jeho záujmom na
výsledku konania rovnako ako napríklad výpoveď obvineného.

Problémy súvisiace s podmienkami právnej spôsobilosti
svedka
Trestný poriadok expresis-verbis neupravuje podmienky právnej spôsobilosti svedka a ani neobmedzuje okruh možných svedkov.423) Nie je napríklad upravená ani minimálna veková hranica spôsobilosti svedka, a to aj napriek všeobecne známej skutočnosti, že schopnosť fyzickej osoby vnímať
javy objektívnej reality, zapamätať si ich a správne ich reprodukovať nastáva až
v určitom veku.424) Účelom tohto prístupu je, aby sa vzhľadom na dôležitosť
a nenahraditeľnosť svedeckej výpovede zaistil čo najširší okruh osôb, ktoré
môžu byť vypočúvané ako svedkovia. Zákon tým teda zabezpečuje široký okruh osôb ako možných svedkov, ktorými môžu byť napríklad občania Slovenskej republiky i cudzinci, neplnoleté osoby, najmä maloletí, osoby s fyzickými
alebo psychickými hendikepmi, či už dočasného alebo trvalého charakteru,
prípadne osoby v príbuzenskom alebo v obdobnom pomere k obvinenému
a taktiež osoby v postavení poškodeného.
Keďže kvalita svedeckej výpovede, najmä jej vierohodnosť, pravdivosť
a úplnosť závisí predovšetkým od subjektívnych faktorov vypočúvanej osoby
a v záujme orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu je zistenie skutkového stavu veci, je nielen nevyhnutné ale aj legitímne, aby sa s otázkou, či je
423) Iný prístup poznala napríklad úprava podľa rakúskeho Trestného poriadku. Táto úprava poznala z hľadiska svedeckej spôsobilosti klasického svedka, nespôsobilého svedka a vadného
svedka. Bližšie pozri Storch, F.: Řízení trestní rakouské, část II., nakladatelství J.Otta, Praha
1997, s. 104
424) „V rozmedzí tri až šesť rokov začínajú deti chápať obklopujúcu realitu, uchovávať si ju v pamäti
po určitý čas a získavajú schopnosť reprodukcie vnímaného. V prípade, že takéto dieťa pochopilo predmet výsluchu môže byť vypočuté aj v takomto veku. Prípadný výsluch závisí aj od stupňa duševného vývoja konkrétneho dieťaťa.“ - bližšie pozri Kubíková, I.: Výsluch ako metóda
kriminalistiky, Akadémia PZ, Bratislava 2004, s. 82
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osoba spôsobilá podať svedeckú výpoveď, vysporiadali samotné orgány činné v trestnom konaní alebo priamo súd. Majú tak urobiť v každom jednotlivom
prípade individuálne. Pochybnosť o svedeckej spôsobilosti nastane vtedy, ak
vznikne pochybnosť, či je svedok je schopný zreteľne vnímať jav, o ktorom má
podať svedectvo, poznatky o ňom si zapamätať a riadne vypovedať o tom, respektíve reprodukovať to, čo vnímal. Bude vždy záležať na orgánoch činných
v trestnom konaní alebo na súde, aby v každom jednotlivom prípade posúdil
duševný a fyzický vývoj dieťaťa a stav dospelej osoby, aby prípadne zvolil
vhodnú formu preskúmania svedka riadne vnímať a vypovedať.425) Musí ísť
o také formy posúdenia svedeckej spôsobilosti, aby ich výsledkom bolo rozptýlenie takých pochybností alebo potvrdenie svedeckej nespôsobilosti. To
môžu urobiť predovšetkým vhodnými otázkami položenými takejto osobe.
V prípade, že orgány činné v trestnom konaní alebo súd majú naďalej závažnú
pochybnosť o tom, či nie je u svedka, ktorého výpoveď je pre rozhodnutie
v trestnom konaní obzvlášť dôležitá, podstatne znížená schopnosť vnímať alebo vypovedať, existuje možnosť dať znalecky vyšetriť aj duševný stav svedka
(§ 150 TP). Možno tak urobiť na základe príkazu súdu a v prípravnom konaní
na základe príkazu sudcu pre prípravné konanie. Účelom znaleckého vyšetrenia svedka je poskytnúť údaje, z ktorých by bolo možné vyvodiť závery o príčetnosti, resp. zmenšenej príčetnosti svedka, ktoré sú potrebné na posúdenie vierohodnosti jeho výpovede. Z ustanovenia poslednej vety § 150 Trestného poriadku vyplýva, že „vyšetrenie duševného stavu svedka nemožno
vykonávať pozorovaním v zdravotníckom ústave“, z čoho možno odvodiť záver, že tak možno urobiť len ambulantne. Ak sa na podklade vyšetrenia duševného stavu svedka zistí, že svedok nie je schopný vnímať alebo vypovedať,
alebo že jeho schopnosť správne vnímať alebo vypovedať je podstatne znížená, treba od ďalšieho výsluchu takéhoto svedka upustiť.427)
Stále jednoznačne nevyriešenou otázkou však zostáva, koľko
znalcov má byť pribratých na vyšetrenie duševného stavu svedka. Na
rozdiel od obvineného, ktorého duševný stav podľa ustanovenia § 148 ods. 1
Trestného poriadku vyšetrujú vždy dvaja znalci z odboru psychiatrie, u svedka
takáto úprava v ustanovení § 150 Trestného poriadku absentuje. Zo všeobecného ustanovenia § 142 ods. 1 TP (posledná veta) vyplýva, že „dvoch znalcov
treba pribrať vždy, ak ide o vyšetrenie duševného stavu“, pričom nie je konkretizované na vyšetrenie duševného stavu akej osoby sa úprava vzťahuje.
Môže však ísť len o vyšetrenie duševného stavu obvineného alebo svedka. Ak
vychádzame z platného stavu právnej úpravy a z uznávanej zásady
425) Porovnaj Jelínek,J. a kol.: Trestní právo procesní, Praha, Leges, 2010, s. 372, ISBN
978-80-87212-30-1, 784 s, a Císařová, D. a kol.: Trestní právo procesní, s. 335.
426) Čentéš, J., Haťapka,M., Mathern, V., Minárik, Š., Palarec, J., Štift, P.: Trestné právo s vysvetlivkami a judikatúrou, s. 439.
427) Porovnaj Musil.J., Kratochvíl, V., Šámal, P., a kol.: Trestní právo procesní, C.H.Beck, Praha,
2007, s. 431
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uplatňovanej pri výklade práva, tak potom platí, že ak neexistuje špeciálna
úprava, uplatňuje sa všeobecná úprava. Logicky z toho vyplýva, že aj pri vyšetrení duševného stavu svedka by mali byť priberaný dvaja znalci. Na tento problém však existujú aj iné názory, napríklad že „vyšetrenie duševného stavu
svedka môže urobiť aj jeden znalec z odboru psychiatrie“. Z tohto názoru vyplýva, že „je vecou zváženia orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu, či
sa na vyšetrenie duševného stavu svedka priberie jeden alebo dvaja znalci“.428) Kým tento problém definitívne a legálne nevyrieši jednoznačná právna
úprava, respektíve judikatúra, možno v prospech priberania dvoch znalcov
uplatniť aj argumentáciu vychádzajúcu z významu inštitútu svedka pre trestné
konanie a tým aj významu vyšetrenia jeho duševného stavu. V mnohých prípadoch je preukázanie viny, respektíve neviny, závislé len na svedeckej výpovedi svedka, vrátane toho, ktorého spôsobilosť je diskutabilná. Evidentne možno predpokladať, že znalecký posudok o duševnom stave svedka, vypracovaný dvomi znalcami, bude objektívnejší. Preto si možno položiť otázku, či je
vyšetrenie duševného stavu svedka menej dôležité a menej závažné ako vyšetrenie duševného stavu obvineného, keďže od svedeckej výpovede často
závisí rozhodnutie o vine či nevine stíhanej osoby. Existuje aj iné riešenie.
Môže ním byť zmena právnej úpravy tak, že všeobecne pre vyšetrenie duševného stavu postačí pribrať jedného znalca. Takouto cestou šla napríklad česká aplikačná prax a neskôr aj právna úprava. Najprv sa v roku 1995 k veci jednoznačne postavila česká judikatúra, keď konštatovala, že „ak treba vyšetriť
duševný stav svedka, postačí zásadne pribranie jedného znalca – psychiatra“.429) K tomuto riešeniu sa neskôr priklonila aj česká legislatíva, keď podľa
všeobecných ustanovení súčasne platnej úpravy je potrebné pribrať dvoch
znalcov len ak ide o prehliadku a pitvu mŕtvoly. Platná úprava však nevylučuje
pribrať dvoch znalcov v prípadoch, ak ide o objasnenie zvlášť dôležitej skutočnosti. Keďže špeciálne ustanovenie upravujúce vyšetrenie duševného stavu
svedka otázku počtu znalcov nerieši, je preto možné v Českej republike v osobitných prípadoch na základe úvahy orgánov činných v trestnom konaní pribrať dvoch znalcov aj v prípade vyšetrenia duševného stavu svedka.430) Ide
však o možnosť takto postupovať, nie o povinnosť.
Z povahy svedeckej výpovede ako dôkazu vyplýva, že týmto dôkazom nemôže byť prejav osoby, ktorá síce skutočnosti dôležité pre konanie vnímala
a aj si ich zapamätovala, avšak nie je schopná alebo ochotná sa ústne vyjadrovať, hoci by namiesto toho svoju výpoveď celú napísala. Toto tvrdenie možno
argumentačne oprieť o slová právnej úpravy „vypovedať ako svedok“,
428) Čentéš, J., Haťapka,M., Mathern, V., Minárik, Š., Palarec, J., Štift, P.: Trestné právo s vysvetlivkami a judikatúrou, s. 439.
429) Text možno nájsť v českej „Zbírce soudních rozhodnutí“ z roku 1995, pod označením R
5/1995 – pozn.autora
430) Pozri § 105 ods. 4 a § 118 českého Trestného poriadku, zákon č. 141/1961 Zb. o trestním řízení soudním (trestní řád) v platném znění

383

TRESTNÉ PRÁVO V ŠIRŠÍCH SÚVISLOSTIACH

uvedenej v ustanovení § 127 ods. 1 Trestného poriadku. Takéto písomné vyjadrenie sa môže posudzovať len ako listinný dôkaz (§ 153 ods.1 TP), pretože
iné hodnotenie písomného prejavu by bolo v rozpore aj so zásadou ústnosti
(prvá veta § 2 ods. 18 TP). Ako svedok však môže byť vypočutá osoba nepočujúca, ktorá môže byť vzhľadom na postihnutie sluchu zároveň aj hluchonemá, a výnimočne aj osoba hluchoslepá, ktorá je inak schopná sa vyjadrovať.
Vyjadrovať sa môže napríklad „posunkovou rečou“, v prípade osoby nepočujúcej alebo hluchonemej, ďalej „zvýraznenou artikuláciou“, v prípade osoby
nepočujúcej alebo hluchonemej, ktorá ale neovláda posunkovú reč, alebo
nakoniec takzvanou „komunikáciou do ruky“ v prípade osoby hluchoslepej.
Na výsluch takejto osoby sa priberie tlmočník pre posunkovú reč alebo artikulačný tlmočník alebo tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý ovláda takzvanú
komunikácia do ruky (§ 28 TP). Všetky uvedené riešenia ponúka právna úprava uvedená v príslušnom ustanovení zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.431) Ani tento zákon a ani iný právny predpis však nerieši otázku
výsluchu rečovo postihnutých osôb, inak povedané nehovoriacich osôb (pojem „nemá“ osoba sa nepoužíva). Môže ísť o nehovoriace osoby úplne alebo
len sčasti, alebo o nehovoriace osoby na základe vrodenej rečovej vady,
resp. na základe nejakej telesnej alebo psychickej vady, ktorá nastala neskôr,
keď už osoba reč ovládala, resp. ide o trvalo nehovoriace osoby alebo len
momentálne nehovoriace. Ak nebráni takto postihnutej osobe podať svedeckú výpoveď iná prekážka, ktorá by postihovala iné schopnosti, tvoriace predpoklad byť svedkom, ako je schopnosť vnímať a vnímané si zapamätať (napríklad na základe mentálneho postihnutia), prichádza do úvahy výsluch so špeciálnym postupom. Ten môže spočívať v tom, že nehovoriacej osobe sú
kladené otázky takým spôsobom, aby mohla na ne reagovať pozitívnym alebo
negatívnym prejavom, napríklad súhlasným alebo nesúhlasným pokývaním
hlavy. Problém je v tom, že takéto otázky majú objektívne sugestívny charakter, čo inak právna úprava vylučuje (§ 132 ods. 2 TP). Akceptovateľným riešením by mohol byť aj postup spočívajúci v kladení otázok orgánmi činnými
v trestnom konaní alebo súdom, ktoré by neobsahovali očakávané údaje, nenavádzali by teda nehovoriaceho svedka čo má odpovedať (nemali by sugestívny charakter) a nehovoriaci svedok by na ne pred orgánom vykonávajúcim
výsluch odpovedal napísaním stručnej odpovede. Slabinou tohto riešenia je
skutočnosť, že je v rozpore so zákonnou úpravou priebehu výsluchu svedka,
431) a) Porovnaj Musil.J., Kratochvíl, V., Šámal, P., a kol.: Trestní právo procesní, C.H.Beck, Praha,
2007, s. 431
b) Podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, v znení neskorších predpisov, konkrétne podľa § 20 ods.3, je tlmočníkom aj: po 1) tlmočník posunkovej reči
nepočujúcich, po 2) artikulačný tlmočník, ktorý využívaním svojich špecifických schopností,
zručností a skúseností umožňuje za upravených podmienok jednosmernú alebo obojsmernú
komunikáciu pre sluchovo postihnutú osobu, ktorá neovláda posunkovú reč a nepočuje hovorenú reč, po 3) tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, zručností a skúseností umožňuje komunikáciu s osobou, ktorá má kombinované
postihnutie zraku a sluchu.
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ktorá vyžaduje dať svedkovi možnosť, „aby súvisle vypovedal všetko čo sám
o veci vie“ (§ 132 ods. 1 TP).Pre zákonne čisté riešenie by sa pre obidva prípady vyžadovali legislatívne zmeny v podobe výnimiek uplatňovania spomínaných pravidiel priebehu výsluchu. Ak nehovoriaca osoba ovláda posunkovú
reč, môže byť vypočutá za pomoci tlmočníka pre posunkovú reč, pričom tento
postup by mal mať prednosť pred zmienenými postupmi.

Problém pojmového vymedzenia svedka
S pojmom svedok sa možno stretnúť nielen v súvislosti s trestným konaním, ale možno sa s ním stretnúť aj v občianskoprávnom konaní, ako aj
v správnom konaní. Hľadať jasnú a jednoznačnú definíciu svedka v právnych
predpisoch, upravujúcich uvedené druhy procesných postupov, je márne,
lebo ju jednoducho neobsahujú. Definíciu svedka možno len odvodiť z existujúcej právnej úpravy, čím sa zaoberá predovšetkým právna teória spomínaných právnych odvetví.432) Ako už bolo uvedené, Trestný poriadok, ako základný trestno-procesný predpis, pojem svedka nedefinuje, upravuje iba jeho
práva a povinnosti, ako aj postup pri výsluchu svedka ako dôkazného prostriedku.433) Nejde však o legálnu definíciu. Napriek tomu v slovenskej a
432) a) Občiansky súdny poriadok, zákon č. 99/193 Zb. v znení neskorších predpisov , ako základný právny predpis upravujúci občianske konanie, neupravuje pojem svedka. Zo znenia ustanovenia § 126, ktorý upravuje právne postavenie svedka a spôsob jeho výsluchu možno odvodiť,
že „svedkom je fyzická osoba, povinná sa dostaviť na predvolanie súdu a vypovedať všetko čo
vie o predmete výsluchu, pričom je povinná vypovedať pravdu a nič nezamlčať“. – pozn.autora
b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok), v znení neskorších predpisov, ako základný právny predpis upravujúci správne konanie, tak isto definíciu svedka neupravuje. Možno však konštatovať, že v ponímaní správneho poriadku je svedkom fyzická osoba,
ktorá vypovedá pred správnym orgánom o dôležitých skutočnostiach, ktoré majú vzťah k prejednávanej veci. Ide o skutočnosti, o ktorých svedok získal poznatky vlastnými zmyslami v určitom mieste a čase, alebo o ktorých sa dozvedel iným spôsobom (napríklad o nich počul od
iných osôb). V negatívnom ponímaní, svedkom nemôže byť zamestnanec správneho orgánu,
ktorý vo veci koná, čo však nevylučuje, aby ako svedok mohol vo veci vystúpiť iný zamestnanec
správneho orgánu. Rovnako svedkom nemôže byť ani účastník správneho konania, t.j. osoba,
o ktorej právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa koná. V správnom konaní platí zásada, že štatutárny zástupca právnickej osoby v správnom konaní, ktorého účastníkom je táto právnická osoba, má byť vždy vypočutý ako účastník konania, a nie ako svedok.
V zmysle Správneho poriadku svedkom taktiež nemôžu byť osoby požívajúce výsady a imunity,
pretože podľa medzinárodného práva sú vyňaté zo správnej jurisdikcie a nie sú povinné vypovedať ako svedok. Svedkom nemôžu byť ani osoby, ktoré nie sú schopné riadnej svedeckej výpovede (maloleté osoby a osoby telesne alebo duševne choré, ak nie sú spôsobilé dostatočne
vnímať, ako aj schopné vnímané veci a javy reprodukovať). Ostatné skutočnosti týkajúce sa
svedka (napríklad povinnosť vypovedať ako svedok, výnimky z tejto povinnosti ako aj práva
upravuje Správny poriadok v ustanoveniach § 35. – pozri Sobihard, J.:Správny poriadok–
komentár , Bratislava, Iura Edition, 2002, s. 278
433) Legálnu definíciu svedka neobsahovali ani predchádzajúce trestnoprocesné kódexy uplatňované v územných súvislostiach Slovenska od konca 19. storočia po súčasnosť, teda uhorský
Trestný poriadok - zákonný článok č. XXXIII z roku 1896, rakúsky Trestný poriadok - zákon
č. 119/1873 ríšskeho zákonníka, Trestný poriadok – zákon č. 87/1950 Zb., Trestný poriadok
– zákon č. 64/1956 Zb. a ani Trestný poriadok – zákon č. 141/1961 Zb. Aj tieto upravovali len
práva a povinnosti svedka, ako aj postup pri výsluchu svedka . – pozn. autora
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českej odbornej literatúre z oblasti trestného práva procesného je svedok,
ako výsledok teoretických úvah, definovaný v rôznych podobách. Existuje viacero takýchto vymedzení pojmu svedka. Jednotlivé definície sa však od seba
odlišujú len veľmi málo, pretože vychádzajú z legálnej úpravy svedka, čo
v podstate umožňuje len vyjadriť ten istý obsah vyjadriť čiastočne odlišnými
formuláciami. Napríklad Miřička vychádzajúci z úpravy rakúskeho Trestného
poriadku, ktorý platil na území Čiech a Moravy do roku 1950, svedka definoval ako „osobu rozdielnu od obvineného, ktorá má pred súdom na jeho vyzvanie vypovedať o skutkových okolnostiach, o ktorých nadobudla vedomosť
síce vlastným pozorovaním, ale inou cestou, než ako znalec, pribraný v tej istej trestnej veci.“434) Ráliš, opierajúci sa o ustanovenia uhorského Trestného
poriadku, ktorý platil na území Slovenska do roku 1950, vrátane obdobia tzv.
Slovenského štátu, hovorí o svedkovi ako o „fyzickej osobe, ktorá vnímala
okolnosti pre prípad závažné, pomocou vlastných zmyslov, a ktorá bola súdom oboslaná ako svedok, pričom ide o osobu rozdielnu od obvineného.“435)
Veľmi zaujímavú definíciu ponúka Mathern, ktorý v čase niekoľkoročného
uplatňovania úpravy podľa Trestného poriadku z roku 1961 svedka charakterizoval „ako osobu rozdielnu od obvineného, ktorá pred orgánom činným
v trestnom konaní vypovedá podľa ustanovení Trestného poriadku o okolnostiach, ktoré vnímala vlastnými zmyslami, ktoré súvisia so skutkom, pre ktorý
bolo začaté trestné stíhanie.“436) Husár považuje svedka za „osobu rozdielnu
od obvineného, ktorá bola vyzvaná orgánom činným v trestnom konaní (súdom), aby vypovedala ako svedok o skutočnostiach, ktoré vnímala vlastnými
zmyslami, teda videla, počula, cítila atď.“437) Takú istú definíciu svedka nájdeme aj u Jelínka.438) Podľa Vajdu možno za svedka považovať „fyzickú osobu
predvolanú orgánom činným v trestnom konaní (súdom), aby v zmysle procesných predpisov uviedla všetky jej známe skutočnosti, ktoré sú dôležité pre
rozhodnutie v trestnej veci“.439) Rašla svedka definuje ako „fyzickú osobu,
odlišnú od obvineného, ktorú orgán činný v trestnom konaní (súd) predvolal
a vyzval, aby v zmysle procesných predpisov vypovedala o skutočnostiach,
ktoré vnímala svojimi zmyslami, a ktoré majú nejaký vplyv k trestnému konaniu
v konkrétnej trestnej veci“.440) Podľa Císařovej je „svedkom osoba rozdielna
od obvineného, ktorá bola orgánom činným v trestnom konaní vyzvaná, aby
vypovedala o tom, čo je jej známe o trestnom čine, jeho páchateľovi a
434) Miřička, A.: Trestní právo procesní, Praha, Všehrd, 1932, s. 125
435) Ráliš, A.: Trestné právo procesné, Bratislava, Justitia, 1942, s. 83
436) Mathern, V.: Výpoveď obvineného a svedka v konaní pred súdom, Bratislava, Príručky ministerstva spravodlivosti, Zväzok 27, 1968, s. 30
437) Husár, E. Trestné právo procesné, Bratislava, Iura Edition, 2003, s. 120.
438) Porovnaj Jelínek ,J. a kol.: Trestní právo procesní, Praha, Leges, 2010, s. 371
439) Vajda, Ľ. Teoretické východiská a praktické aspekty dokazovania vo vyšetrovaní, s 123.
440) Rašla, A.: Základy dôkazného práva, PF UPJŠ, Košice, 1979, s. 60.
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okolnostiach dôležitých pre trestné konanie, pričom ide o okolnosti, ktoré videla, počula alebo inak vnímala svojimi zmyslami.“441) Napokon Ivor uvádza,
že „svedkom je osoba odlišná od obvineného, ktorá je povinná dostaviť sa na
predvolanie orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu, aby vypovedala
ako svedok o tom, čo jej je známe o trestnom čine a o jeho páchateľovi alebo
o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie, teda o skutočnostiach, ktoré
vnímala svojimi zmyslami, teda počula, videla a pod.“ 442)
V súvislosti s postavením svedka a vymedzením jeho pojmu Mathern už
v minulosti upozorňoval na dôležité kritérium, ktoré významne ovplyvňuje definovanie tohto pojmu. Ide o problém vymedzenia predmetu výsluchu, teda
čoho (ktorého skutku) sa môže svedecká výpoveď týkať. V ustanovení § 127
ods. 1 Trestného poriadku sa síce jednoznačne uvádza, že svedok je povinný
vypovedať „o tom, čo mu je známe o trestnom čine...“,avšak povinnosť svedka vypovedať nemožno chápať neobmedzene. Ak má byť osoba vypočutá ako
svedok, musí byť pred začatím výsluchu oboznámená s jeho predmetom.
Táto povinnosť orgánu vykonávajúceho výsluch vyplýva z ustanovenia § 132
ods. 1 Trestného poriadku, kde sa uvádza: „na začiatku výsluchu sa treba
svedka opýtať na jeho pomer k prerokovávanej veci...., svedkovi sa musí dať
možnosť aby súvisle vypovedal všetko, čo sám o veci vie, a odkiaľ sa dozvedel
ním uvádzané skutočnosti.“ „Prerokovávanou vecou“ nemôže byť nič iné ako
vec, respektíve skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie (§ 199 ods. 1
TP), prípadne už aj vznesené obvinenie (§ 206 ods. 1 TP) a okolnosti súvisiace s týmto skutkom. Predmetom výsluchu môžu byť aj okolnosti dôležité pre
charakterizovanie osoby páchateľa tohto skutku, okolnosti dôležité pre zistenie nárokov poškodeného týkajúce sa tohto skutku, ako aj okolnosti dôležité
pre zistenie príčin a podmienok, ktoré viedli k spáchaniu tohto skutku (porovnaj ustanovenie § 119 ods. 1 TP). Predmetom výsluchu však nemôžu byť
okolnosti, ktoré nesúvisia s osobou páchateľa, ani so skutkom, ktorý tvorí
podstatu prerokovávanej veci. Ak teda bude niekto vypočúvaný ako svedok vo
veci osoby obvinenej zo spáchania konkrétneho skutku vykazujúceho znaky
trestného činu, môže byť vypočutý ako svedok ku všetkým okolnostiam, ktoré
súvisia s týmto skutkom, s osobným profilom obvineného alebo k okolnostiam, ktoré viedli k spáchaniu trestného činu, respektíve k okolnostiam súvisiacim s náhradou škody. Ak v priebehu prípravného konania vznikne podozrenie, že sa obvinený dopustil aj iného skutku vykazujúceho znaky trestného
činu, nie je možné k tomuto novému skutku svedka vypočuť, kým nebude pre
tento nový skutok začaté trestné stíhanie. Ide o dôležité právo svedka, aby nebol vypočúvaný k okolnostiam, ktoré s predmetom výsluchu nesúvisia a tiež
o právo obvineného, aby neboli vo veci vykonávané dôkazy ku skutku, pre
ktoré nebolo začaté trestné stíhanie, prípadne vznesené obvinenie. Logicky
441) Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol.: Trestní právo procesní, Praha, ASPI, 2008, s. 316,
442) Ivor, J. a kol.: Trestné právo procesné, Iura Edition, Bratislava, 2010, s. 465
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možno z toho odvodiť záver, že výsluch svedka, respektíve všetky dôkazy vykonané aj ohľadne ďalšieho skutku, pred tým, ako bolo začaté trestné stíhanie, neboli vykonané procesne správne a treba ich zopakovať. 443)
Zo spomínaných viacerých teoretických vymedzení pojmu svedka jednoznačne vyplýva, že ním môže byť len osoba, ktorá naraz spĺňa viacero predpokladov. Svedkom je len fyzická osoba, etymologicky prenesené do slovenčiny ako „prirodzená osoba“. Treba si však uvedomiť, že pojem fyzická osoba
nie je identický s pojmom občan, pretože má na mysli človeka, ako ľudskú bytosť, bez ohľadu na jeho štátne občianstvo (štátnu príslušnosť). Teda svedkom môžu byť aj cudzinci, respektíve bezdomovci.444) Ďalším predpokladom
je, že svedkom je len tá osoba, ktorá vnímala okolnosti dôležité pre trestné konanie vlastnými zmyslami (zrak, sluch, čuch, hmat či chuť) v čase spáchania
skutku, teda získavala poznatky o veci priamym a bezprostredným pozorovaním skutočnosti, čím je jej výpoveď pre trestné konanie nenahraditeľná. Ďalším predpokladom je, že predmetom výsluchu sú len tie okolnosti, ktoré súvisia so skutkom pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie. Nakoniec svedkom je
len tá osoba, ktorá bola ako svedok predvolaná orgánom činným v trestnom
konaní alebo súdom.
Zovšeobecnením uvedených poznatkov, ako aj vychádzajúc z platnej
právnej úpravy a poznatkov teórie a aplikačnej praxe, možno dospieť k teoretickému vymedzeniu pojmu svedka v tom zmysle, že ide „o fyzickú osobu,
odlišnú od osoby obvineného, ktorá je povinná sa dostaviť na predvolanie orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu, aby podľa príslušných ustanovení Trestného poriadku ústne vypovedala ako svedok
o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie (napr. o trestnom čine a
o jeho páchateľovi), ktoré videla, počula alebo inak vnímala svojimi
zmyslami, a ktoré súvisia so skutkom, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie.“
V súvislosti s vymedzením pojmu svedok treba poukázať ešte jednu skutočnosť. V teórii trestného práva sa niekedy rozlišuje pojem svedok v materiálnom zmysle a pojem svedok vo formálnom zmysle. Za svedka v materiálnom zmysle možno považovať fyzickú osobu, ktorá svojimi zmyslami vnímala skutočnosti, ktoré sú dôležité pre trestné konanie a môžu tak byť
podkladom pre rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní alebo súdu,
a ktorá o nich môže vypovedať. Nie je pritom podstatné, či bola k výpovedi vyzvaná orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom alebo niektorou zo
strán, alebo či sa za takýmto účelom prihlásila sama. Podstatné je, že vnímala
relevantné skutočnosti a disponuje poznatkami, ktoré sú potrebné pre účely
trestného konania. Svedok v materiálnom zmysle sa môže dostať do pozície
443) K tomu porovnaj Mathern, V.: Výpoveď obvineného a svedka v konaní pred súdom, Bratislava,
Príručky ministerstva spravodlivosti, Zväzok 27, 1968, s. 28 a 29, 149 s.
444) K tomu porovnaj Lazar, J. a kol.: Občianske právo hmotné., s. 143.
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svedka vo formálnom zmysle, ak ho orgán činný v trestnom konaní alebo súd
riadne predvolá na výsluch. Ale tiež sa ním vôbec nemusí stať, napríklad vtedy
pokiaľ sa o ňom žiadna zo strán trestného konania nedozvie a svedok sa sám
neprihlási k podaniu výpovede.445)
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Medzinárodné štandardy v oblasti väzenstva a ich uplatňovanie ...

Nina Vančíková

Medzinárodné štandardy
v oblasti väzenstva a ich
uplatňovanie v Slovenskej
republike
Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá uplatňovaním medzinárodných štandardov v oblasti väzenstva v Slovenskej republike. Zdôrazňuje, že ujma na inak chránených
občianskych právach a slobodách páchateľa trestného činu by nikdy nemala
byť cieľom alebo zmyslom trestu a vylúčenie odsúdeného zo spoločnosti prostredníctvom trestu odňatia slobody v záujme toho, aby sa naučil, ako sa má
v spoločnosti správať, má nastať len v prípade, keď účel trestu nemožno dosiahnuť inak Na podklade medzinárodných dokumentov autorka načrtáva základné princípy a zásady týkajúce sa výkonu trestu odňatia slobody, poukazuje na niektoré aplikačné problémy súvisiace s výkonom trestu odňatia slobody
a načrtáva možnosti ich riešenia.

Kľúčové slová:
výkon trestu, nariadenie výkonu trestu, odklad výkonu trestu, prerušenie
výkonu trestu, upustenie od výkonu trestu, započítanie väzby a trestu, Európske väzenské pravidlá, Európsky dohovor o zabránení mučenia a neľudského
alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

Abstract:
The article deals with the usage of international standards in the field of
penitentiary in Slovac Republic. It points out that the loss of civil rights should
not be the aim of the punishment. The exclusion of the convicted by the
imprisonment can be used only if the aim of the punishment cannot be
reached in another way. Based upon international documents the author
shows basic principles and rules of imprisonment. The author also reveals
problems occuring when law concerning imprisonment is being applied and
outlines the solutions.
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enforcement of the sentence, waiver of enforcement of the sentence,
deduction of the periode of custody or sentence, The European Prison
Rules, The European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman
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Úvod
Ak nie je samotná hrozba trestu dostatočná, za splnenia zákonom stanovených podmienok nastupuje jeho uloženie. Pri ukladaní trestov sa súdy riadia zásadou humanizmu, zákonnosti trestu, jeho individualizácie, personality
a proporcionality, čoho výsledkom by mal byť spravodlivý trest. Je potrebné
zdôrazniť, že tresty v zmysle zákona ukladajú súdy páchateľom trestných činov až po riadne vykonanom trestnom a súdnom konaní.
Trest odňatia slobody predstavuje univerzálny a zároveň najprísnejší druh
trestu. Aj preto sa v hierarchii sankcií chápe ako „ultima ratio,“ a to najmä v prípade menej závažných trestných činov. Zákon preto predpokladá, že tento
trest sa bude ukladať len v prípade, keď účel trestu nemožno dosiahnuť miernejšími druhmi trestov, alebo v prípadoch, keď ide o typovo najzávažnejšie
trestné činy446).
Výkon trestu predstavuje bezprostrednú realizáciu účelu Trestného zákona a trestu. Obsahom vykonávaného trestu je potom určitá ujma na inak
chránených občianskych právach a slobodách páchateľa trestného činu.
Ujma by však nikdy nemala byť cieľom alebo zmyslom trestu. Zásadne by
mala byť, a to aj pri alternatívnych trestoch, len nevyhnutným prostriedkom na
dosiahnutie účelu trestu a Trestného zákona447).
Ak uznáme, že vylúčenie odsúdeného zo spoločnosti prostredníctvom
trestu odňatia slobody v záujme toho, aby sa naučil, ako sa má v spoločnosti
správať, produkuje odstrú dilemu, potom musíme uvažovať aj nad tým, že
podmienky výkonu trestných sankcií musíme čo najviac prispôsobiť podmienkam života v spoločnosti448).

446) JUDr. Samaš O., JUDr. Stiffel H., JUDr. Toman P., Trestný zákon stručný komentár, Iura edition 2006, ISBN 80-8078-078-1, str. 122,
447) Národná správa pre EMCDDA, Stav drogových závislostí a kontrola drog v Slovenskej republike, Národné monitorovacie centrum pre drogy, rok 2003 , zdroj:www.infodrogy.sk/narodnasprava
448) JUDr. Fábry A.,CSc., Úvod do penológie, Občianske združenie Sociálna práca, Bratislava,
2006, ISBN 80-89185-23-1 , str. 29
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1.

Nariadenie výkonu trestu, odklad výkonu trestu, prerušenie výkonu trestu, upustenie od výkonu trestu, započítanie väzby a trestu,

Základné trestnoprávne kódexy síce charakterizujú trest odňatia slobody
a jeho výkon (zákon číslo 300/2005 Z. z. Trestný zákon a zákon číslo
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov),
následne však odkazujú na zákon číslo 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávací predpis vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 368/2008
Z. z. ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody.
Trestný poriadok v § 408 ustanovuje postup pri nariadení výkonu trestu.
Osobitne postup, ak odsúdený nenastúpi do výkonu trestu v lehote, ktorá mu
bola poskytnutá, alebo ak je obava, že ujde, alebo sa bude skrývať. V danom
prípade nariadi predseda senátu, aby bol do výkonu trestu dodaný. Ak nie je
známe miesto pobytu odsúdeného, použije sa na príkaz na jeho dodanie do
výkonu trestu ustanovenie § 73 odsek 3 primerane. Je potrebné poznamenať, že obmedzenie osobnej slobody, ku ktorému dôjde pri dodaní odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody, je obmedzením osobnej slobody odsúdeného, ku ktorému dochádza až po nariadení uloženého trestu odňatia
slobody. Treba ho preto považovať priamo za súčasť výkonu tohto trestu a určuje aj začiatok jeho výkonu, a nie je teda súčasťou väzby v zmysle ustanovenia § 45 odsek 1 Trestného zákona a § 414 odsek 1 Trestného poriadku,
o započítaní ktorého by musel rozhodovať súd449).
V prípadoch predpokladaných zákonodarcom (§ 409, § 410 Trestného
poriadku) možno výkon trestu odňatia slobody odložiť. Povolenie odkladu výkonu trestu odňatia slobody nie je podmienené dĺžkou trvania trestu. Prerušenie výkonu trestu odňatia slobody (§ 412 Trestného poriadku) je obdobný inštitút, ako odklad výkonu trestu odňatia slobody. Predstavuje určitú výnimku
zo zásady neodkladnosti trestov, t. j. že výkon trestu má nasledovať čo najskôr po spáchaní trestného činu, respektíve uložení trestu, ako aj zo zásady
neprerušenia výkonu trestu, t. j. že po začatí výkonu trestu má tento prebiehať
bez prerušenia až do jeho ukončenia. V porovnaní s odkladom výkonu trestu
odňatia slobody v prípade prerušenia výkonu trestu odňatia slobody odsúdený musí do výkonu trestu nastúpiť, teda začať vykonávať trest450).
Ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky je daná právomoc upustiť
od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak odsúdený bol, alebo
má byť vyhostený. Ak nedôjde k vyhosteniu alebo ak sa vráti vyhostený, rozhodne súd, že trest odňatia slobody alebo jeho zvyšok sa vykoná. Aj súd môže
449) Stanovisko Najvyššieho súdu Slovenskej republiky číslo Tpj 40/88
450) JUDr. Čentéš J., PhD. A kolektív, Trestný poriadok s komentárom, Eurokódex 2006, ISBN
80-88931-48-7, str. 525, 528
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upustiť od výkonu trestu odňatia slobody alebo jeho zvyšku, ak zistí, že odsúdený ochorel na nevyliečiteľnú životu nebezpečnú chorobu alebo nevyliečiteľnú duševnú chorobu.
Vzhľadom na osobitné postavenie odsúdených žien – matiek, by stálo za
zváženie, či by nebolo vhodné upustiť od potrestania i v prípade matky novonarodeného dieťaťa, ktorej predseda senátu odložil výkon trestu odňatia slobody na jeden rok po pôrode v prípade, ak počas tejto doby viedla riadny život, príklade sa starala o svoje dieťa a trest odňatia slobody je vzhľadom na
jeho výšku neúčelný a neprimeraný a vzhľadom na okolnosti prípadu i neadekvátny.
V súlade s ustanovením § 414 odsek 1 Trestného poriadku o započítaní
väzby a trestu uznesením rozhoduje predseda senátu. Väzba sa započítava
podľa stavu ku dňu nariadenia výkonu trestu, a to od času, keď osobná sloboda obvineného bola obmedzená. V praxi sa však vyskytujú prípady, kedy došlo k obmedzeniu osobnej slobody, a po následnom postupe podľa § 206 odsek 1 Trestného poriadku bol prokurátorovi predložený vyšetrovací spis s návrhom na vzatie do väzby a súčasne na postup podľa § 204 odsek 1
Trestného poriadku. Prokurátor sa však nestotožní s návrhom na vzatie do
väzby, a prepustí obvineného zo zadržania, následne však podá na obvineného obžalobu. Tu vzniká problém, keďže hodiny, počas ktorých bol obvinený
zadržaný nemajú byť na základe čoho započítané do výkonu trestu (nepodmienečného), keďže k samotnej väzbe nedošlo. Podľa ustanovenia § 45 odsek 1 Trestného poriadku ak sa viedlo proti páchateľovi trestné stíhanie vo
väzbe a dôjde k tomto konaní k jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba strávená
vo väzbe do uloženého trestu, prípadne do úhrnného trestu alebo súhrnného
trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Dochádza teda k situácii, ktorú zákonodarca nerieši. Obdobná situácia môže nastať
i v prípade, ak prokurátor veäzme návrh na vzatie do väzby späť, pričom už podal tzv. „superrýchlu obžalobu.“

2.

Výkon trestu z pohľadu domácej legislatívy

Zákon o výkone trestu nadväzuje na ideový zámer, z ktorého vychádza aj
kodifikácia trestných kódexov a to, že ochranu práv a slobôd občanov
a ochranu ich života, zdravia a majetku je treba dosiahnuť predovšetkým mimotrestnými prostriedkami a tiež, že potlačovanie a kontrolovanie kriminality
bude možné účinne dosiahnuť vyváženým pôsobením prevencie a represie.
Kodifikácia predpisov upravujúcich výkon trestu vychádzala z nasledovných dokumentov:
a) Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá 10. Decembra 1948 Valným
zhromaždením Organizácie spojených národov,
b) Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd prijatý
v roku 1998 Radou Európy,
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c)
d)
e)
f)
g)

Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania prijatý Radou Európy v roku 1987,
Štandardné minimálne pravidlá pre zaobchádzanie s väznenými osobami
prijaté Organizáciou spojených národov v roku 1955,
Európske väzenské pravidlá prijaté Radou Európy v roku 1987,
Listina základných práv a slobôd,
Ústava Slovenskej republiky.

Základné zásady, ktoré sú v zákone o výkone trestu vyjadrené, možno
zhrnúť nasledovne:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vo výkone trestu sa rešpektuje dôstojnosť osobnosti odsúdeného, odsúdený nesmie byť podrobený krutému, neľudskému, či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Výkonom trestu musí byť tiež zabezpečená
ochrana spoločnosti.
Trest sa musí vykonávať nestranne. Odsúdený nesmie byť diskriminovaný z dôvodov pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti, etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia.
S odsúdeným vo výkone trestu sa musí zaobchádzať tak, aby sa podporovali také postoje a schopnosti, ktoré odsúdenému napomáhajú pri návrate do spoločnosti a začleneniu sa do nej v súlade so zákonom.
Odsúdenému sa môžu na čas výkonu trestu obmedzovať len tie občianske práva, ktorých výkon by bol v rozpore s účelom výkonu trestu alebo
ktoré sa nemôžu vzhľadom na výkon trestu uplatniť; takéto obmedzenia
sa precízne ustanovujú v zákone.
Na základe zmenenej vonkajšej diferenciácie (ústavy na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym, stredným a maximálnym stupňom stráženia)
výkon trestu je založený na diferencovanom bezpečnostnom systéme
stráženia odsúdených.
Zaobchádzanie s odsúdeným sa vykonáva diferencovane. Diferencované zaobchádzanie je založené na diferencovanom strážení, pohybe
a kontakte a diferencovaným spôsobom sa zabezpečuje aj realizácia
práv odsúdeného.
Za účelom zvýšenia účinnosti zaobchádzania s odsúdeným sa vykonáva
vnútorná diferenciácia; jej účelom je vytvorenie systému, ktorý obsahuje
motivačné prvky podporujúce snahu odsúdeného o resocializáciu.
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8.

3.

Za účelom účinného zaobchádzania s odsúdeným sa v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody vytvárajú špecializované oddiely, v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody osobitné kategórie odsúdených451).

Medzinárodné štandardy

Osobitný význam Všeobecnej deklarácie ľudských práv má najmä článok
5 (zákaz mučenia, krutého neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania
alebo trestu), článok 9 (nikoho nemožno svojvoľne zatknúť, držať vo väzbe
alebo vyhostiť do vyhnanstva), článok 10 (právo na spravodlivé a verejné vypočutie pred nestranným súdom) a článok 11 (prezumpcia neviny a zásada
niet trestného činu bez zákona a niet trestu bez zákona).
Slovenská republika ako členská krajina Európskej únie pristúpila ku garancii celého radu základných práv a slobôd vyplývajúcich z Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, ktorý podpísali 4. 11. 1950 všetky
členské štáty Rady Európy a do platnosti vstúpil 3. 9. 1953, následne k nemu
bolo prijatých 13 dodatkových protokolov.
V rámci medzinárodnej spolupráce má osobitné postavenie Európsky
dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb z roku 1983 s dodatkovým protokolom z roku 1997. No azda najväčší význam z medzinárodných dokumentov
Rady Európy má Európsky dohovor o zabránení mučenia a neľudského alebo
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania z roku 1987, ktorým bol zriadený Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (ďalej len “Výbor”). Prostredníctvom návštev Výbor preveruje zaobchádzanie s osobami zbavenými slobody s cieľom v prípade potreby posilniť ochranu týchto osôb pred mučením a pred neľudským či
ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním. Po každej návšteve Výbor vypracuje správu o skutočnostiach zistených v jej priebehu, pričom vezme do
úvahy prípadné pripomienky, ktoré uviedla zúčastnená strana.
Takéto návštevy v Slovenskej republike sa doposiaľ uskutočnili štyrikrát
(v mesiacoch jún - júl 1995, v októbri 2000, v mesiacoch február - marec
2005 a od 24. marca do 2. apríla 2009). Pri ostatnej návšteve Slovenskej republiky výbor kritizoval najmä prax hromadných dôkladných osobných prehliadok a využívanie služobných psov pri zaobchádzaní s väzňami v rámci
bežných povinných úkonov vo väzniciach. Pozitívny vývoj výbor vidí v diferencovaných režimov dostupných pre obvinených, v integrácii odsúdených vykonávajúcich dlhodobé tresty vo všeobecnej väzenskej populácii, vo vývoji
individualizovaných programov „zaobchádzania“, v novom systému odmeňovania pre obvinených aj odsúdených a v efektívnejšej úlohe prokurátorov pri
kontrole väzníc. Výbor sa domnieva, že rozdelenie a diferenciácia väzňov
451) Dôvodová správa zákona o výkone trestu odňatiaslobody,zdroj: ww.justice.gov.sk/kop/pk
/2005/pk05020_04.pdf
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umožňujúca každej osobe byť hodnotený v zmysle bezpečnostných rizík,
zručností a potrieb sa má udiať pri prijatí do väzenia a nie na úrovni ukladania
trestu452).
Osobitý význam má Odporúčanie Rec(2006)2 Výboru ministrov Rady
Európy členským štátom o Európskych väzenských pravidlách prijaté Výborom ministrov 11. januára 2006 na 952. stretnutí zástupcov ministrov. Zdôrazňuje, že výkon trestu odňatia slobody a zaobchádzanie s uväznenými osobami si vyžadujú prihliadanie na potreby ochrany, bezpečnosti a disciplíny,
ale aj zabezpečenie takých väzenských podmienok, ktoré neznižujú ľudskú
dôstojnosť a poskytujú zmysluplné pracovné činnosti a programy zaobchádzania s klientmi, a tak ich pripravujú na reintegráciu do spoločnosti. Vymedzuje základné princípy, pričom zdôrazňuje, že so všetkými osobami, ktoré sú
zbavené slobody, sa má zaobchádzať tak, aby sa rešpektovali ich ľudské práva. Zdôrazňuje, že osobám zbaveným slobody zostávajú zachované všetky
práva, ktoré im nie sú zákonne odobraté rozhodnutím o odsúdení alebo o ich
vzatím do väzby, ďalej, že proti osobám zbaveným slobody sa má uplatňovať
čo najmenej obmedzení, nevyhnutných a primeraných zákonnému cieľu, pre
ktorý boli uložené. Väzenské podmienky, ktoré porušujú ľudské práva väzňov, neospravedlňuje nedostatok prostriedkov, pretože život vo väzení sa má
čo najviac približovať k pozitívnym aspektom života v spoločnosti a každé
uväznenie má byť vedené tak, aby uľahčilo reintegráciu osôb, ktoré boli zbavené slobody, do slobodnej spoločnosti. Kladie dôraz na spoluprácu s externými sociálnymi službami a pokiaľ je to možné, je potrebné podporovať interesovanie občianskej spoločnosti do väzenského života. Pripomína, že väzenský personál vykonáva dôležitú verejnú službu a jeho prijímanie, vzdelávanie
a podmienky práce mu majú umožňovať zachovávať vysoké štandardy v starostlivosti o väzňov, pričom všetky väznice sa majú podrobovať pravidelnej
štátnej kontrole a nezávislému monitoringu.
Vo VIII. časti v bode 102.2 je zvlášť zdôraznené, že trest zbavenia slobody je trestom sám osebe, a preto režim pre odsúdených nemá zhoršovať utrpenie spojené s uväznením.
Je potrebné zdôrazniť, že ide o odporúčajúcu normu, ktorá v členských
štátoch Rady Európy stanovila ešte prísnejšie kritériá, než odporúčajú Minimálne štandardné pravidlá zaobchádzania s väznenými osobami, ktoré prijala
Organizácia spojených národov v roku 1955.
Vzhľadom na osobitnú situáciu žien vo väzení a vplyv uväznenia rodičov
na spoločenský a rodinný život prijal Európsky parlament 13. marca 2008
Uznesenie o osobitnej situácii žien vo väzení a o vplyve uväznenia rodičov na
spoločenský a rodinný život (2007/2116(INI)) zverejnené v Úradnom
452) CPT/Inf (2010) 1 Správa pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky uskutočnenej Európskym výborom na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, zdroj: www. cpt.coe.int/documnts/svk/2010-01-inf-svk.pdf
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vestníku C 066 E , 20/03/2009 S. 0049 – 0056, pričom mimo iné odporúča, aby uväznenie tehotných žien a matiek, ktoré majú pri sebe svoje malé
deti, bolo tým posledným riešením a aby sa viac uprednostňovali alternatívne
sankcie k uväzneniu, predovšetkým v prípade matiek, pokiaľ je uložený trest
nízky a riziko pre verejnú bezpečnosť zanedbateľné.

Záver
Na záver treba uviesť, že trest odňatia slobody, jeho výkon sa humanizuje
a modernizuje, pričom sa rešpektujú Európske väzenské pravidlá i ďalšie medzinárodné dohody a vnútroštátne právne normy. Zlepšujú sa materiálne podmienky, aj keď nemožno vysloviť absolútnu spokojnosť.
Zo správy ombudsmana Slovenskej republiky453) vyplýva, že aj keď penitenciárne zaobchádzanie s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody sa
postupne približuje bežným životným podmienkam, že do popredia sa dostáva úcta človeka k človeku ako základná požiadavka humanizácie trestu odňatia slobody, nemožno opomenúť aj niektoré skutočnosti, ktoré do výkonu
trestu odňatia slobody prenikajú pomaly, respektíve len málo, alebo vôbec.
Predovšetkým poukazuje na extramurálne programy, ktoré majú byť orientované na vytváranie, udržiavanie či posilňovanie väzieb odsúdených na svet
mimo ústavov pre výkon trestu odňatia slobody. V rámci ich plnenia je namieste preferovanie väzieb sociálno-pozitívnych, napríklad k rodine, priateľom,
profesným, záujmovým či náboženským organizáciám. Iste, že nemožno zabúdať i na intímne návštevy manželky, manžela, družky, druha, či priateľky,
priateľa. Má to význam aj pre redukciu homosexuality ako náhradného sexuálneho uspokojovania a podobne.
S poukazom na ostatnú správu CPT454) je potrebné konštatovať zo strany
Slovenskej republiky určité rezervy, je však vidieť snahu o zlepšenie, čo dokazuje i odpoveď vlády Slovenskej republiky na predmetnú správu 455).
Odhliadnuc od uvedeného je potrebné mať na pamäti, že i keď dodržíme
všetky medzinárodné štandardy v oblasti väzenstva, primárnym zostane účinnosť výkonu trestu odňatia slobody, teda pozitívna kvalitatívna zmena v správaní a názoroch odsúdeného, ktorá je vedecky zdôvodnená a zákonom vytýčená ako účel výkonu trestu odňatia slobody, ktorou dosiahneme pozitívnu
prevýchovu odsúdeného.
453) Ochrana práv osôb, ktorých osobná slobody bola obmedzená, Zborník z medzinárodnej konferencie konanie dňa 29. Júna 2006 v Omšení, zdroj:w ww.vop. gov.sk/files/File/Zbo rniky/Omšenie_2006.pdf
454) Pozri CPT/Inf (2010) 1 Správa pre vládu Slovenskej republiky o návšteve Slovenskej republiky
uskutočnenej Európskym výborom na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, www.cpt.coe .int/do cuments/svk/2010-01-inf-svk.pdf
455) Pozri CPT/Inf (2010) 2 Odpoveď vlády Slovenskej republiky na Správu pre vládu Slovenskej
republiky o návšteve Slovenskej republiky uskutočnenej Európskym výborom na zabránenie
mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT),
www.cpt.coe.int/do cuments/ svk/ 2010-02-inf-svk.pdf
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Prohlídka jiných prostor a pozemků ve světle rozhodnutí Ústavního soudu

Marek Fryšták

Prohlídka jiných prostor
a pozemků ve světle rozhodnutí
Ústavního soudu
Abstrakt:
Příspěvek se věnuje dvěma stěžejním rozhodnutím Ústavního soudu
České republiky z roku 2010 týkajícím se prohlídky jiných prostor a pozemků.
Jedná se o rozhodnutí sp. zn Pl ÚS 3/09 a II. ÚS 860/10. S nimi pak bezprostředně souvisí výkladové stanovisko sp. zn. Pl. ÚS 31/10. Autor se zamýšlí nejen nad jejich obsahem, ale zejména nad tím, jak se tato rozhodnutí,
včetně výkladového stanoviska, projevila v aplikační praxi, a jak tuto ovlivnila.

Klíčová slova:
Ústavní soud, právo na soukromí, domovní prohlídka, prohlídka jiných
prostor a pozemků, povolování prohlídek, aplikační praxe, retroaktivita

Abstract:
The paper deal with two fundamental decisions of the Constitutional
court of the Czech republic from the year of 2010 concern about the search
of other premisis and land. Is concerned about judgments file no. Pl ÚS 3/09
and II. ÚS 860/10. The explanatory judgment file no. Pl. ÚS 31/10 is related
with them too. Author comes not only to think about its content but about how
the judgments including explanatory judgment expressed and influenced
application practises.

Klíčová slova:
Ústavní soud, právo na soukromí, domovní prohlídka, prohlídka jiných
prostor a pozemků, povolování prohlídek, aplikační praxe, retroaktivita.

Úvodem
Ústavní soud České republiky činí řadu rozhodnutí, která se svým obsahem dotýkají různých aspektů trestního řízení. V průběhu roku 2010 přijal
Ústavní soud dvě zásadní rozhodnutí týkající se prohlídky jiných prostor a pozemků, která svým obsahem podstatně ovlivnila každodenní praktickou
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činnost orgánů činných v trestním řízení. Právě proto se chci těmto rozhodnutím ve svém příspěvku věnovat. Prvému z nich se budu věnovat obšírněji, protože svým způsobem bylo „spouštěcím“ mechanismem pro rozhodnutí další.

Rozhodnutí sp. zn. Pl ÚS 3/09 ze dne 8.6.2010
Plénum Ústavního soudu dne 8.6.2010 rozhodlo pod sp. zn. Pl ÚS
3/09 o zrušení § 83a odst. 1, část věty první a věta druhá TrŘ456) pro jeho rozpor s ústavním pořádkem České republiky.457) Ústavní soud ve svém rozhodnutí konstatuje, že nepovažuje za ústavně konformní, aby TrŘ jako zákonný
předpis upravující v trestních věcech stanovený postup, určoval podmínky, za
nichž je přípustné narušit právo každého jednotlivce na soukromí výkonem
domovní prohlídky, odlišně (přísněji), než v případě výkonu prohlídky jiných
prostor a pozemků, ačkoliv tato prohlídka nepochybně rovněž představuje zásah do práva každého jednotlivce na soukromí, a to v obdobném rozsahu jako
v případě domovní prohlídky.
Ústavní soud nepovažuje za přípustnou koncepci, že o vydání příkazu k
provedení domovní prohlídky rozhoduje dle § 83 TrŘ vždy jen předseda senátu a v přípravném řízení soudce, zatímco příkaz k provedení prohlídky jiných
prostor a pozemků je oprávněn dle § 83a TrŘ v přípravném řízení vydat i státní
zástupce nebo policejní orgán na základě jeho předchozího souhlasu. Dovodil totiž, zejména na základě judikatury Evropského soudu pro lidská práva458), že právo na nedotknutelnost obydlí se vztahuje i na nedotknutelnost jiných prostor a pozemků. Jejich prohlídka taktéž představuje zásah do práva
každého jednotlivce na soukromí. Nelze totiž rozlišovat soukromí život realizovaný v prostorách užívaných k bydlení od soukromého života osoby naplňovaného např. v jeho pracovním prostředí anebo v místech, která využívá k výkonu zájmových činností, resp. i k nečinnosti v podobě prosté relaxace nebo k
zábavě a poskytovat mu tak vyšší míru ochrany před potenciálně excesivními
zásahy ze strany veřejné moci.
S tím nelze souhlasit. V prvé řadě je třeba vyjít z toho, že pojem obydlí
není v LZPS459) ani v Úmluvě460) nijak blíže definován. Obydlím se nejčastěji
rozumí dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim
456) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) ve znění pozdějších předpisů,
dále jen TrŘ.
457) Rozhodnutí bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 219/2010 Sb., s účinností od 8.7.2010.
458) Srovnej např. rozhodnutí ze dne 16.4.2002 ve věci Société Colas Est. proti Franci, rozhodnutí
ze dne 25.2.1993 ve věci Crémieux proti Francii, rozhodnutí ze dne 25. 2. 1993 ve věci Miailhe proti Francii nebo rozhodnutí ze dne 12.12.1992 ve věci Niemietz proti Německu.
459) Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších přepisů,
dále jen LZPS.
460) Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o přijetí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, dále jen Úmluva.
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náležející.461) Může se jednat o dům, byt, přívěs sloužící k obývání, stan, rekreační chatu, chalupu, místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení
jako koleje a ubytovny, ale i pronajatý hotelový pokoj, jakož i o prostory náležející k prostorám sloužícím k bydlení, jako je např. garáž, kůlna, bazén, altán,
komora, sklepní kóje.462) Bydlení nemusí být nepřetržité, ale musí mít zřetelný
ráz. K prostoru sloužícímu k bydlení je třeba mít vlastnický nebo jiný titul, přičemž porušení nedotknutelnosti obydlí se nemůže domáhat ten, kdo v něm
bydlí neoprávněně. Pod pojem obydlí naopak nejsou zahrnovány prostory nesloužící k bydlení, tj. tzv. nebytové prostory, mezi které řadíme např. kanceláře, dílny, tovární haly, skladiště, živnostenské provozovny, ale i samostatně
stojící garáže, které nejsou součástí obydlí.463) Naše trestněprávní nauka ani
judikatura nikdy nezahrnovala pod pojem obydlí tzv. nebytové prostory. To, že
se jedná o objekty odlišné od obydlí, vyplývá např. i z § 208 TrZ, který hovoří
o neoprávněném zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru.
Důvodem pro zrušení § 83a odst. 1, část věty první a věta druhá TrŘ je
dle Ústavního soudu i to, že ústavní pořádek České republiky vyžaduje, aby
o vydání příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků rozhodoval nezávislý
a nestranný orgán. Za ten nelze považovat státního zástupce, a tím méně policejní orgán. Důvodem je skutečnost, že státní zástupce je zavázán k ochraně
veřejného zájmu, který v trestním řízení reprezentuje. V přípravném řízení má
navíc zcela dominantní postavení a je společně s policejním orgánem povinen
organizovat svou činnost tak, aby účinně přispívali k včasnosti a důvodnosti
trestního stíhání. To vše může dle Ústavního soudu vést k legitimním pochybám stran jejich nestrannosti při posuzování střetu základních práv a svobod
osob s veřejným zájmem na stíhání trestné činnosti.

Odlišné stanovisko k tomuto rozhodnutí
K uvedenému rozhodnutí zaujali odlišné stanovisko soudci Ústavního soudu prof. JUDr. Jan Musil, CSc., doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. a JUDr.
Vladimír Kůrka.
Soudci Musil a Židlická v něm mimo jiné zdůrazňují, že garantem ochrany
základních práv a svobod v trestním řízení není jen soud, ale všechny orgány
činné v trestním řízení, tedy též státní zástupce a policejní orgán. Právní status
státního zástupce je dostatečně silný k tomu, aby skýtal účinné garance zákonnosti a ústavnosti v případech méně intenzivních zásahů do základních
práv a svobod, tj. takových úkonů, jako je třeba prohlídka jiných prostor a
461) Srovnej § 82 odst. 1 TrŘ a § 133 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen TrZ.
462) Klíma, K. a kol.: Komentář k Ústavě a Listině, 2. díl, 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk,
2009, s. 1058.
463) Šámal, P. a kol.: Trestní řád. Komentář, I. díl, 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 629.
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pozemků.464) Ustanovení § 83a odst. 1 TrŘ dle nich plně vyhovuje potřebám
ochrany základních práv, včetně ochrany soukromého života, a není v rozporu
s žádným ústavním předpisem. Nic totiž nebránilo zákonodárci, aby nad rámec ústavních požadavků zakotvil výlučnou kompetenci soudu i v případě povolování prohlídky jiných prostor a pozemků dle § 83a odst. 1 TrŘ. Pokud tak
zákonodárce neučinil, stalo se tak zřejmě proto, že v tomto případě pokládal
zásah do základních práv za nepříliš intenzivní a po zvážení např. zájmu na
efektivitě trestního stíhání, jeho rychlosti a hospodárnosti, usoudil, že ochranu základních práv dostatečně a spolehlivě zajistí též státní zástupce. V žádném ústavněprávním předpisu není stanoveno, že ochrana soukromého života, provozovaného v jiných prostorách a na pozemcích, musí být tak intenzivní, aby vyžadovala formu předběžného soudního příkazu k prohlídce jiných
prostor a pozemků. Naopak systematickým výkladem čl. 12 LZPS (argumentem a contrario) lze dovodit, že požadavek předchozího soudního příkazu se
vztahuje jen na domovní prohlídku pro účely trestního řízení (čl. 12 odst. 2
LZPS), nikoliv na prohlídku jiných prostor a pozemků. Nikde se nehovoří, a to
ani v mezinárodních smlouvách, o žádném institutu nedotknutelnosti jiných
prostor a pozemků.
Dle soudce Kůrky šly pochybnosti na téma ústavnosti § 83a TrŘ odstranit
nikoliv postupy derogačními, nýbrž interpretačními, k čemuž se měl Ústavní
soud snažit uchýlit primárně, jestliže chce být věrný dříve proklamovanému
principu minimalizace vlastních zásahů. Dále konstatuje, že konformní interpretace mohla spočívat v takovém výkladu § 83a TrŘ, v jehož rámci je třeba
jiné prostory nebo pozemky vždy v konkrétním případě posuzovat z pohledu
existence znaků soukromého života, jež by jejich prohlídkou mohly být dotčeny. Jestliže konkrétní jiný prostor lze připodobnit k obydlí, pak, ačkoliv se formálně o obydlí nejedná, je nezbytné aplikovat povolovací režim dle § 83 TrŘ.
Absentují-li zde tyto znaky, prosadí se postup dle § 83a TrŘ. Předběžnou kontrolu provedenou státním zástupcem lze potom považovat za kontrolou dostatečnou.

Vliv tohoto rozhodnutí na aplikační praxi
Uvedené rozhodnutí po svém zveřejnění vyvolalo řadu, nejčastěji nesouhlasných, diskuzí465) a nastaly určité obavy, jakým způsobem zasáhne do
běžné a každodenní činnosti policejního orgánu a zda tuto nějakým
způsobem zkomplikuje či nikoliv. Prohlídka jiných prostor a pozemků je totiž
v přípravném řízení realizována velmi často. Přestože nelze zjistit žádná
464) Závěr, že stupeň objektivity a nestrannosti státního zástupce je dostatečný k tomu, aby mohl plnit též některé justiční funkce, vyslovil Evropský soud pro lidská práva např. v rozsudku ve věci
Schliesser proti Švýcarsku (Application no. 7710/76, 4. 12. 1979).
465) V rámci diskusního serveru Unie státních zástupců České republiky se k němu kriticky z pohledu aplikační praxe vyjádřil např. Mgr. Jaroslav Jurka z Okresního státního zastupitelství v Ostravě, s argumentací založenou v podstatě na stejných závěrech, jaké budou uvedeny dále
v tomto příspěvku.
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konkrétní data o jejich počtu, lze se zákonitě domnívat, že půjde o stovky až tisíce.
Zaměříme-li svoji pozornost na torzo, které zbylo po zrušení části § 83a
TrŘ, zjistíme, že nařídit prohlídku jiných prostor a pozemků je oprávněn pouze
předseda senátu. S předsedou senátu se ale setkáváme až poté, co je v konkrétní trestní věci podána obžaloba či návrh na potrestání a věc je na základě
rozvrhu práce přidělena do konkrétního senátu. V jiných ustanoveních TrŘ řešících zajištění osoby a věcí pro účely trestního řízení existuje ve vztahu k rozhodování o nich ještě oprávnění soudce, čímž je myšlen tzv. soudce pro přípravné řízení. O nikom takovém se ale v § 83a TrŘ nehovoří.
Je třeba vycházet z toho, že státní moc lze dle čl. 2 odst. 3 LZPS uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. V našem případě to znamená, že orgány činné v trestním řízení mohou konat pouze to, co
jim dovoluje zákon. Bylo by nepřípustnou analogií legis, pokud bychom dovozovali, že předsedou senátu se dle § 83a TrŘ rozumí i tzv. soudce pro přípravné řízení. V § 83 TrŘ se termín předseda senátu používá ve stejném významu
jako v § 83a TrŘ, tj. je jím jen ten soudce, který má postavení předsedy senátu
a nikoliv soudce pro přípravné řízení. V tomto okamžiku tedy TrŘ neupravuje
žádný procedurální postup, kdo by měl v rámci přípravného řízení rozhodovat
o nařízení prohlídky jiných prostor a pozemků. Pokud by tedy v rámci přípravného řízení rozhodl o nařízení prohlídky jiných prostor a pozemků soudce, tj.
soudce pro přípravné řízení, či předseda senátu, byl by tento postup v rozporu s čl. 2 odst. 3 LZPS. Jedinou možností, která v tomto okamžiku relativně
zbývá, je provedení uvedené prohlídky v režimu § 83a odst. 3 TrŘ. Ten umožňuje její provedení bez příslušného příkazu v případě, že tento nelze opatřit
a věc nesnese odkladu. O tomto úkonu je třeba bezprostředně uvědomit orgán, který je k vydání příkazu oprávněn. Pokud by bylo tímto způsobem standardně postupováno, zcela evidentně by se jednalo o zneužití práva, protože
význam a účel uvedeného ustanovení zákona je zcela jiný. Domnívám se, že
možnost postupovat tímto způsobem je taktéž vyloučena, protože neexistuje
žádný oprávněný orgán, který by byl oprávněn povolit v přípravném řízení
prohlídku jiných prostor a pozemků a který by se tak o tomto úkonu vyrozumíval. Díky rozhodnutí Ústavního soudu je prohlídka jiných prostor a pozemků
dle mého názoru v současné době v rámci přípravného řízení de iure
nerealizovatelná, neboť neexistuje žádný orgán, který by byl oprávněn ji povolit.
Po vydání zmiňovaného rozhodnutí Ústavního soudu jsem s napětím očekával, jak se s ním vypořádá aplikační praxe. Prohlídky jiných prostor a pozemků však nadále byly a jsou jakoby „bez problémů“ realizovány. Aby bylo
učiněno uvedenému rozhodnutí za dost, zcela paradoxně je nyní povoluje tzv.
soudce pro přípravné řízení, byť právní úprava ve vztahu k nim v rámci povolovacího režimu nikoho takového nezná. Z pohledu aplikační praxe lze
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považovat uvedený postup za logický a opodstatněný, jelikož právě prohlídky
jiných prostor a pozemků představují často používaný institut k zajištění věcí
důležitých pro trestní řízení. Velmi jednoduchým řešením uvedené situace
mohla být změna právní úpravy obsažené v § 83a TrŘ, což by bylo více než žádoucí, ale bohužel se tak doposud nestalo, resp. není mně známo, že by byl
v tomto směru podán jakýkoliv legislativní návrh.
Je třeba upozornit na skutečnost, že účast soudce na úkonech přípravného řízení vede k jeho vyloučení z pozdějšího řízení. U řady okresních soudů
jako soudů prvoinstančních to již nyní působí nemalé organizační potíže. S
ohledem na malý počet soudců působících u těchto soudů na trestním úseku,
je provádění úkonů přípravného řízení velmi často svěřováno soudcům zabývajícím se primárně civilní agendou. Bylo by otázkou pro samostatné pojednání, jak je v tomto případě zajišťována požadovaná soudní kontrola, když uvedení soudci jsou mnohdy bez trestněprávních zkušeností a „povolovací procedura“ z jejich strany je čistě formální. Co lze v tomto okamžiku považovat za
akceptovatelnější variantu? Skutečnost, že o povolení prohlídky jiných prostor a pozemků bude rozhodovat státní zástupce, respektive policejní orgán
s jeho souhlasem, které nelze dle rozhodnutí Ústavního soudu považovat za
nezávislý a nestranný orgán nebo naopak to, že o povolení prohlídky jiných
prostor a pozemků rozhoduje sice soud, který je nezávislý a nestranný, ale je
zcela zřejmé, že nemá žádné trestněprávní zkušenosti a jeho role je v tomto
okamžiku čistě formální? Osobně se každopádně přikláním k tomu, aby o povolení této prohlídky rozhodoval státní zástupce, pokud již chceme z rozhodovací činnosti vyloučit policejní orgán, i když ani k tomu nevidím důvod. Státní
zástupce má nejen odborné zkušenosti, ale je navíc i garantem zákonnosti
přípravného řízení. Kdo jiný, než on, by měl hrát v tomto okamžiku primární
roli!

Rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 860/10 ze dne 2.9.2010
Poté, co se aplikační praxe vypořádala s předchozím rozhodnutím Ústavního soudu, objevilo se rozhodnutí další, u kterého si troufám říct, že vyvolalo
v aplikační praxi ještě větší překvapení, než rozhodnutí předchozí.
Na základě projednávané ústavní stížnosti senát Ústavního soudu ve věci
sp. zn. II. ÚS 860/10 dne 2.9.2010 zrušil příkaz k prohlídce jiných prostor
s odůvodněním, že tento byl s ohledem na názor vyjádřený ve věci sp. zn. Pl.
ÚS 3/09 vydán v rozporu s ústavním pořádkem, neboť napadený příkaz
k prohlídce sídla stěžovatelky vydal státní zástupce a nikoliv soudce. Krajské
státní zastupitelství jako účastník řízení argumentovalo, že napadený příkaz
byl vydán před vydáním uvedeného nálezu, kdy pravomoc byla svěřena policejnímu orgánu a státnímu zástupci. V téže věci přitom byly vydány i příkazy
k domovní prohlídce soudcem a lze tedy předpokládat, že kdyby měl v té
době pravomoc vydat předmětný příkaz soudce, tak by jej vydal. Dále
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poukázalo na to, že derogační nález působí dle § 70 odst. 1 zákona o ÚS466)
pro futuro, a dle § 71 odst. 2 tohoto zákona zůstávají pravomocná rozhodnutí
vydaná na základě zrušeného právního předpisu v platnosti, avšak jsou nevykonatelná. S ohledem na to považuje vydaný příkaz za ústavně konformní.
Uvedené argumentaci Ústavní soud nepřisvědčil. Naopak vyjádřil názor, že
pravá retroaktivita467) v případě vyslovení protiústavnosti již zrušeného zákona, jehož adresátem je veřejná moc, a posouzení předchozích skutkových
jednání ústavně konformní právní úpravou s účinky ex tunc na straně veřejné
moci je přípustná s ohledem na to, že nezakládá porušení principu ochrany
důvěry občanů v právo, příp. zásah do právní jistoty, resp. nabytých práv.

Vliv tohoto rozhodnutí na aplikační praxi
Přestože senátní rozhodnutí Ústavního soudu nelze považovat za prameny trestního práva, jelikož zavazují pouze účastníky řízení, prolomení principu
obecné nepřípustnosti pravé retroaktivity vyvolalo u orgánů činných v trestním
řízení odůvodněnou obavu. Obávaly se situace, že by mohlo dojít k řetězovému zpochybňování prohlídek jiných prostor a pozemků, které byly provedeny
na základě příkazu státního zástupce nebo policejního orgánu s jeho souhlasem a došlo by tak ke zmaření řady trestních řízení, ve kterých stěžejní důkazy
byly zajištěny právě na těchto prohlídkách.
U právě retroaktivity platí zásada obecné nepřípustnosti, ze které existují
striktně omezené výjimky přípustnosti. U retroaktivity nepravé platí naopak zásada obecné přípustnosti, ze které existují výjimky její nepřípustnosti. Ústavní
soud pravou retroaktivitu připouští tehdy, jestliže právní subjekt s retroaktivní
regulací musí, respektive musel, počítat a dodává, že příkladem takového situace je působení právní normy stojící v příkrém rozporu se zásadními, obecně uznávanými principy humanity a morálky.468) V trestním právu je retroaktivita nepřípustná.469) Nepřípustnost retroaktivity právních norem v oblasti trestního práva je výslovně upravena v čl. 40 odst. 6 LZPS, dle kterého se trestnost
466) Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon
o ÚS.
467) Nepravá retroaktivita znamená, že platnost právních skutečností, vznik právních vztahů a jejich
právní následky, k nimž došlo před účinností nového zákona, se posoudí podle práva dřívějšího. Pokud však trvá dříve vzniklý právní vztah i nadále, posoudí se ode dne účinnosti nového zákona podle tohoto nového zákona i právní následky dotyčného právního vztahu, vzniklé po
účinnosti nového zákona, což je retroaktivita pravá. K problematice retroaktivity blíže in Šimáčková, K.: Retroaktivita z pohledu ústavního práva. In Dny veřejného práva. Brno: Masarykova
univerzita, 2007. s. 151 - 167.
468) Blíže in rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn . Pl ÚS 21/96 ze dne 4.2.1997 zveřejněné ve Sbírce zákonů pod č. 63/1997 Sb.
469) V určitých případech však bývá z tohoto pravidla připouštěna výjimka, např. v rámci Norimberského procesu s nacistickými válečnými zločinci. Blíže in Knapp, V.: Teorie práva. Praha:
C.H.Beck, 1995, s. 211. Nepřípustnost retroaktivity v trestním právu se stala určitým „problémem“ v řadě tzv. postkomunistických zemí. Na straně jedné zde byla snaha dodržet nově nastolené principy právního státu, na straně druhé naplnit veřejné očekávání spravedlivého
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činu a trest ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán a dle
čl. 7 odst. 1 Úmluvy, který stanoví, že nikdo nesmí být odsouzen za jednání
nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem.
Z principu zákazu zpětné účinnosti norem je pro oblast trestního práva
připuštěna jedna zásadní výjimka stanovující, že pozdějšího zákona se použije
tehdy, jestliže je pro pachatele příznivější (princip retroaktivity in mitius). V našich podmínkách tato zásada vyplývá z věty druhé čl. 40 odst. 6 LZPS, resp.
z § 2 odst. 1 TrZ, kdy se nové právní úpravy použije tehdy, jestliže je pro pachatele příznivější.
Je pravdou, že Ústavní soud na podporu svého rozhodnutí vychází
z toho, že pravá retroaktivita v tomto případě nezakládá porušení principu
ochrany důvěry občanů v právo, příp. zásah do právní jistoty, resp. nabytých
práv, a proto je tedy možná. Princip ochrany důvěry občanů v právo, a s tím
související princip zákazu zpětné účinnosti právních norem, patří k základním
principům vymezujícím kategorii právního státu. Ústavní soud ve svém rozhodnutí sp. zn. Pl. ÚS 78/92 ze dne 10.12.1992 uvedl, že principy právního státu vyžadují u každého možného případu retroaktivity jeho výslovné vyjádření
v Ústavě nebo v zákoně s cílem vyloučit možnost retroaktivní interpretace zákona a zároveň vyžadují v zákoně vyřešit s retroaktivitou spjaté důsledky tak,
aby nabytá práva byla řádně chráněna. Nepřípustnost retroaktivity a retroaktivního výkladu právních norem zdůraznil Ústavní soud v rozhodnutí sp. zn. IV.
ÚS 215/94 ze dne 8.6.1995, podle něhož ke znakům právního státu neoddělitelně patří princip právní jistoty a ochrany důvěry občana v právo. V dalším
rozhodnutí sp. zn. I ÚS 535/2000 ze dne 5.12.2001 Ústavní soud konstatoval, že stát se ke svým občanům vůči občanům chová v souladu s povinnostmi, které sám sobě stanovil, přičemž občan na základě principu právní jistoty
má právo spolehnout se na věrohodnost státu při plnění jeho závazků. Uvedené velmi úzce souvisí s principem tzv. legitimního očekávání, který je vyjádřením obecnějšího požadavku právní jistoty. Velmi zjednodušeně jej lze charakterizovat tak, že fyzická nebo právnická osoba, která na základě předchozí zkušenosti oprávněně dospěje k závěru, že jí svědčí určité subjektivní
právo nebo že bude platit určité právo objektivní, má právo na to, aby její
očekávání bylo naplněno. Není tedy přípustné „měnit pravidla během hry.“
Závěr Ústavního soudu, že důvěra občanů v právo a jejich legitimní
očekávání tak v tomto případě nebyla porušena, považuji za velmi
jednostranný a zjednodušený. Uvedenou věc je třeba posuzovat i z pohledu
orgánů činných v trestním řízení. Fakticky i ony by měly mít „důvěru v právo
a legitimní očekávání“ o tom, jak se bude právo upravující jejich konkrétní
potrestání viníků. Blíže in Šimáčková, K.: Pravá retroaktivita v období tranzitu http://is.muni.cz/el/1421/jaro 2008/FAV118/ um/Simackova_-_Prava_retroaktivita_v_obdobi_tr anzi tu. pdf (Citováno 12.1.2011).

408

Prohlídka jiných prostor a pozemků ve světle rozhodnutí Ústavního soudu

činnosti a postupy vyvíjet. Měly by mít jistotu v tom, že pokud budou postupovat podle zákona platného a účinného v konkrétní době, nebude zpětně toto
jejich rozhodnutí zpochybněno. Právní jistota týkající se postupů a rozhodovací činnosti, kterou zde budou mít orgány činné v trestním řízení, se zákonitě
musí „přelít“ do právní jistoty, do důvěry, občanů v právo a v činnost těchto orgánů. Domnívám se, že pravá retroaktivita s ohledem na vše, co bylo uvedeno, možná není.

Stanovisko sp. zn. Pl ÚS 31/10 ze dne 14.12.2010
S předchozím rozhodnutím velmi úzce souvisí stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ze dne 14.12.2010 týkající se účinku nálezu
sp. zn. Pl. ÚS 3/09.470) Stanovisko bylo vydáno na návrh IV. senátu Ústavního
soudu. Ten ve své projednávané věci, na rozdíl od rozhodnutí sp. zn. II. ÚS
860/10, zastával právní názor, že na intertemporální účinky nálezu sp. zn. Pl.
ÚS 3/09 je nutné nahlížet tak, že se odvíjejí nikoliv ex tunc, ale ex nunc, tj. teprve ode dne, v němž byl nález vyhlášen ve Sbírce zákonů, a proto nedostatek souhlasu soudce, jsou-li jinak dodrženy formální a materiální podmínky
kladené na příkaz zákonem platným ke dni, v němž byl vydán, nezakládá porušení ústavním pořádkem zaručených základních práv a svobod.
Ústavní soud ve svém stanovisku konstatoval, že je-li ústavní stížností napadeno provedení prohlídky jiných prostor, nebo pozemků, je nutné nahlížet
na intertemporální účinky nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 tak, že se odvíjejí ex
nunc, tj. teprve ode dne, v němž byl nález vyhlášen ve Sbírce zákonů, neboť
tento nález výslovně nestanovil jinak (§ 58 odst. 1 in fine zákona o Ústavním
soudu). Nosné důvody tohoto nálezu lze uplatnit pouze pro futuro (do budoucna), nikoli pro situace, kdy provedení prohlídky jiných prostor a pozemků nařídil (před publikací nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 ve Sbírce zákonů) v souladu
s tehdy platným a účinným zněním § 83a odst. 1 TrŘ státní zástupce nebo se
jeho souhlasem policejní orgán. Proto v těchto případech pouhý nedostatek
souhlasu soudce s provedením prohlídky jiných prostor a pozemků nezakládá
porušení ústavním pořádkem zaručených základních práv a svobod. Ústavní
soud dále konstatoval, že z § 71 odst. 1, 2 a případně 4 zákona o ÚS vyplývá,
že byl-li příkaz k prohlídce vydán a následně prohlídka samotná provedena
před 8.7.2010471) pak existence nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 na kvalitě příkazu nic nemění. Jestliže ale ke dni zrušení právního předpisu příkaz k prohlídce
ještě nebyl vykonán, je derogační nález důvodem, který provedení prohlídky
brání se všemi důsledky s tím spojenými.
Odlišné stanovisko k tomuto stanovisku pléna si vyhradili soudci JUDr. et
PhDr. Stanislav Balík, JUDr. Jiří Nykodým a JUDr. Eliška Wagnerová, PhD. Ve
Sbírce zákonů tato odlišná stanoviska zveřejněna nebyla. Na webových
470) Uvedené stanovisko bylo dne 30.12.2010 zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 426/2010
Sb.
471) Datum publikace nálezu sp zn. Pl ÚS 3/09 ve Sbírce zákonů.

409

TRESTNÉ PRÁVO V ŠIRŠÍCH SÚVISLOSTIACH

stránkách Ústavního soudu je v současnosti k dispozici pouze stanovisko soudce Nykodýma.472)
Ten v něm uvádí, že výkladem § 71 zákona o ÚS, který byl stanoviskem
pléna Ústavního soudu podán, došlo podle jeho názoru k omezení pravomoci
Ústavního soudu, a to ve směru snížení standardu ochrany základních práv
a svobod. Nehodlá nijak zpochybňovat základní tezi, že zrušení zákona či jeho
části zásadně nemůže ovlivňovat pravomocně skončená řízení. Ovšem podle
ustálené rozhodovací praxe Ústavního soudu je princip subsidiarity ústavní
stížnosti založen především na tom, že jsou v případě jejího uplatnění v zákonem stanovené lhůtě přezkoumávány pravomocně ukončené procesy. Tak je
tedy teprve v případě pravomocného ukončení zásahu orgánu veřejné moci
přezkoumávána ústavnost tohoto zásahu a v tomto rámci je prováděna i konkrétní kontrola ústavnosti předpisů podústavního práva, které byly aplikovány.
Tato pravomoc Ústavního soudu k ochraně ústavnosti v řízeních o ústavních
stížnostech nebyla doposud nikým zpochybňována, natož omezena. Až nyní.
Jsem přesvědčen, že vydáním tohoto „sjednocujícího“ stanoviska si aplikační praxe podstatně oddychla, protože je zřejmé, že příkazy k prohlídce jiných prostor a pozemků vydané a vykonané před 8.7.2010 již nelze zpochybnit, což lze pro další postup orgánů činných v trestním řízení v konkrétních trestních věcech považovat za velmi podstatné.

Závěrem
Pokud bude do budoucna prohlídku jiných prostor a pozemků povolovat
pouze soud, ptám se s určitým nadlehčením, kdy bude uvedený požadavek
vznesen i na osobní prohlídku. Je zřejmé, že na tuto moji otázku mohou zaznít
diametrálně odlišné reakce. Co je ale větším zásahem do práva na soukromí
osoby, než právě provedení osobní prohlídky, tj. faktický fyzický kontakt mezi
orgánem činným v trestním řízení provádějícím tuto prohlídku a osobou, u které je tato prohlídka prováděna?

8 JUDr. Marek Fryšták, PhD.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

472) http://nalus.uso ud.cz/ Search/Result Detail.aspx?id=68374&pos=1&cnt=4&typ=result
(Citováno 13.1.2011).

410

Trestné činy proti mieru a ľudskosti v rekodifikovanom Trestnom zákone

Zuzana Svatušková

Trestné činy proti mieru
a ľudskosti v rekodifikovanom
Trestnom zákone
Abstrakt:
Napriek tomu, že vo vývoji právnej úpravy trestných činov proti mieru
a ľudskosti možno vidieť progresívne tendencie, domnievame sa, že súčasná
slovenská právna úprava nie je plne dostačujúca pre zabezpečenie náležitej
ochrany spoločnosti pred páchaním týchto trestných činov. Podľa nášho názoru už samotné začlenenie uvedených trestných činov naznačuje, že zákonodarca nevenoval dostatočnú pozornosť tejto problematike. Napriek skutočnosti, že sme sa podrobnejšie venovali len dvom trestným činom, máme za to,
že už tieto predikujú nedôslednosť a neúplnosť aj ostatnej právnej úpravy. Pre
odstránenie naznačených nedostatkov navrhujeme novelizovať nielen jednotlivé skutkové podstaty trestných činov, ale aj (minimálne) rozdeliť dvanástu
hlavu osobitnej časti TZ na viacero dielov tak, aby tieto logicky a systematicky
obsahovali rovnorodé skupiny trestných činov.

Kľúčové slová:
trestné činy proti mieru, trestné činy proti ľudskosti, ohrozenie mieru, genocídium, mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie, neľudskosť,
Trestný zákon

Abstract:
In the development of the legal regulation of the crimes against peace
and crimes against humanity we can see the progressive tendencies, but in
spite of this we presume, that actual legal regulation seems to be insufficient
to ensure due protection against committing these crimes. We just consider,
that the classification of mentioned crimes predicts the legislator failed to pay
sufficient attention to this issue. Despite the fact, we analyzed just two
elements of crimes, we are of the opinion, that these enough hint
inconsistency and incompleteness of the legal regulation. The solution could
be the legislator will divide the relevant part of the Penal Code, which
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regulates the crimes against peace and crimes against humanity into more
sections so that they contain homogeneous groups of crimes

Úvod
Problematika trestných činov proti mieru a ľudskosti nestojí podľa nášho
názoru aktuálne v popredí záujmu teórie či praxe slovenského trestného práva, čo je pravdepodobne dané tým, že v štruktúre kriminality tieto trestné činy
tradične zaujímajú posledné miesta.473) Na druhej strane je však podľa nás
potrebné o to viac venovať pozornosť preventívnej funkcii trestného práva
v tejto oblasti tak, aby jej prostredníctvom bolo dostatočne zabezpečené
predchádzanie a zamedzovanie trestnej činnosti, obzvlášť tak závažnej trestnej činnosti, akou trestné činy proti mieru a ľudskosti nepochybne sú, nakoľko sa dotýkajú záujmov nielen jedného štátu, ale všetkých členov medzinárodného spoločenstva.
Zámerom predkladaného príspevku je kriticky poukázať na vývoj právnej
úpravy trestných činov proti mieru a ľudskosti v slovenskom rekodifikovanom
Trestnom zákone, stručne charakterizovať skutkovú podstatu trestného činu
proti mieru a pri trestných činoch proti ľudskosti v krátkosti poukázať na vybrané problémy spojené s výkladom zákonného ustanovenia, upravujúceho
trestný čin genocídia. Ostatné trestné činy proti ľudskosti v tomto príspevku
ďalej analyzovať nebudeme, z dôvodu rozsiahlosti problematiky ako aj limitovaného rozsahu príspevku. Súčasne sa však domnievame, že už samotná
analýza dvoch uvedených trestných činov naznačí, aké vývojové tendencie
možno cítiť v právnej úprave trestných činov proti mieru a trestných činov proti
ľudskosti.

1.

Trestnoprávna ochrana mieru a ľudskosti počas prvých
štyroch rokov účinnosti rekodifikovaného Trestného zákona

Potreby chrániť mierové spolunažívanie a hodnotu ľudskosti (v rovine
ochrany ľudských práv a základných slobôd) sa zhostilo nielen medzinárodné
právo (na základe historických skúseností, ktoré potvrdili, že tieto hodnoty je
treba bez výhrady chrániť a uchovať), ale aj vnútroštátne právne poriadky
jednotlivých štátov medzinárodného spoločenstva (niektoré menej, iné
úspešnejšie).
V podmienkach Slovenskej republiky, v nadväznosti na čl. 1 ods. 2
Ústavy Slovenskej republiky474) zakotvenie právnej ochrany pred porušením
mieru a neľudskými činmi je vyjadrené v osobitnej časti Trestného zákona,
473) Pozri napr. Dokument Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: Štatistika kriminality v Slovenskej republike za rok 2010. [online]. 2010. Dostupné na internete: [http://www.minv.sk/? sta
tistika-kriminality].
474) „Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“
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v dvanástej hlave. Táto však z hľadiska svojho obsahu zahŕňa pomerne široký
okruh trestných činov, a to trestné činy proti mieru, ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové, pričom rozdelená je (podľa nás
nesprávne) do dvoch dielov. Zastávame názor, že rôznorodý charakter uvedených trestných činov mal zákonodarca osobitne zohľadniť a uvažovať o inej,
prijateľnejšej štruktúre poslednej hlavy trestného kódexu. Niekedy dokonca
prebiehajú diskusie o tom, či vôbec zaradenie takýchto trestných činov do poslednej hlavy je na mieste. Systematika osobitnej časti Trestného zákona má
totiž odzrkadľovať priority trestnoprávnej ochrany spoločnosti a poradie jednotlivých hláv je determinované významom chránených záujmov a hodnôt.
O to zvláštnejšie preto môže vyzerať, keď ustanovenia o trestných činoch
chrániacich nadštátne záujmy sú obsiahnuté až v úplnom závere osobitnej
časti TZ. Môžeme sa len domnievať, že ide o pozostatok predchádzajúcej
právnej úpravy (i keď ani tento argument nie je celkom dostačujúci, osobitne
s prihliadnutím na systematiku predošlého TZ, kde trestné činy proti ľudskosti
boli situované síce v závere osobitnej časti TZ, nie však poslednej hlave), pričom uspokojivé zdôvodnenie neposkytuje ani dôvodová správa k TZ. Uvedené však nepokladáme za najväčší nedostatok právnej úpravy, skôr máme za
to, že ide o teoretický problém a vzhľadom na špecifickosť analyzovaných
trestných činov, nemožno posudzovať ich systematické začlenenie v kontexte usporiadania ostatných trestných činov z dôvodu priority chránených
hodnôt.
Pre úplnosť dodávame, že dvanásta hlava osobitnej časti TZ do
31.08.2009 niesla názov „Trestné činy proti mieru a ľudskosti a trestné
činy vojnové“ s tým, že prvý diel – „Trestné činy proti mieru a ľudskosti“ zahŕňal nasledovné trestné činy: ohrozenie mieru, genocídium, terorizmus, mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie, podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, hanobenie národa,
rasy a presvedčenia, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti a neľudskosť.
Na prvý pohľad, vychádzajúc z vtedajšieho názvu dvanástej hlavy by sa
mohlo zdať, že zákonodarca „si pomohol“ medzinárodným právom a systematiku prispôsobil členeniu zločinov podľa medzinárodného práva na zločiny
proti mieru, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny tak, ako je to zaužívané od
čias Norimberského tribunálu. Obsah však tomu úplne nenasvedčuje (viď nižšie), rovnako zákonodarca nereagoval na pokrok, ktorý zaznamenalo medzinárodné právo, keď vyčlenilo genocídium z dovtedajšieho trojdelenia zločinov podľa medzinárodného práva a označilo ho za osobitnú kategóriu zločinov proti ľudskosti.
Dovolíme si tvrdiť, že s vyššie uvedeným členením nemožno súhlasiť, a to
z dôvodu zaradenia trestných činov terorizmu, podpory a propagácie skupín
smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, hanobenia národa, rasy
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a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti
do skupiny trestných činov proti ľudskosti.
O opodstatnenosti začlenenia trestného činu terorizmu medzi trestné
činy proti ľudskosti si tiež dovolíme zapochybovať. Všeobecne na túto problematiku existujú v podstate dva názory. Na jednej strane, časť odborníkov odmieta zaradenie trestného činu terorizmu medzi zločiny proti ľudskosti (s týmto názorom sa aj my stotožňujeme),475) a to najmä z dôvodu odlišného objektu
skutkovej podstaty trestného činu, keďže objektom terorizmu je ústavné, politické, hospodárske, spoločenské zriadenie štátu, riadna činnosť vlády a iných
štátnych orgánov, ako aj medzinárodných organizácií, pokojný život obyvateľstva, ale aj zdravie a životy, osobná sloboda ľudí a ich majetok a životné prostredie a ďalším objektom je slobodná beznátlaková činnosť fyzických aj
právnických osôb, ako aj štátu.476) Na druhej strane objektom zločinov proti
ľudskosti je predovšetkým právo národov, národnostných, etnických a náboženských skupín na slobodnú existenciu a právo ich príslušníkov na život.
Napriek uvedenému sú prezentované i názory, podľa ktorých je možné,
vzhľadom na povahu trestného činu terorizmu, tento zaradiť do skupiny zločinov proti ľudskosti.477)
Na podporu názoru o tom, že terorizmus je osobitný fenomén, ktorý ako
taký nemožno stotožniť či zahrnúť pod pojem zločiny proti ľudskosti uvádzame, že „najvyšší“ súdny tribunál, pod ktorého jurisdikciu spadajú zločiny podľa medzinárodného práva – Medzinárodný trestný súd (ďalej aj „MTS“) vo svojom zakladajúcom dokumente – v Rímskom štatúte (ďalej aj „Štatút“),
výslovne nesubsumuje teroristické činy pod žiadny zo zločinov podľa medzinárodného práva.478)
V otázke trestných činov podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, hanobenia národa, rasy a presvedčenia
a podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti zastávame jednoznačný názor, že niet zásadného dôvodu, pre ktorý by mali byť zaradené medzi trestné činy proti ľudskosti, a to najmä vzhľadom na odlišnú povahu týchto
475) Porovnaj napr. Klanduch, P.: Rekodifikácia Trestného zákona vo svetle ustanovení Rímskeho
štatútu Medzinárodného trestného súdu. In: Justičná revue, roč. 59, 2007, č. 3, s. 331 –
355.
476) Bližšie viď napr. Ivor, J a kol.: Trestné právo hmotné: Osobitná časť, Druhé doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 550.
477) Porovnaj napr. Samaš, O. – Stiffel, H. – Toman, P.: Trestný zákon: Stručný komentár. Bratislava: Iura Edition, 2006, s. 822.
478) Samozrejme, nie je vylúčené, aby teroristické činy napĺňali aj skutkovú podstatu niektorého zo
zločinov podľa medzinárodného práva (čo však treba posudzovať od prípadu k prípadu), no
v zásade terorizmus ako taký primárne nespĺňa zákonné atribúty týchto zločinov. Tu poukazujeme aj na skutočnosť, že teroristické akty neboli zaradené do Štatútu MTS, napriek tomu, že sa
o to niektoré štáty (obzvlášť Alžírsko, India, Srí Lanka a Turecko), ktoré majú veľké problémy
s terorizmom veľmi snažili. Dôvod, prečo sa tak nestalo je prostý. Mnohé iné krajiny sa totiž
domnievali, že by zaradenie tohto trestného činu mohlo spolitizovať činnosť MTS.
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trestných činov. V predchádzajúcom Trestnom zákone boli dokonca začlenené posledné dva menované trestné činy do piatej hlavy osobitnej časti TZ medzi „Trestné činy hrubo narúšajúce občianske spolužitie“. Rovnako v neprospech vtedajšej právnej úpravy svedčia aj viaceré ustanovenia Trestného
zákona, napr. ustanovenia §§ 88, 91, upravujúce premlčanie trestného stíhania a premlčanie výkonu trestu, v zmysle ktorých uplynutím premlčacej doby
nezaniká trestnosť trestných činov uvedených v dvanástej hlave osobitnej
časti TZ, resp. výkon trestu uloženého pre tieto trestné činy sa nepremlčuje,
okrem trestných činov podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, hanobenia národa, rasy a presvedčenia a podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Rovnako napr. ustanovenie § 39 o mimoriadnom znížení trestu, kde páchateľovi taxatívne vymenovaných trestných činov, medzi nimi aj trestného činu genocídia podľa
§ 418 ods. 3 TZ a neľudskosti podľa § 425 ods. 2 TZ nemožno uložiť trest odňatia slobody kratší ako dvadsať rokov, ďalej trest odňatia slobody na doživotie v zmysle zásady trikrát a dosť možno uložiť za podmienok stanovených
v § 47 ods. 3 TZ aj za trestný čin genocídia a neľudskosti (o reálnej aplikácii
tohto ustanovenia, nech si však čitateľ sám urobí vlastný názor). Navyše, diametrálne odlišné sankcie, resp. výmera trestu odňatia slobody, ustanovené
za jednotlivé trestné činy naznačujú, že ich povaha a závažnosť je neporovnateľná.

2.

Trestnoprávna ochrana mieru a ľudskosti za súčasného
právneho stavu

Novelou Trestného zákona, uskutočnenou zákonom č. 257/2009 Z. z.
zákonodarca okrem ďalších zmien upravil názov poslednej hlavy osobitnej
časti TZ tak, ako sme už spomenuli, na „Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové“ s tým, že
prvý diel s názvom „Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy terorizmu a extrémizmu“ tvoria, ako je to už z názvu zrejmé, štyri skupiny trestných činov. Zastávame názor, že zákonodarca opäť nezvolil správny prístup,
keď do jedného dielu zaradil takúto širokú škálu trestných činov. Na druhej
strane ako pozitívum hodnotíme, že došlo k odstráneniu nejasností o povahe
a systematickom zaradení trestných činov podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd, hanobenia národa, rasy
a presvedčenia a podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti,
nakoľko tieto ustanovenie § 140a TZ začlenilo medzi trestné činy extrémizmu. Rovnako pozitívne nazeráme na vyčlenenie trestného činu terorizmu zo
skupiny trestných činov proti ľudskosti (resp. domnievame sa, zákonodarca
mal takýto úmysel, čo konštatujeme najmä vzhľadom na zmenu názvu dvanástej hlavy).
Kritiku však ďalej vznášame nielen vo vzťahu k zaradeniu štyroch rozličných skupín trestných činov do jedného dielu, no rovnako aj vo vzťahu k
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samotnej systematike tohto dielu. Ak sa totiž zákonodarca rozhodol pre spomínanú štruktúru dvanástej hlavy a jej dvoch dielov, mal podľa nášho názoru
aspoň zoradiť trestné činy za sebou tak, aby logicky a systematicky nasledovala jedna skupina trestných činov za druhou. Na základe predmetnej novely
sú však trestné činy usporiadané nasledovne:
1)

Ohrozenie mieru,

2)

Genocídium,

3)

Terorizmus,

4)

Mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie,

5)

Podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv
a slobôd,

6)

Výroba extrémistických materiálov,

7)

Rozširovanie extrémistických materiálov,

8)

Prechovávanie extrémistických materiálov,

9)

Hanobenie národa, rasy a presvedčenia,

10) Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti,
11) Podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k
niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo
pôvodu rodu,
12) Neľudskosť.
Za trestným činom proti mieru teda systematicky nasleduje genocídium
ako trestný čin proti ľudskosti (len v zmysle slovenského TZ, ako sme už totiž
vyššie naznačili v medzinárodnom ponímaní, vzhľadom na závažnosť a povahu zločinu, prihliadnuc k historickým súvislostiam, genocídium je samostatnou kategóriou zločinov podľa medzinárodného práva, keď predstavuje „zločin zločinov“), potom nasleduje trestný čin terorizmu, za ním opäť trestný čin
proti ľudskosti – mučenie a iné neľudské alebo kruté zaobchádzanie, ďalej
sedem trestných činov spadajúcich pod trestné činy extrémizmu, a ako posledný je upravený opäť trestný čin proti ľudskosti. Takáto systematika vyvoláva v nás dojem nekonzistentnosti a nesystematickosti, navyše postrádame
akékoľvek relevantné odôvodnenie k takto zvolenému prístupu k usporiadaniu menovaných trestných činov.
Právny stav nastolený spomínanou novelou, až na menšie zmeny (najmä
zmena skutkovej podstaty trestného činu terorizmu, pričom tento s účinnosťou od 1.1.2010 bol premenovaný na „trestný čin terorizmu a niektoré formy
účasti na terorizme“) zostáva v podstate k dnešnému dňu zachovaný.
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3.

Trestný čin proti mieru

Napriek tomu, že názov prvého dielu dvanástej hlavy TZ je formulovaný
v množnom čísle a znie „Trestné činy proti mieru a ľudskosti (...)“ , trestný
kódex upravuje len jediný trestný čin proti mieru, konkrétne trestný čin ohrozenia mieru (do účinnosti nového Trestného zákona právna ochrana mieru
bola obsiahnutá v zákone č. 165/1950 Zb. na ochranu mieru).
Trestným zákonom konštruovaná objektívna stránka skutkovej podstaty
trestného činu ohrozenia mieru v nás vyvoláva dojem neúplnosti, nakoľko ak
zákon označuje za trestné konanie spočívajúce v podnecovaní či propagovaní
vojny, nie je nám celkom jasné, prečo nie je ako trestné definované aj priame
vyvolanie vojny. Tu sa prikláňame k názoru Petra Klanducha, že táto otázka je
úzko spätá s definovaním zločinu agresie479) (ako zločinu podľa medzinárodného práva, nie ako medzinárodného zločinu), k definovaniu ktorého však došlo na medzinárodnej úrovni len nedávno. Až v roku 2010, v rámci Revíznej
konferencie Medzinárodného trestného súdu konanej v Ugande, dochádza
totiž k vymedzeniu zločinu agresie, pod ktorým sa rozumie „plánovanie, príprava, iniciovanie, vykonávanie aktu agresie, ktorý svojím charakterom, závažnosťou a rozsahom predstavuje zjavné porušenie Charty OSN, a to osobou vykonávajúcou kontrolu alebo riadenie politických alebo vojenských akcií
daného štátu.“480) Zločin agresie sa však bude môcť vzťahovať len na krajiny,
ktoré s tým vyjadria vopred súhlas, nie skôr než 30 krajín ratifikuje túto zmenu
Štatútu a nie skôr než za sedem rokov. Týmto výsledkom urobilo medzinárodné právo ďalší významný krok vo svojom vývoji.481)
Uvedomujúc si, že priame zaradenie skutkovej podstaty, zakladajúcej
trestnú zodpovednosť za vyvolanie vojny do trestného kódexu bez medzinárodnej „predlohy“ nie je jednoduché, predpokladáme, že zákonodarca sa
rozhodol nedefinovať agresiu, resp. priame vyvolanie vojny práve z dôvodu
nedostatku všeobecne akceptovateľnej definície na medzinárodnej úrovni.
Na druhej strane však poukazujeme na skutočnosť, že v niektorých krajinách
vidieť aj napriek tomu snahu širšie vymedziť trestné činy proti mieru, a preto
napr. povýšiť aj prípravu na útočnú vojnu na dokonaný trestný čin.482) Navyše,
s ohľadom na spomínané výsledky Revíznej konferencie, sa podľa našej
479) Porovnaj Klanduch, P.: Rekodifikácia Trestného zákona vo svetle ustanovení Rímskeho štatútu
Medzinárodného trestného súdu. In: Justičná revue, roč. 59, 2007, č. 3, s. 331 – 355.
480) Porovnaj: Resolution RC/Res. 6, Annex I - Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the Crime of Aggression, [online]. 2010. Dostupné na internete:
[http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-ENG.pdf].
481) Bližšie viď Majerčík, Ľ.: Výsledky Revizní konference Mezinárodního trestního soudu. In: Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, roč. 2, 2010, č. 4, s.7.
482) Porovnaj napr. ustanovenie § 80 Trestného zákona Spolkovej republiky Nemecko – Bundesrepublik Deutschland Strafgesetzbuch: „Wer einen Angriffskrieg (Artikel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes), an dem die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sein soll, vorbereitet und
dadurch die Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird
mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft.“
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mienky zákonodarca bude musieť čoskoro vysporiadať s otázkou, akým spôsobom sankcionovať konanie smerujúce k vyvolaniu vojny (agresie).

4.

Trestné činy proti ľudskosti

Súčasná právna úprava trestných činov proti ľudskosti nadväzuje na
predchádzajúci Trestný zákon, kde tieto trestné činy boli upravené v desiatej
hlave nazvanej „Trestné činy proti ľudskosti“, s tým, že trestný čin mučenia
a iného neľudského alebo krutého zaobchádzania bol do vtedajšieho Trestného zákona včlenený až novelou z roku 1994 (zákonom č. 248/1994 Z. z.)
a zločin proti ľudskosti (dnes trestný čin neľudskosti) až zákonom
č. 421/2002 Z. z. Treba však povedať, že v desiatej hlave boli ďalej obsiahnuté aj ďalšie činy, dnes kvalifikované ako trestné činy vojnové, a teda žiadna
diferenciácia spočívajúca v rozlišovaní trestných činov proti ľudskosti a vojnových trestných činov nebola uskutočnená. V tomto pozitívne nazeráme na súčasný trestný kódex, kde ich dôsledné rozlíšenie vyplýva nielen z názvu dvanástej hlavy ale aj jej dielov. Takéto rozdelenie je pritom úplne v súlade s Rímskym štatútom MTS.
TZ upravuje ako prvý trestný čin proti ľudskosti genocídium, ktorého objektívna stránka spočíva v konaní páchateľa, ktorý „v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo niektorú národnostnú, etnickú, rasovú alebo
náboženskú skupinu
a)
b)
c)
d)

spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
násilne prevádza deti z jednej takej skupiny do druhej, alebo
uvedie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú
privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie.“ 483)

Pre naplnenie objektívnej stránky sa teda vyžaduje, aby fyzická osoba
spáchala niektorý z taxatívne vymenovaných genocídnych činov sprevádzaný
úmyslom zničiť chránené entity (príkladmo by mohlo ísť napr. o deportácie,
presídľovanie na miesta, kde sú nevyhovujúce podmienky pre život, násilná
izolácia v getách, atď). V naznačenom zmysle však nie je rozhodujúce, či
k zničeniu skupín alebo národov naozaj dôjde alebo nie.
Citovaným ustanovením sa má poskytnúť právna ochrana základným ľudským právam a slobodám, pričom primárnym objektom je právo národov a vymenovaných skupín na ich vlastnú existenciu a sekundárnym objektom je slobodný a plnohodnotný život ich príslušníkov, ďalej právo na slobodný rozvoj
osobnosti bez ohľadu na rasovú, národnostnú, etnickú či náboženskú príslušnosť, a hmotným predmetom útoku je vždy skupina (národ, národnosť,
483) § 418 ods. 1 TZ
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etnikum, rasa, náboženstvo) ako celok, aj keď by konkrétny útok smeroval
proti jednotlivcovi.
Napriek tomu, že aktuálna právna úprava rozšírila okruh chránených entít
o národ, zastávame názor, že zákonodarca mohol zvážiť, či právna ochrana
nemá byť poskytnutá aj iným skupinám, v podmienkach Slovenskej republiky
napr. sociálnym a ekonomickým skupinám, čo by však vyžadovalo aj zodpovedajúcim spôsobom legálne definovať tieto pojmy.
Zákonodarca odvíjal trestnosť genocídia z právnej úpravy obsiahnutej
v Dohovore o genocídiu z roku 1948.484) O úplnej zhode však nie je možné
hovoriť, a to predovšetkým s poukazom na ustanovenie čl. III dohovoru, kde je
výslovne uvedené, že trestné je nielen spáchanie genocídia, ale tiež spolčenie sa a priame a verejné podnecovanie na spáchanie tohto trestného činu,
pokus a účastníctvo na genocídiu. Tu by sme radi upriamili pozornosť na výraz
„priame a verejné podnecovanie na spáchanie trestného činu genocídia“. Absencia osobitnej skutkovej podstaty trestného činu, ktorého objektívna stránka by spočívala v takomto priamom a verejnom podnecovaní nás privádza
k záveru, že v prípade, ak by sa fyzická osoba dopustila uvedeného konania,
toto by mohlo byť kvalifikované ako trestný čin podnecovania v zmysle § 337
TZ. Sankcia ustanovená za tento trestný čin (najviac 2 roky trestu odňatia slobody) je však, podľa našej mienky, vo vzťahu k podnecovaniu na trestný čin
genocídia naozaj nízka.
Ďalej ešte ponúkame krátku reflexiu, v kontexte znenia dohovoru a slovenskej právnej úpravy, nad genocídnym činom, vymedzeným ako „spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví príslušníkovi skupiny“. Jednou z otázok, ktorá môže
vyvolať interpretačné problémy je, či táto formulácia dostatočne pokrýva formuláciu „spôsobenia vážneho telesného alebo duševného ublíženia“ uvedenú v dohovore. Domnievame sa, že ťažká ujma na zdraví, definovaná v § 123
ods. 3 TZ nemusí v naznačenom zmysle pokrývať všetky poškodenia zdravia,
a to minimálne v rovine „vážneho duševného ublíženia na zdraví.“
Záverom dodávame, že hoci sme sa zaoberali len vybranými aspektmi
trestného činu genocídia, dovolíme si vysloviť názor, že podobné nedostatky
možno vidieť i v úprave ostatných trestných činov proti ľudskosti, ktoré, ako
sme už vysvetlili, ďalej rozoberať nebudeme.

484) Oficiálny názov znie Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídia – the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (oznámenie č. 32/1955 Zb.).
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Soňa Strýčková

Odklony v trestnom konaní
Abstrakt:
Autor sa v článku zmieňuje o odklonoch v trestnom konaní v ich všeobecnom ponímaní ako aj o opodstatnenosti ich zakotvenia v ustanoveniach Trestného poriadku. V texte poukazuje na zámer zavedenia odklonov v trestnom
konaní do ustanovení Trestného poriadku, ktorým bolo v zmysle Dôvodovej
správy k zákonu č. 301/2005 Z. z., zabezpečiť vybavovanie podstatnej časti
trestných vecí mimo hlavného pojednávania. V ďalšom texte autor sa autor zameriava na inštitút dohody o vine a treste a inštitút podmienečného zastavenia
trestného stíhania spolupracujúceho obvineného. Cieľom článku nie je definovať predmetné inštitúty v zmysle zákonnej úpravy ustanovení rekodifikovaného Trestného poriadku, ale poukázať na osobitosti, význam a prípadné
nedostatky.

Kľúčové slová:
odklony v trestnom konaní, dohoda o vine a treste, podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného

Abstract:
The author in the submission deals with the issues of diversions in
criminal proceedings in their general sense and also about the legitimacy of
legal regulation by the provisions of the Criminal Procedure Code. The text
shows the reasoning behind the diversions‘ regulation, the aim of which,
according to the Explanatory Report to the Act No. 301/2005 Coll., is to
secure the substantial part of criminal matters outside of the main
proceedings. In the other text the author pays due attention to the institute of
an agreement about the guilt and punishment and to the institute of
suspended stay of criminal prosecution of the defendant. The aim of this
submission is not to define the respective institutes, within the meaning of the
legal enactment by the provisions of the amended Criminal Procedure Code,
but to show their individuality, meaning and prospective imperfections.
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Úvod
Odklony v trestnom konaní možno bezpochybne považovať za prínos
resp. novum v klasickom vedení trestného konania, ktorý zabezpečila práve
rekodifikácia Trestného poriadku.
Na tomto mieste je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že medzi odklony v trestnom konaní, ktoré do ustanovení Trestného poriadku zaviedla ako
nové inštitúty práve predmetná rekodifikácia, patrí len inštitút podmienečného
zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného a inštitút dohody
o vine a treste.
Ostatné odklony v trestnom konaní, medzi ktoré možno okrem vyššie
uvedených zaradiť aj podmienečné zastavenie trestného stíhania, zmier
a trestný rozkaz, boli v ustanoveniach Trestného poriadku upravené už pred
jeho rekodifikáciu.
Na úvod si preto dovolím zmieniť sa aspoň v stručnosti o odklonoch
v trestnom konaní v ich všeobecnom ponímaní a následne, t.j. v ďalšom texte
sa pokúsim poukázať na osobitosti a význam práve tých odklonov v trestnom
konaní, ktoré priniesla predmetná rekodifikácia.

Význam a pojem odklonov v trestnom konaní
Hlavným zámerom zavedenia odklonov v trestnom konaní do ustanovení
Trestného poriadku bolo v zmysle Dôvodovej správy k zákonu č. 301/2005
Z. z., zabezpečiť vybavovanie podstatnej časti trestných vecí mimo hlavného
pojednávania.
Vzhľadom na výrazné presadzovanie základných zásad trestného konania, a to predovšetkým zásady kontradiktórnosti, avšak aj zásady verejnosti,
bezprostrednosti a ústnosti, bolo nevyhnutné predísť zahlcovaniu súdov stále
ďalšími prípadmi, termín skončenia ktorých bolo len veľmi náročné čo i len
odhadnúť alebo predpokladať.
Samotné vybavovanie trestných vecí mimo procesne náročného hlavného pojednávania sa tak javilo ako východisko z tejto zložitej situácie, pričom sa
predpokladalo, že viac ako 70% trestných vecí bude ukončených práve aplikáciou toho ktorého odklonu v trestnom konaní.
Úspešná realizácia vyššie uvedeného zámeru prostredníctvom už spomínanej aplikácie odklonov v trestnom konaní mala predovšetkým zefektívniť,
zjednodušiť, zrýchliť a zhospodárniť celý trestný proces, a tým predísť zdĺhavému konaniu pred súdom.
Samotný výsledok mal teda priniesť účinnejšiu ochranu práv a oprávnených záujmov fyzických osôb a právnických osôb, ako aj ochranu celospoločenských záujmov.
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Zavedenie inštitútu odklonu v trestnom konaní tak umožnilo odklonenie
od prejednania trestnej veci na hlavnom pojednávaní, a to prostredníctvom
mimosúdneho, menej formálneho, alternatívneho a zákonne upraveného procesného postupu.
V súvislosti so všeobecnou a základnou charakteristikou odklonov
v trestnom konaní vzhľadom na zámer ich zakotvenia v jednotlivých ustanoveniach Trestného poriadku, a rovnako tak vzhľadom na ich charakter a význam,
si dovolím odcitovať nasledovnú definíciu odklonov v trestnom konaní, ktorú
vo svojom odbornom príspevku uverejnenom v Bulletine slovenskej advokácie publikoval JUDr. Jaroslav Klátik:
l

odklonom v trestnom konaní možno charakterizovať ako alternatívny trestnoprocesný spôsob riešenia trestnej veci s cieľom odľahčiť preťaženosť
trestných súdov, ušetriť obvineného traumy z prejednania veci na hlavnom pojednávaní, zvýšiť výchovný účinok na obvineného, neformálne
riešenie vlastnej konfliktnej situácie a posilnenie postavenia poškodeného;

l

odklon je osobitný spôsob vybavenia trestnej veci prokurátorom a v prípade vydania trestného rozkazu samosudcov, ktorí sa na základe svojho
fakultatívneho uváženia rozhodnú vybaviť trestnú vec skôr, ako by sa nariadilo procesne náročné hlavné pojednávanie;

l

odklony v trestnom konaní predstavujú trestnoprávne inštitúty, aplikáciou
ktorých dochádza k rýchlosti, efektívnosti, hospodárnosti a celkovému
zjednodušeniu trestného konania.485)

Dohoda o vine a treste
Dohoda o vine a treste ako rekodifikáciou Trestného poriadku zavedený
nový právny inštitút nachádza svoju právnu úpravu v ustanoveniach §§ 331 až
335 Trestného poriadku.
S súvislosti s dohodou o vinne a treste je však potrebné uviesť, že konanie o dohode o vine a treste upravené v ustanoveniach §§ 232 a 233 Trestného poriadku dohode o vine a treste predchádza a spolu s ňou predstavuje inštitút tzv. dohodovacieho konania.
Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že dohodovacie konanie pozostáva z dvoch samostatných fáz.

485) Klátik.J.: K histórií, pojmu a účelu odklonu v trestnom konaní. In-Bulletin slovenskej advokácie,
roč. 14, č. 3, 2008, s. 27
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V prvej sa štát zastúpený prokurátorom snaží dosiahnuť dohodu, v ktorej
sa obvinený prizná k spáchaniu skutku a dohodne sa druh, výška trestu, prípadne uloženie ochranného opatrenia. Tejto fáze dominujú hmotnoprávne
aspekty tohto trestného inštitútu.486)
V druhej fáze rozhoduje o dohode súd, čím sa realizuje procesná stránka
dohodovacieho konania.
Na tomto mieste chcem len zdôrazniť že v nasledovnom texte sa nebudem venovať zákonným definíciám upravujúcich vyššie uvedené fázy dohodovacieho konania, ale pokúsim sa poukázať na osobitosti tohto inštitútu a na výhody jeho aplikácie ako aj na prípadné nedostatky.
Dohoda o vine a treste je jediným z odklonov v trestnom konaní, ktorý
možno aplikovať v súvislosti so spáchaním akéhokoľvek trestného činu bez
ohľadu na jeho závažnosť alebo výšku trestnej sadzby, uloženie ktorej osobitná časť Trestného zákona v súvislosti s jeho spáchaním ukladá.
Nakoľko aplikácia ostatných odklonov v trestnom konaní je podmienená
práve závažnosťou trestnej činnosti, dohoda o vine a treste umožňuje aplikáciu aj v prípade spáchania zločinov ako aj obzvlášť závažných zločinov.
Ak by však mal byť splnený Dôvodovou správou k zákonu č. 301/2005
Z. z. zámer o odbremeňovaní súdov spôsobom vybavovania minimálne 70%
trestných vecí mimo súdneho konania, vystáva na tomto mieste otázka, či tento inštitút nebude v praxi zneužívaný.
V súvislosti so zneužívaním predmetného inštitútu dohody o vine a treste
mám na mysli napríklad také situácie, keď páchatelia trestných činov s vedomím, že po pristúpení k dohode o vine a treste im bude uložený miernejší
trest, resp. v zmysle ustanovenia § 39 ods. 4 Trestného zákona im bude uložený trest odňatia slobody znížený o 1/3 pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby , budú inštitút dohody o vine a treste vedome zneužívať,
a to vo vlastný prospech v záujme strpieť podľa možností čo najmiernejšie
sankcie.
Rovnaká situácia, pri ktorej by mohlo dôjsť k vedomému zneužívaniu tohto inštitútu zo strany obvineného je prípad, ktorý nastane, ak obvinený v rámci
kladenia zákonom uvedených otázok pri rozhodovaní o návrhu dohody o vine
a treste na verejnom zasadnutí odpovie na čo i len jednu z položených otázok
negatívne.
Za predpokladu, že takáto situácia nastane a súd dohodu o vine a treste
odmietne, nemožno na následne nariadenom hlavnom pojednávaní použiť
ako dôkaz proti obvinenému jeho priznanie sa uvedené v návrhu na dohodu
o vine a treste.
486) Maďar, M.: Dohodovacie konanie – budúcnosť trestného konania?. In- Bulletin slovenskej advokácie, roč. 11, č. 8, 2005, s. 27
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Bez ohľadu na predpoklad zneužívania tohto inštitútu zo strany obvineného je však podľa môjho názoru otázne, či obvinený, ktorý sa už raz k spáchaniu skutku priznal nebude mať preukazovanie svojej neviny na nariadenom pojednávaní o to zložitejšie, nakoľko jeho predchádzajúce priznanie jeho nevinu
zaiste v značnej miere spochybní.
Prípady zneužívania inštitútu dohody o vine a treste by sa mohli skôr či
neskôr odzrkadliť aj na pomerne jednoduchej štatistike, v rámci ktorej obvineným z menej závažných trestných činov, ktorí na dohodu o vine a treste nepristúpia resp. návrh predmetnej dohody bude na verejnom zasadnutí odmietnutý, budú v rámci konania pred súdom odsúdení na tresty s podstatne vyššími
trestnými sadzbami ako obvinení zo závažnejších trestných činov, ktorí na dohodu o vine a treste pristúpia, a tak získajú reálnu možnosť pre uloženie
miernejšieho trestu.
Pri zavedení inštitútu dohody o vine a treste do zákonných ustanovení
Trestného poriadku možno zaiste nájsť aj mnohé výhody.
Odbremenenie súdov od prejednávania trestných vecí v rámci nariadeného hlavného pojednávania, je aplikáciou tohto inštitútu bezpochybne zabezpečená, s čím napokon súvisí aj dosiahnutie zefektívnenia, zjednodušenia, zrýchlenia a zhospodárnenia celého trestného procesu.
Jedno z pozitív pri aplikácií tohto inštitútu možno vidieť aj pri postavení poškodeného, v záujme ktorého bezpochybne je úspešne sa domôcť náhrady
škody, vec čo najrýchlejšie skončiť a páchateľa trestného činu spravodlivo
potrestať, čo schválená dohoda o vine a treste zabezpečuje.
Ďalším z pozitív dohody o vine a treste ako odklonu v trestnom konaní,
ktoré považujem za dôležité na tomto mieste vyzdvihnúť, je aj samotná skutočnosť, že dohoda o vine a treste napriek tomu, že je odklonom a vylučuje prejednanie trestnej veci na hlavnom pojednávaní v konaní pred súdom, spĺňa výchovný účinok na osobu obvineného, ktorá je aplikáciu tohto inštitútu ušetrená prípadnej traumy z hlavného pojednávania o stresujúcom účinku ktorého
nemožno pochybovať.

Podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho
obvineného
Opodstatnenosť zakotvenia inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného sa v zmysle Dôvodovej správy k zákonu č. 301/2005 Z. z. prejavila predovšetkým v tom, že v súvislosti s postihom najzávažnejšej trestnej činnosti spáchanej najmä organizovaným zločinom a dôkaznou núdzou, v ktorej sa v týchto prípadoch orgány činné
v trestnom konaní a súd nachádzajú, je obtiažne prekonať dostupnými
dôkaznými prostriedkami.
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Inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho
obvineného bol do nášho právneho poriadku zavedený už novelou
457/ 2003 Z .z., prostredníctvom ktorej bol ustálený a zákonne definovaný
pojem spolupracujúceho resp. korunného svedka ako osoby, ktorá sa spolupodieľala na páchaní trestnej činnosti, avšak na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia poskytla orgánom činným v trestnom konaní svoju spoluprácu.
Rekodifikácia Trestného poriadku v predmetných ustanoveniach podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného
podmienila aplikáciu tohto odklonu v trestnom konaní záujmu spoločnosti na
objasňovaní obzvlášť závažnej trestnej činnosti a na zistení alebo usvedčovaní
páchateľov týchto činov, pričom uvedený záujem spoločnosti musí prevyšovať záujem na trestnom stíhaní obvineného.
Aplikácia inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného je obmedzená tak vecne t.j. čo do rozsahu trestných činov ako aj osobou t.j. osobou páchateľa.
Samotná podstata tohto inštitútu teda spočíva v tom, že štát osobe podieľajúcej sa páchania obzvlášť závažnej trestnej činnosti, nie však v postavení organizátora alebo návodcu, ponúkne výmenou za výpoveď, ktorá bude
spôsobilá k objasneniu uvedenej trestnej činnosti a zisťovania jej ostatných
páchateľov kvázi beztrestnosť, samozrejme za splnenia zákonom
predpokladaných podmienok.
Výsledkom aplikácie tohto odklonu v trestnom konaní teda na jednej strane je zastavenie trestného stíhania voči osobe priamo sa podieľajúcej na páchaní obzvlášť závažnej trestnej činnosti a na druhej strane odhalenie
a usvedčenie ostatných páchateľov obzvlášť závažnej trestnej činnosti.
Zaujímavá pri aplikácií tohto inštitútu by mohla nastať situácia, keď pri obzvlášť závažnom trestnom čine spáchanom organizovanou skupinou, by
v postavení kurunných svedkov vystupovali všetci členovia organizovanej skupiny s výnimkou organizátora a návodcu.
Ako by vo vyššie uvedenom prípade vyzerala aplikácia podmienečného
zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, a či by takáto
aplikácia voči zvyšným členom organizovanej skupinu spĺňala aj zákonné kritérium záujmu spoločnosti na objasňovaní obzvlášť závažnej trestnej činnosti,
zostáva len na uvážení prokurátora.
Je však nepochybné, že v prípade obzvlášť závažnej trestnej činnosti,
ktorej počet stále narastajúcou kriminalitou na území Slovenskej republiky
denne narastá, za spáchanie ktorej sa samotné sadzby trestu odňatia slobody
pohybujú v inštanciách desať rokov a vyššie, je inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania spolupracujúceho obvineného určite dostatočne
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silným motívom na zváženie obsahu svojej výpovede a zabezpečenie si tak zákonnými ustanovenia ponúkanej beztrestnosti.

8 Mgr. Soňa Strýčková

Advokátska kancelária Abelovský – Petruňo
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
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Alternatívne tresty a problematika ich ukladania

Miroslav Sura

Alternatívne tresty
a problematika ich ukladania
Abstrakt:
Témou príspevku je: „Alternatívne tresty a problematika ich ukladania“
Myšlienkou príspevku je vymedziť pojem alternatívnych trestov v nadväznosti na restoratívnu koncepciu trestania a poukázať na základnú tézu, spočívajúcu v tvrdení, že nepodmienečný trest odňatia slobody je „ultima ratio“,
respektíve je trestom, ktorý má byť použitý v prípadoch, keď sledovaný dopad
menej závažných prostriedkov a trestov sa minuli účinku.
Príspevok rozpracováva alternatívne tresty, s poukázaním na trest domáceho väzenia a trest povinnej práce, ktoré boli začlenené ako nové druhy
v rámci systému trestov zákonom č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Účelom
je poukázať na niektoré problémy vznikajúce pri aplikácii týchto inštitútov
v praxi.

Kľúčové slová:
Alternatívne tresty, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, probačný úradník, mediačný úradník

Abstract:
The theme of this conference paper is: Alternative penalties and the
issues of imposing a sentence thereof.
The aim of this submission is to delimit the term of alternative penalties in
connection with the remedial concept of punishment. Moreover, it aims to
establish the elementary thesis, based on the argument that the
un-suspended sentence exemplifies the „ultima ratio“. More precisely it
represents a punishment which is to be used in cases where the impact of the
alternative means and punishments has proved ineffective.
This submission elaborates the issues of alternative punishment with the
focus on the penalty of house arrest and the penalty of community service.
These penalties where included to the Slovak legal order by the amendment
to the Act No. 200/2005 Coll., as amended, the Criminal Code. Its purpose
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is to show multiple issues arising in connection with the application of these
institutes in practice.

Key words:
Alternative punishments, the penalty of home arrest, the penalty of
community service, probation, mediation officer, probation officer

Úvod:
Témou tohto príspevku je „Alternatívne tresty a problematika ich ukladania.“
V celosvetovom meradle, a teda aj na území Slovenskej republiky sa už
v minulosti dostávala do pozornosti otázka funkcie, resp. účelu trestu. Základ
aplikácie ukladania trestných sankcii spočíval na zásadách retributívnej a restoratívnej koncepcie trestania. Kým retributívna koncepcia sa zameriavala na
potrestanie páchateľa, teda na preventívno-represívny charakter, cieľ restoratívnej koncepcie je miernejší, ktorý umožňuje obnovu, navrátenie do pôvodného stavu, teda nápravu páchateľa. Práve restoratívna koncepcia umožnila
vstup alternatívnych trestov do právnej praxe.
§ 34 odsek 1 uvádza legálnu definíciu účelu trestu, ktorého zmyslom je
ochranná funkcia, represívna funkcia, individuálna a generálna prevencia.
Stretávame sa so zásadou, že nepodmienečný trest odňatia slobody je
„ultima racio“. Je trestom, ktorý má byť použitý v prípadoch, keď sledovaný
dopad menej závažných prostriedkov a trestov sa minuli účinku.
Alternatívne tresty a podstata ich ukladania je založená na možnosti výberu z viacerých možných alternatív. Je na uvážení súdu, za splnenia zákonných
predpokladov, či uloží niektorý z alternatívnych trestov.
V súčasnosti prevláda názor, že alternatívne tresty, ako prostriedok miernejšieho dopadu na rodinné a spoločenské väzby páchateľa trestného činu,
sú v praxi stále málo používané. Aj na základe uvedeného dôvodu, boli do
trestného zákona zakomponované nové alternatívne tresty: trest povinnej práce a trest domáceho väzenia.
Dôvodová správa k zákonu č. 300/2005 Z. z. k § 32 uvádza, že: „Rozšírenie druhov trestu je výrazom depenalizácie, pretože umožňuje súdom vo
zvýšenej miere siahať aj k trestom bez odňatia slobody. V priebehu krátkodobých trestov odňatia slobody nebolo možné úspešne rozvinúť reedukačné
a resocializačné procesy, kým na druhej strane negatívny dopad izolácie páchateľa od spoločnosti v prostredí iných páchateľov mal často negatívny dopad na samotného odsúdeného.“
Môžem konštatovať, že predmetom použitia alternatívnych trestov je aj
ich zameranie na sociologický a psychologický aspekt subjektu skutkovej
podstaty trestného činu a okolnosti konkrétneho prípadu. Toto konštatovanie
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vychádza z predpokladu, že ponechanie odsúdeného na slobode, pri menej
závažných formách trestnej činnosti, zakladá predpoklad lepšieho začlenenia
do spoločnosti, menšieho dopadu na rodinu a v neposlednom rade šetrenie
nákladov spojených s výkonom nepodmienečného trestu odňatia slobody.
Ako už bolo vyššie uvedené, do nášho trestného zákona s účinnosťou od
1.1.2006, boli zakomponované nové alternatívne tresty: Trest domáceho väzenia a trest povinnej práce.

Trest domáceho väzenia:
Trest domáceho väzenia je upravený v § 53 Trestného zákona, ktorý podľa odseku 1 je možné uložiť páchateľovi prečinu až na jeden rok. Obsahom
trestu domáceho väzenia je obmedzenie odsúdeného na osobnej slobode.
V čase, ktorý určí súd, sa odsúdený musí zdržiavať vo svojom obydlí vrátane
k nemu prináležiacich vonkajších priestorov a je povinný viesť riadny život. Výkon trestu je spravidla určovaný na čas mimo pracovného času odsúdeného.
V prípade, ak to nariadi súd, odsúdený je povinný podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami.487)
Tento trest bol prvý krát zavedený v USA v 80. rokoch minulého storočia.
Naproti európskemu trendu restoratívnej koncepcie, právna veda USA uprednostňovala represívny charakter tohto inštitútu. Do európskeho práva sa trest
domáceho väzenia dostával postupne, s vyše desaťročným oneskorením
oproti USA, pričom Veľká Británia, Belgicko, Holandsko, Švédsko a Francúzko elektronický monitoring úspešne využívajú.
Práve výkon tohto alternatívneho trestu, resp. pri jeho kontrole technickými prostriedkami sa stretávame s nedostatočným materiálno-technickým
zabezpečením, tzv. elektronický monitoring. Je zrejmé, že rozpočet nie je nastavený tak, aby dokázal zadovážiť dostatočné množstvo technického vybavenia na vykonávanie kontroly. Mám za to, že trest domáceho väzenia je v paragrafovom znení vymedzený dostatočne, avšak jeho výkon v praxi spôsobuje
značné problémy, ktoré ústia do jeho zriekavého použitia. Keďže sa jedná
o alternatívny trest, ktorý nie je spojený s nepodmienečným trestom odňatia
slobody, náklady ušetrené z dôvodu neuloženia nepodmienečného trestu odňatia slobody, by mohli byť premietnuté do zabezpečenia elektronického monitoringu. Mám za to, že elektronický monitoring v sebe zahŕňa ďaleko väčšie
množstvo výhod, ako výkon tohto trestu kontrolovaný probačným a mediačným úradníkom. Tu sa stotožňujem s názorom, že: „kontrola odsúdeného vyžaduje istú sústavnosť a systematickosť, aby táto sankcia plnila svoj účel. Je
otázne, či pre probačného a mediačného úradníka, ktorí už teraz plnia celý

487) Ivor, J. a kol.: Trestné právo hmotné, Všeobecná časť 1, Bratislav: Iura Edition, 2006, str. 375
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rad úloh v rámci trestného konania, nebude kontrola výkonu trestu domáceho
väzenia veľkou záťažou a nestane sa tak len formálnou a náhodnou.“ 488)
Môžem konštatovať, že kontrola trestu domáceho väzenia formou náhodných telefonátov a návštev, je viac ako úsmevná a pre dosiahnutie účelu
trestu, ktorý má obsahovať aj represívny charakter, nepoužiteľná. Riešením
načrtnutého problému je uvoľnenie finančných prostriedkov na nákup zariadení, potrebných na výkon trestu domáceho väzenia elektronickým monitoringom.

Trest povinnej práce:
Trest povinnej práce je upravený v § 54 a v § 55 Trestného zákona, kde
sa dozvedáme podmienky, ktorých kumulatívne naplnenie je predpokladom
uloženia tohto alternatívneho trestu. Trest povinnej práce môže súd uložiť so
súhlasom páchateľa vo výmere 40 až 300 hodín, ak ho odsudzuje za prečin,
za ktorý zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody, ktorého horná hranica
sadzby trestu odňatia slobody nepresahuje päť rokov. Odsúdený je povinný
tento trest vykonať osobne, vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu.
Zároveň je súd oprávnený uložiť primerané obmedzenia alebo povinnosti
smerujúce k tomu, aby viedol riadny život. V prípade, že odsúdený nevedie
riadny život, porušuje alebo nedodržiava uložené obmedzenia a povinnosti,
prípadne zavinene nevykonáva samotný trest povinnej práce, zákon umožňuje premenu tohto trestu na nepodmienečný trest odňatia slobody tak, že za
každé dve hodiny nevykonaného trestu povinnej práce súd uloží jeden deň
nepodmienečného trestu odňatia slobody. Návrh na premenu trestu povinnej
práce na nepodmienečný trest odňatia slobody podá probačný alebo mediačný úradník, ktorý okrem uvedenej funkcie zabezpečuje prejednanie podmienok výkonu trestu povinnej práce s odsúdeným a následne písomne informuje predsedu senátu o výsledkoch prejednania.
Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce v § 2 odsek 2
ukladá povinnosti vykonať tento trest v obvode okresného súdu, v ktorom má
odsúdený bydlisko, pre subjekty uvedené v odseku 1. So súhlasom odsúdeného môže byť trest vykonaný aj mimo obvodu tohto súdu. Tu je potrebné
zdôrazniť, že príslušným súdom na nariadenie výkonu trestu povinnej práce
nie je súd, ktorý tento druh trestu uložil, ale vždy je príslušný okresný súd,
v obvode ktorého má odsúdený bydlisko.
Vzhľadom na charakter trestu povinnej práce je pochopiteľné, že zákonodarca vylúčil možnosť uloženia tohto trestu osobám, ktoré sú dlhodobo
práceneschopné alebo invalidné. V prípadoch inej ako dlhodobej práceneschopnosti je relevantný lekársky posudok, na ktorého základe môže byť
488) Lášticová L., Vajzerová L.: Alternatívne tresty a ich podstata, Konzultačné a informačné centrum EDUKOS, Zborník prezentácii: Alternatívne tresty v praxi, Dolný Kubín: PROFI design
s.r.o., 2007

432

Alternatívne tresty a problematika ich ukladania

prerušený výkon trest, prípadne predseda senátu môže odsúdeného preradiť
na iný vhodný druh práce.
§ 34 odsek 7 definuje, že popri sebe nemožno uložiť trest odňatia slobody a domáceho väzenia, trest odňatia slobody a povinnej práce, peňažný trest
a trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci a prepadnutia majetku,
trest zákazu pobytu a trest vyhostenia. Taxatívne vymenovanie, obsiahnuté
v tomto paragrafe, však nezakazuje uloženie trestu domáceho väzenia a trestu povinnej práce. Pri ich súbežnom uložení je pravdepodobné, že výkon trestu povinnej práce sa bude realizovať mimo bydliska odsúdeného, z čoho vyplýva porušenie podmienok trestu domáceho väzenia.
Pri výkone trestu povinnej práce je nevyhnutná súčinnosť probačného
a mediačného úradníka so subjektom, u ktorého sa výkon trestu priamo realizuje a v neposlednom rade aj s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý
má povinnosť najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac písomne informovať
okresný súd, v obvode ktorého má sídlo, o ponuke voľných pracovných miest
u realizátorov aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu, ktoré nie je
možné obsadiť uchádzačmi o zamestnanie.
Rovnako ako pri treste domáceho väzenia, ale pri výkone ostatných druhom alternatívnych trestov je potrebné zdôrazniť účelnosť a ekonomickosť
nápravy odsúdeného pomocou miernejších foriem trestných sankcii, vzhľadom na ich dopad na osobu odsúdeného, jeho rodinný život a spoločenské
uplatnenie. Základnou otázkou však ostáva, či faktický výkon týchto trestov je
taký, aký zákonodarca sledoval, a či nie sú len dobrou ideou bez možnej alebo len obmedzenej aplikácie v praxi.

8 Mgr. Miroslav Sura

Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
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K trestným činom extrémizmu

Vincent Danihel

K trestným činom extrémizmu
Abstrakt:
Autorovým zámerom je poukázať na zákon č. 257/2009 Z. z. ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov. Autor poskytuje výklad trestnoprávnej úpravy postihu prejavov extrémizmu a jej porovnanie pred 01. septembrom 2009 a po 01. septembri
2009.

Kľúčové slová:
extrémizmus, trestné činy extrémizmu, právna úprava extrémizmu

Abstract:
The aim of the author is to highlight the Act No. 257/2009 Coll., which is
amending and supplementing Act No. 300/2005 Coll. The Criminal Code as
amended. Author provides an interpretation of criminal sanctions for
manifestations of extremism and also provides comparison of legal regulation
before 01. September 2009 and after 01. September 2009 in the area of
extremism.

Key words:
extremism, crimes of extremism, legal regulation of extremism

Úvodné poznámky
V SR sa problematika extrémizmu zviditeľnila predovšetkým prejavmi rasizmu a xenofóbie. Z dôvodovej správy k zákonu NR SR č. 257/2009 Z. z. zo
16. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej ako „protiextrémistická novela“) vyplýva, že naliehavosť potreby zmeny dotknutých ustanovení zákona
NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej
ako „Trestný zákon“ alebo „TZ“) bolo podmienené gradáciou násilných aktov
v období rokov 2008 a 2009 (výtržnícke správanie sa skupín divákov na verejných zhromaždeniach, športových podujatiach, ktoré je takmer vždy spojené
s prejavovaním názorov smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd
osôb, podnecovaniu k násiliu alebo nenávisti z dôvodu rasy, farby pleti,
príslušnosti k národu a pod.).
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O aktuálnosti a závažnosti témy extrémizmu Vás myslím nemusím príliš
presviedčať. Fakt, že extrémizmus, resp. jeho prejavy sú s prihliadnutím na
všetky okolnosti v modernej spoločnosti nežiaduce a môžu prerásť až do otvorených konfliktov, majúcich charakter občianskych vojen je čím ďalej viac reálnejší a „hmatateľný“.
Prejavy, ktoré sú v súčasnosti najviac „vidieť“ a ktoré mala dôvodová
správa na mysli sú najmä výtržnícke správanie sa skupín divákov na športových podujatiach, väčšinou futbalových zápasoch.
Takéhoto druhu trestných činov dopúšťajú tí, ktorí patria k pravicovému
spektru extrémistickej scény, resp. ich sympatizanti. Pravicoví extrémisti jediní majú ideologické pozadie aj reálny potenciál vykonávať organizované trestné činy. Ich odhodlanosť uskutočniť ideály rasovej nadradenosti v praxi sa
prejavuje nielen v ich vyhláseniach na rôznych „stretnutiach, mítingoch a pochodoch s rôznymi demokratickými názvami“ ale aj priamych odkazoch spoločnosti vo forme páchania násilných a brutálnych trestných činov s extrémistickým motívom. Tento druh extrémizmu predstavuje najväčšie ohrozenie pre
bezpečnosť občanov, pretože priamo súčasťou jeho ideológie je páchanie
násilia.
Aj s poukazom už na uvedené je zrejmé, že pojem extrémizmu sa v súvislosti s protiextrémistickou novelou v praxi chápe najmä ako extrémizmus pravicový, čo je však len jednou zo zložiek extrémizmu (aj keď v súčasnosti u nás
podľa môjho názoru najzávažnejšou).
Cieľom tohto príspevku je načrtnúť výklad k príslušným ustanoveniam
Trestného zákona dotýkajúcich sa problematiky trestnoprávneho postihu prejavov extrémizmu, zmenených alebo doplnených prostredníctvom protiextrémistickej novely. Snahou práce je najmä priblížiť skutkové podstaty trestných
činov extrémizmu podľa § 140a TZ okrem trestných činov, ktoré boli spáchané z tzv. „osobitného extrémistického motívu“. Uvádzam, že vyčerpávajúci výklad s uvedením všetkých do úvahy pripadajúcich súvislostí je nad rozsah
a charakter tejto práce, resp. tohto príspevku.

Trestno-právna úprava protiprávneho konania s extrémistickými prvkami na území SR
V súčasnosti neexistuje špeciálny právny predpis, ktorý by upravoval
problematiku trestných činov extrémizmu osobitne. Problematika tohto druhu
trestnej činnosti bola pred účinnosťou protiextrémistickej novely (01. 09.
2009) a aj v súčasnosti je atomizovaná v jednotlivých ustanoveniach Trestného zákona.
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Úpravu rasovo a extrémisticky motivovaných trestných činov možno rozlišovať na úpravu do 01.09.2009 a úpravu účinnú od 1.9.2009, kedy sa prostredníctvom protiextrémistickej novely zaviedli do trestného práva pojmy ako
extrémistická skupina, extrémistický materiál a trestné činy extrémizmu.
Hneď v úvode tohto príspevku považujem za potrebné uviesť, že negatívnou stránkou novely apriori je narábanie s pojmami ako extrémistická skupina, extrémistický materiál a trestné činy extrémizmu, bez zadefinovania základného pojmu, z ktorého ostatné vychádzajú a tým pojmom je „extrémizmus“. Sú rôzne výklady pojmu extrémizmu, avšak žiadny nie je použiteľný pre
trestné konanie. Napriek tomu sa pokúsim priblížiť uvedené pojmy v rámci ich
legálnych vymedzení, tak ako v súčasnosti sú.
Extrémistickou skupinou sa na účely Trestného zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu.489) Spolčením sa vo všeobecnosti rozumie výslovná alebo konkludentná
dohoda dvoch (v prípade extrémistickej skupiny min. troch) alebo viacerých
osôb o budúcom spáchaní konkrétneho trestného činu (aj keď nemusí byť detailne určený). K pojmu „spolčenie“ pozri aj § 13 ods. (1) TZ. V citovanom
ustanovení je spolčenie definované ako príprava na zločin490). V prípade spolčenia najmenej troch osôb na účely spáchania niektorého z trestných činov
extrémizmu, sa toto spolčenie považuje ako príprava na spáchanie niektorého trestného činu extrémizmu. Takáto príprava je však trestnoprávne postihnuteľná, len ak smeruje ku spáchaniu zločinu. Spolčenie je však podľa § 424
ods. (2) TZ považované za dokonaný trestný čin.
Zistenie v konkrétnom prípade spáchaného trestného činu, že tento bol
spáchaný extrémistickou skupinou, ergo ten kto ho spáchal bol členom extrémistickej skupiny odôvodňuje v určitých prípadoch491) aplikáciu vyššej sadzby
kvalifikovanej skutkovej podstaty daného trestného činu. Podmienkou na aplikovanie vyššej trestnej sadzby je spáchanie príslušného trestného činu ako
člen extrémistickej skupiny. Nepochybne tu cítiť časové hľadisko platnosti,
resp. trvania členstva v čase spáchania príslušného trestného činu. Podobne
je toto časové hľadisko prítomné aj v prípade nebezpečných zoskupení,

489) Porovnaj § 129 ods. (3) zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov.
490) Viď § 11 zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
491) Ide o trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 TZ; trestný čin výroby extrémistických materiálov podľa § 422a TZ; trestný čin
rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b TZ a trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 TZ.
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akými sú zločinecká skupina a teroristická skupina, ktoré sú však detailnejšie
definované.492)
Extrémistický materiál zákonodarca legálne vymedzil v ust. § 130
ods. (8) a ods. (9) TZ, ktoré znejú :
§ 130 ods. (8) TZ
Extrémistickým materiálom sa na účely tohto zákona (má sa tu na
mysli Trestný zákon - pozn. aut.) rozumie písomné, grafické, obrazové,
zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
a)

textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov, skupín
a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

b)

programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu
základných ľudských práv a slobôd,

c)

obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo
neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody,

d)

ospravedlňujúce alebo schvaľujúce čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi a príslušnými článkami štatútu iného
medzinárodného trestného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, za genocídium alebo zločin proti ľudskosti, ak bol páchateľ alebo účastník
tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného
súdu zriadeného na základe medzinárodného verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, ak takýto rozsudok nebol
v predpísanom konaní zrušený, alebo

e)

popierajúce alebo vážne zľahčujúce čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi a príslušnými článkami štatútu iného
medzinárodného trestného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, za genocídium alebo zločin proti ľudskosti, ak bol páchateľ alebo účastník
tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného
súdu zriadeného na základe medzinárodného verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika.

492) Viď § 141, § 129 ods. (4) a ods. (5) zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
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§ 130 ods. (9) TZ
Za extrémistický materiál sa považuje materiál podľa odseku 8, ak sa
vyrába, rozširuje, uvádza do obehu, robí verejne prístupným alebo prechováva v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné
zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť
k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu
rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre predchádzajúce dôvody a replika extrémistického materiálu alebo jeho napodobenina, ktorá je zameniteľná s originálom.
V ust. § 130 ods. (8) TZ je uvedené čo je extrémistickým materiálom
a v ust. § 130 ods. (9) TZ čo sa považuje za extrémistický materiál. Nie je celkom jednoznačne stanovené, či pre naplnenie skutkovej podstaty napr. trestného činu prechovávania extrémistických materiálov493) bude postačovať
prechovávanie materiálu uvedeného v § 130 ods. (8) TZ bez nadväznosti na
130 ods. (9) TZ, alebo aby tento materiál uvedený v § 130 ods. (8) TZ mohol
byť považovaný za extrémistický materiál, musí dôjsť ku kumulatívnemu naplneniu podmienok v oboch odsekoch predmetného ustanovenia. Zrejme by
bolo vhodnejšie, ak by prvá časť vety v ust. § 130 ods. (9) TZ znela napr. „Za
extrémistický materiál sa pre účely trestného konania považuje materiál podľa
odseku 8,“. Osobne predpokladám, že v praxi sa bude vyžadovať aj splnenie
podmienok uvedených v § 130 ods. (9) TZ. Ustanovenie, ktoré pripúšťa rôzny
výklad je jednoznačne nežiaduce, nakoľko môže byť zneužité, ktorú skutočnosť pertraktovali aj mnohé mimovládne organizácie zaoberajúce sa extrémizmom. Na druhej strane, s ohľadom na zjavné prípady, ktoré neboli potrestané
pre „údajný nedostatok dôkazov“, bude prinajmenšom veľmi obtiažné dokázať súvislosť s úmyslom podnecovať nenávisť, násilie alebo neodôvodnene
odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi.
Ako pozitívne hodnotím, že sa má za extrémistický materiál považovať aj
replika extrémistického materiálu alebo jeho napodobenina, ktorá je zameniteľná s originálom. Je však nutné uviesť, že „pre presvedčivosť dôkazu“ bude
potrebné, aby túto skutočnosť posúdil znalec, prípadne odborný konzultant.
Podľa mojich vedomostí sa majú vytvárať „akési znalecké odbory“, z ktorých
by jeden slúžil adresne pre tento účel, avšak nie je stanovené dokedy a pravdepodobne to nie je hudba blízkej budúcnosti. V súčasnosti je o takýchto ľudí
kompetentných posudzovať extrémistický prvok, či symboliku núdza. Na tomto mieste považujem za potrebné uviesť, že prítomnosť prvku extrémizmu by
sa v jednotlivých prípadoch mal (najmä zo strany znalcov a odborných konzultantov) posudzovať komplexne a v kontexte daného skutkového stavu, resp.
všetkých okolností a podmienok spáchania skutku.
493) Viď § 422c zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
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Trestný zákon taxatívne vymenúva trestné činy extrémizmu vo svojom
ustanovení § 140a. Trestnými činmi extrémizmu sú v zmysle uvedeného :
trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 a § 422, trestný čin výroby extrémistických materiálov podľa § 422a, trestný čin rozširovania extrémistických
materiálov podľa § 422b, trestný čin prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c, trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia
podľa § 423, trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej
nenávisti podľa § 424, trestný čin podnecovania, hanobenia a vyhrážania
osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu podľa § 424a a trestné činy spáchané z osobitného motívu podľa § 140 písm. d) a f).494)

Trestné činy extrémizmu
V nasledujúcej časti svojho príspevku sa pokúsim načrtnúť výklad k jednotlivým skutkovým podstatám trestných činov extrémizmu vymenovaných v
§ 140a TZ, pričom pre komplexnosť uvádzam aj platné znenia príslušných
ustanovení Trestného zákona. Spôsob akým sa pokúsim o ich výklad bude
zvýraznením zmien a doplnení ktoré nastali v predmetných skutkových podstatách trestných činov na strane jednej a načrtnutím stručného komentáru
a súvislostí k týmto trestným činom na strane druhej.
l

§ 421 TZ, § 422 TZ – Podpora a propagácia skupín smerujúcich
k potlačeniu základných práv a slobôd občanov
§ 421 TZ

(1) Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb alebo hnutie, ktoré
násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden
rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) verejne,
b) ako člen extrémistickej skupiny
c) závažnejším spôsobom konania, alebo
d) za krízovej situácie.
Tohto trestného činu sa dopúšťa ten, kto otvoreným alebo skrytým spôsobom, morálne alebo materiálne poskytuje podporu alebo propaguje organizácie, hnutia, združenia, ktorých cieľom je potláčanie práv a slobôd iných.
Podpora a propagácia sa môže diať verejnými vyhláseniami, ale aj tichou
494) Porovnaj § 140a zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
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finančnou alebo morálnou podporou, umeleckými dielami, prevádzkovaním
obchodu, ktorý poskytuje nákup fašistických alebo neonacistických insígnií
etc. Toto ustanovenie je naplnením záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú
republiku z Medzinárodného dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie495), Medzinárodného paktu OSN o občianskych a politických právach496) a Medzinárodného dohovoru OSN o potlačení a trestaní zločinu apartheidu.497)
Ide o úmyselný trestný čin, pričom úmysel páchateľa musí zahŕňať aj skutočnosť, že svojím konaním podporuje alebo propaguje hnutie, ktoré preukázateľne násilím alebo hrozbou násilia smeruje k potlačeniu práv a slobôd občanov. Práve slovné spojenie „násilím alebo hrozbou násilia“ spôsobuje v praxi problémy pri aplikácii, lebo ide o takú časť skutkovej podstaty, ktorú je
pomerne ťažko riadne zistiť a preukázať výsledkami dokazovania.
Ustanovenie § 421 ods. (2) TZ vymenúva okolnosti podmieňujúce použitie vyššej trestnej sadzby, pričom prostredníctvom protiextrémistickej novely
sa zaviedla nová okolnosť uvedená v písmene b) citovaného ustanovenia - ak
páchateľ spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen extrémistickej skupiny.
K pojmu „extrémistická skupina“ pozri § 129 ods. (3) TZ a tiež poskytnutý výklad uvedený vyššie v časti príspevku - trestno-právna úprava protiprávneho
konania s extrémistickými prvkami na území SR.
Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami, prípadne obsahom písomnosti alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím počítačovej siete alebo
iným spôsobom, ktorým možno dosiahnuť porovnateľný účinok.498) Závažnejším spôsobom konania sa pre účely Trestného zákona rozumie páchanie
trestného činu so zbraňou okrem trestných činov úkladnej vraždy podľa
§ 144, vraždy podľa § 145, zabitia podľa § 147 a § 148, usmrtenia podľa
§ 149, ublíženia na zdraví podľa § 155, § 156 a § 157; po dlhší čas; surovým
alebo trýznivým spôsobom; násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo
hrozbou inej ťažkej ujmy; vlámaním; ľsťou; využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti; porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej
z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu
podľa zákona; organizovanou skupinou, alebo na viacerých osobách. 499)
495) Medzinárodný dohovor OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z 21. decembra 1965 (Uverejnený v zbierke zákonov pod č. 95/1974 Zb.).
496) Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach z 16. decembra 1966 (Uverejnený v zbierke zákonov pod č. 120/1976 Zb.).
497) Medzinárodný dohovor OSN o potlačení a trestaní zločinu apartheidu z 30. novembra 1973
(Uverejnený v zbierke zákonov pod č. 116/1976 Zb.).
498) Porovnaj § 122 ods. (2) zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov.
499) Porovnaj § 138 zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
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Krízovou situáciou sa pre účely Trestného zákona rozumie núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav, alebo vojna.500)
§ 422 TZ
(1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo
hesiel, prejavuje sympatie k skupine alebo hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov
až tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto pri čine uvedenom
v odseku 1 používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo
heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých.
Ustanovenie § 422 TZ obsahuje demonštratívny výpočet spôsobov, akými môže dôjsť k prejavom sympatií k určeným skupinám, či hnutiam – používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel – a nevylučuje ani iné formy. Tieto prejavy môžu byť slovné, ale môže ísť aj o prejav gestikuláciou (napr. hajlovanie), oblečením (nosenie rôznych symbolov501) s extrémistickým prvkom) či
akýmkoľvek iným spôsobom, z ktorého je zjavný vnútorný postoj človeka. Páchateľ pritom nemusí mať úmysel ovplyvniť postoje a konanie ostatných. Novelizovaný druhý odsek sčasti odzrkadľuje progresívny vývoj extrémistických
skupín, a po naplnení ostatných znakov skutkovej podstaty tohto trestného
činu výslovne umožňuje možnosť trestnoprávneho postihu v prípade používania zmenených zástav, odznakov, rovnošaty alebo hesiel. V druhom odseku
je tento výpočet spôsobov podpory a propagácie určených skupín a hnutí
však taxatívny.
Nasledujúce tri trestné činy (§ 422a - § 422c) sa do Trestného zákona
zaviedli až prostredníctvom protiextrémistickej novely. Sú teda trestnými činmi „novými“. Z dôvodu nepochybnej súvislosti medzi týmito troma trestnými
činmi uvediem stručný výklad k nim spoločne až po uvedení ich zákonnej dikcie.
l
§ 422a TZ - Výroba extrémistických materiálov
§ 422a TZ
(1) Kto vyrába extrémistické materiály alebo sa podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až šesť rokov.
(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
500) Porovnaj § 134 ods. (2) zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov.
501) Pre bližšie oboznámenie sa so symbolmi používanými extrémistickými hnutiami je veľmi vhodná
publikácia českého autora Chmelíka J., Symbolika extrémistických hnutí, Armex, 2000.,
v ktorej túto problematiku komplexnejším spôsobom spracoval. V tejto súvislosti možno odporučiť aj informácie zo zdroja http://security-society.org/?q=node/523.
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a)

závažnejším spôsobom konania,

b)

verejne, alebo

c)

ako člen extrémistickej skupiny.

l

§ 422b TZ - Rozširovanie extrémistických materiálov
§ 422b TZ

1) Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje, uvádza do
obehu, dováža, vyváža, ponúka, predáva, zasiela alebo rozširuje extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až
päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)

závažnejším spôsobom konania,

b)

verejne, alebo

c)

ako člen extrémistickej skupiny.

l

§ 422c TZ - Prechovávanie extrémistických materiálov
§ 422c TZ

Kto prechováva extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody
až na dva roky.
Skutková podstata trestného činu podľa § 422a TZ postihuje výrobu alebo účasť na výrobe extrémistického materiálu502). Účelom výroby takéhoto
materiálu je takmer vždy jeho šírenie. Rôzne formy šírenia sú predmetom
ustanovenia § 422b TZ, pričom okolnosti podmieňujúce aplikáciu vyššej
trestnej sadby za šírenie extrémistického materiálu sú uvedené v druhom odseku § 422b TZ. Zavedením ustanovenia § 422c TZ zákonodarca myslel aj na
prípady, kedy sa nepodarí preukázať samotnú výrobu extrémistického materiálu, alebo jeho šírenie, avšak dôjde k zisteniu, že podozrivý má takýto materiál v držbe (pričom nezáleží či táto držba je oprávnená). K takýmto zisteniam
môže dôjsť najmä v dôsledku vykonania prehliadok v trestnom konaní.503)
Zdôrazňujem však, že v trestnom konaní musí, pre účely uznania páchateľa za
vinného, dôjsť k preukázaniu úmyselného konania prezumovaného v citovaných ustanovenia a tiež súvislostí v nadväznosti na § 130 ods. (8) a ods. (9)
TZ, ergo je potrebné preukázať aj pohnútku páchateľa (...v úmysle podnecovať nenávisť, násilie, alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie...).
502) Viď § 130 ods. (8) a ods. (9) zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
503) Viď § 99 - § 107 zákona NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
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K pojmu „závažnejším spôsobom konania“ pozri § 138 TZ. K pojmu „verejne“ pozri § 122 ods. (2) TZ. K pojmu „extrémistická skupina“ pozri § 129
ods. (3) TZ a tiež poskytnutý výklad uvedený vyššie v časti príspevku trestno-právna úprava protiprávneho konania s extrémistickými prvkami na
území SR.
l

§ 423 TZ – Hanobenie národa, rasy a presvedčenia
§ 423 TZ

a)
b)

(1) Kto verejne hanobí
niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo
jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej
rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu
rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

(2) Odňatím slobody na dva až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak
spácha čin uvedený v odseku 1
a) najmenej s dvoma osobami,
b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c) ako verejný činiteľ,
d) za krízovej situácie, alebo
e) z osobitného motívu.
Týmto ustanovením bol implementovaný Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.504) Hanobenie je subjektívny,
hrubo urážlivý prejav, smerujúci k hrubému zneváženiu niektorého národa,
jeho jazyka, rasy alebo etnika, pričom nezáleží na tom, či tieto osoby majú na
našom území trvalý pobyt. Môže ísť aj o príslušníkov národa či rasy, ktorí sa na
území Slovenska vôbec nezdržujú. Urážlivosť prejavu – bez ohľadu na jeho
odozvu vo verejnosti – môže vyplývať buď z jeho obsahu a spôsobu jeho prednesu, alebo zo spôsobu vykonania, resp. iných okolností. Slovné alebo iné
hanobiace prejavy môžu smerovať aj proti konkrétnym osobám, resp. k jednotlivcom, ak z ich obsahu a zmyslu vyplýva znevažovanie národa, jazyka či
rasy ako celku (napr. vykrikovanie na ulici na ľudí tmavšej pleti, aby si nasadili
náhubky, im adresované imitovanie opíc, nadávanie do špinavých cigánov,
negrov, šikmých etc.). Účinnosťou protiextrémistickej novely sa zvýšila trestná sadzba trestu odňatia slobody pri tomto trestnom čine a to jednak v základnej skutkovej podstate z predchádzajúcej trestnej sadzby „až na jeden rok“ na
504) Medzinárodný dohovor OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z 21. decembra 1965 (uverejnený v zbierke zákonov pod č. 95/1974 Zb.).
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súčasnú „jeden rok až tri roky“ a tiež v kvalifikovanej skutkovej podstate
z predchádzajúcej trestnej sadzby „až na tri roky“ na súčasnú „dva roky až päť
rokov“.
Cudzou mocou sa na účely Trestného zákona rozumejú cudzie štáty
a ich vojenské alebo iné zoskupenia predstavované ich organizáciami a orgánmi, akými sú najmä osoby vykonávajúce spravodajskú činnosť, vojenskí
funkcionári, diplomati a iní štátni úradníci.505) Cudzím činiteľom sa na účely
tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá síce nie je
orgánom alebo zástupcom cudzieho štátu, ale vzhľadom na svoje politické,
hospodárske alebo spoločenské postavenie má významný vplyv vo svojom
štáte alebo v medzinárodných vzťahoch.506)
K pojmu „verejný činiteľ“ pozri § 128 ods. (1) TZ. Krízovou situáciou sa
pre účely Trestného zákona rozumie núdzový stav, výnimočný stav, vojnový
stav, alebo vojna.507) K pojmu „osobitný motív“ pozri § 140 TZ.
Pri právnej kvalifikácii zisteného skutkového stavu je potrebné vždy zvážiť
či spôsob verejného hanobenia nenapĺňa znaky skutkovej podstaty trestného
činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv
a slobôd občanov podľa § 421 alebo § 422 TZ. V praxi môže dôjsť aj k jednočinnému súbehu spáchania trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia a trestného činu násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 TZ
alebo trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 TZ.
l

§ 424 TZ – Podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti
§ 424 TZ

(1) Kto sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov, spáchaním
zločinu, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto také obmedzenie
vykonal alebo kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie činu uvedeného v odseku 1.
505) Porovnaj § 133 ods. (1) zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov.
506) Porovnaj § 133 ods. (2) zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov.
507) Porovnaj § 134 ods. (2) zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov.
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(3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
verejne,
z osobitného motívu,
ako verejný činiteľ,
ako člen extrémistickej skupiny, alebo
za krízovej situácie.

Toto ustanovenie chráni v podstate rovnaké záujmy ako § 359 TZ a § 360
TZ, avšak dá sa povedať že trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej
a etnickej nenávisti podľa § 424 TZ je špeciálnym trestným činom vo vzťahu
k trestnému činu násilia proti skupine obyvateľov podľa § 359 TZ a tiež vo
vzťahu k trestnému činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 TZ.
Týmto ustanovením bol, takisto ako predchádzajúci trestný čin, implementovaný Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.508)
Podnecovanie je prejav, ktorým páchateľ zamýšľa vzbudiť u iných osôb
nenávisť k niektorému národu, rase alebo k etniku, alebo podnietiť konanie
ďalších osôb, ktoré bude viesť k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov. Na forme prejavu – ústnej alebo písomnej – nezáleží. Môže byť vykonaný
aj prostredníctvom tlače alebo iného oznamovacieho prostriedku. (Napr. televízne alebo tlačové vyhlásenia, ktoré smerujú k potláčaniu práv menšinového
obyvateľstva či obyvateľstva inej rasy, pokyn zamestnávateľa svojim zamestnancom nevpúšťať do podnikov Rómov alebo príslušníkov inej rasy, rozširovanie časopisov, ktoré obsahujú urážajúce a nepravdivé údaje o inom národe
a ktoré majú za cieľ vyvolať u iných nenávisť, vytváranie internetových stránok
s takýmto obsahom a pod.).
Trestný čin je dokonaný prejavom s uvedeným obsahom, pričom k vyvolaniu obsahu podnecovania nemusí dôjsť. Podnecovanie je širší pojem než
návod a môže byť adresované neurčitému okruhu osôb. Nenávisť je veľmi silný negatívny emocionálny vzťah k niektorému národu alebo rase.
Zhromaždenie je organizované stretnutie, pouličný sprievod, alebo manifestácia. Pojem Zhromaždenie je obsahovo príbuzný s pojmom zhluknutie.
Spolčenie a zhluknutie sú formami prípravy na spáchanie trestného činu.
Trestnoprávny postih takejto prípravy je však možný iba v prípade ak príprava

508) Medzinárodný dohovor OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z 21. decembra 1965 (uverejnený v zbierke zákonov pod č. 95/1974 Zb.).
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smeruje k spáchaniu zločinu.509) Spolčenie alebo zhromaždenie (zhluknutie)
je podľa § 424 ods. (2) TZ považované za dokonaný trestný čin. Treba otvorene povedať protiextrémistická novela pri tomto ustanovení trestného činu bola
opäť nie celkom dôsledná a vytvorila kvázi dve kategórie spolčenia, ktorá skutočnosť môže viesť k nejednotným výkladom. Východiskom z tejto právnej nejednoznačnosti môže byť posúdenie konania páchateľa z hľadiska dosiahnutého štádia spáchania trestného činu pri súčasnom posudzovaní subjektívnej
stránky trestného činu. Pre naplnenie znakov uvedených v odseku dva bude
zrejme postačovať ak sa úmyselné konanie páchateľa dostane do štádia prípravy a pre naplnenie znakov uvedených v odseku tri sa okrem dokonania
trestného činu zrejme bude vyžadovať aj preukázanie predchádzajúcej pohnútky páchateľa spolčiť sa s najmenej troma osobami na spáchanie tohto
trestného činu, ktorý dokonal. K pojmu „extrémistická skupina“ pozri § 129
ods. (3) TZ a tiež poskytnutý výklad uvedený vyššie v časti príspevku trestno-právna úprava protiprávneho konania s extrémistickými prvkami na
území SR.
K pojmom „cudzia moc“ a „cudzí činiteľ“ pozri § 133 TZ. K pojmu „verejne“ pozri § 122 ods. (2) TZ. K pojmu „osobitný motív“ pozri § 140 TZ. K pojmu
„verejný činiteľ“ pozri § 128 ods. (1) TZ. K pojmu „krízová situácia“ pozri
§ 134 ods. (2) TZ.
Podobne ako pri predchádzajúcom trestnom čine podľa § 423 TZ treba
zvážiť, či podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa
§ 424 TZ nenapĺňa pojmové znaky spoločensky nebezpečnejšieho trestného
činu podľa § 421 TZ, alebo § 422 TZ.
l

§ 424a TZ - Podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre
ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti,
etnickej skupine alebo pôvodu rodu
§ 424a TZ

a)

b)

(1) Kto verejne
podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,
ak je zámienkou pre podnecovanie z predchádzajúcich dôvodov, alebo
hanobí takú skupinu alebo jednotlivca alebo sa im vyhráža tým, že verejne ospravedlňuje čin považovaný článkami 6, 7 a 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu za genocídium, zločin proti ľudskosti alebo vojnový zločin alebo čin považovaný článkom 6 Štatútu
Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode

509) Porovnaj § 13 ods. (1) a ods. (2) zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
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z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi za zločin proti mieru, vojnový zločin alebo zločin
proti ľudskosti, ak taký čin je spáchaný na takejto skupine osôb alebo
jednotlivcovi, alebo ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu, ak nebol
v predpísanom konaní zrušený, verejne popiera alebo vážne zľahčuje
taký čin, ak je spáchaný na takej osobe alebo jednotlivcovi, potrestá
sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.
(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak
spácha čin uvedený v odseku 1 z osobitného motívu.
Toto ustanovenie § 424a je v zásade novým ustanovením, resp. bolo do
Trestného zákona doplnené prostredníctvom protiextrémistickej novely, avšak treba dodať, že ide aj o náhradu bývalého ustanovenia § 422 ods. (2) TZ
v znení pred účinnosťou protiextrémistickej novely, podľa ktorého bolo trestným činom verejné popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo ospravedlňovanie holokaustu rozšírením tohto postihu aj na iné zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny a zároveň o sprísnenie postihu oproti doterajšej úprave.
Zánik trestnosti z dôvodu uplynutia premlčacej doby sa nevzťahuje na
trestné činy podľa § 422a, § 422b, § 422c, § 424a TZ.510) Výkon trestu uloženého pre trestné činy podľa § 422a, § 422b, § 422c, § 424a TZ sa nepremlčuje, a to ani u mladistvého.511)
V praxi sa často stáva, že skutok, ktorý vykazuje znaky niektorého trestného činu extrémizmu, resp. trestného činu s extrémistickým prvkom je právne kvalifikovaný ako trestný čin výtržníctva podľa § 364 TZ, ak nie len ako priestupok (napr. ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu)512).

Osobitný extrémistický motív
§ 140 TZ
Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu
a)
b)
c)

na objednávku,
z pomsty,
v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin,

d)

v úmysle verejne podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase,
národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu

510) Porovnaj § 88 zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
511) Porovnaj § 91 a § 120 ods. (2) zákona NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
512) Viď § 49 zákona SNR č. 372/1990 Sb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov,
e)

v úmysle spáchať trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme podľa § 419,

f)

z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti
z dôvodu farby pleti, alebo

g)

so sexuálnym motívom.513)

Protiextrémistická novela zaviedla aj tzv. osobitný extrémistický motív,
ktorý dopĺňa vymedzenie trestných činov extrémizmu v tom zmysle, že ak sa
pri spáchaní niektorého z trestného činu zistí tento osobitný extrémistický motív páchateľa a v danom trestnom čine je naplnenie tohto osobitného motívu
okolnosťou na aplikáciu vyššej trestnej sadzby, tento spáchaný trestný čin sa
v tomto konkrétnom prípade bude považovať ako trestný čin extrémizmu.
Spoločným, resp. charakteristickým znakom trestných činov extrémizmu je
extrémistický motív konania vyjadrený najmä v obsahu správania, spôsobe konania a porušení alebo ohrození záujmu chráneného Trestným zákonom.
U niektorých trestných činov je tento znak vyjadrený už v základnej skutkovej
podstate, ďalšie ho majú vyjadrený ako znak kvalifikovanej skutkovej podstaty
trestného činu. Jeho zisťovanie má význam predovšetkým pre posúdenie
stupňa nebezpečnosti činu pre spoločnosť.
Ďalší výklad problematiky osobitného motívu a všetkých jeho súvislostí je
nad rozsah a charakter tohto príspevku.

Na záver
Vo všeobecnosti dá sa povedať, že zmena a doplnenie dotknutých ustanovení je okrem iného aj reakciou Slovenskej republiky na Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. Novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva 514).
Predmetnou protiextrémistickou novelou sa Trestný zákon doplnil o nové
skutkové podstaty, sprísnili sa trestné sadzby za niektoré protiprávne konania
s prvkom extrémizmu a vykonali sa určité technické zmeny. Závažnejšie zmeny však v úprave trestnoprávneho postihu prejavov extrémizmu nenastali. Zákonné ustanovenia, ktoré sú predpokladom represívnych opatrení tu boli aj
pred účinnosťou protiextrémistickej novely. Bez dostatočného a náležitého
legálneho vymedzenia základných pojmov súvisiacich s extrémizmom, a to aj
513) Protiextrémistická novela do koncepcie osobitného motívu v Trestnom zákone zaviedla písmeno d) a e). Písmeno f) bolo v dikcii ust. § 140 TZ pred účinnosťou protiextrémistickej novely ako
písmeno d).
514) Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. Novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (uverejnené v Úradnom
vestníku Európskej únie L 328, 06/12/2008, s. 55).
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v širších súvislostiach môže samostatné označenie vybraných trestných činov
za extrémistické pôsobiť nejasne, povedal by som niekedy až zmätočne.
Dostatočne a do hĺbky som sa vo svojom príspevku nevenoval hodnoteniu, čo všetko je extrémistické a čo nie, resp. kedy ide o extrémistický prejav
a kedy nie. Detailnejšej analýze problematiky aj v širších súvislostiach musí
predchádzať zadefinovanie základných pojmov, ktoré budú môcť byť využité
v príslušnom konaní. Považoval som však za dôležité venovať sa výkladu k jednotlivým ustanoveniam uvedených v trestnom zákone týkajúcich sa extrémizmu.
Vo všeobecnosti sa o problematike extrémizmu v podmienkach SR veľmi
málo píše. Bez dostatočného oboznámenia sa a zvládnutia teoretického základu problematiky, aplikačná prax nebude schopná relevantne reagovať na
stále prítomný progres predstaviteľov extrémistického spektra. V dôsledku vývoja európskej integrácie, otvorenie sa širšiemu svetu, nám prinieslo ako svoje klady, tak aj negatíva, a to v tejto súvislosti najmä vo forme internacionalizácie kriminality extrémistov a zvyšovania jej intelektualizácie a sofistikácie. Pri
analýze trestných činov s extrémistickým prvkom som zaujal stanovisko, že
advokát má v konkrétnych prípadoch viac možností ako klienta zbaviť obvinení, resp. dosiahnuť zastavenie trestného stíhania, alebo oslobodenia spod
obžaloby. Pravicové spektrum má medzi svojimi prívržencami aj radu advokátov, resp. obhajcov, ktorá skutočnosť spolu s vyššie uvedeným je zrejme aj
jedným z dôvodov chabej objasnenosti trestných činov s extrémistickým prvkom. Na základe uvedeného, je nepochybné, že táto problematika si vyžaduje vyvolanie širokospektrálnej odbornej diskusie. O vyvolanie diskusie sa pokúša aj môj príspevok najmä poukázaním na viacerých miestach na existujúce
nedostatky v existujúcej právnej úprave extrémizmu. Účastniť na takejto diskusii / diskusiách by sa mali okrem predstaviteľov právnej teórie najmä predstavitelia za políciu SR, Prokuratúru SR a súdy SR. K vyvolaniu záujmu paradoxne napomáhajú aj samotní pravicoví extrémisti svojimi prejavmi.

8 Mgr. Vincent Danihel

Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava
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Lenka Múčková

Alternatívne tresty
a problematika ich ukladania
Abstrakt:
Nová koncepcia trestného práva so sebou priniesla niekoľko nových druhov sankcií, ktoré sa aj napriek tomu, že trest odňatia slobody je a ostane dominantným v systéme trestov, postupne stále vo väčšej miere inkorporujú do
praxe. Tieto inštitúty znamenajú okrem iného ďalší posun pri ukladaní trestu
odňatia slobody ako „ultima ratio“. Zároveň však prispievajú k prehlbovaniu
súdnej individualizácie ukladania trestov, pretože umožňujú súdom lepšie
a vhodnejšie prispôsobiť podobu konečného trestu potrebám spoločnosti aj
páchateľa. Snažia sa pozitívne motivovať odsúdeného k riadnemu životu,
k náprave poškodených väzieb a k náhrade škody spôsobenej protiprávnym
konaním. Zákonodarca vložil do týchto trestov mnohé očakávania. Predovšetkým ide o zníženie počtu väzenskej populácie, prevenciu a redukciu recidívy,
zachovanie sociálnych väzieb odsúdeného, namiesto jeho stigmatizovania.
Alternatívy k trestu odňatia slobody sa postupne zažívajú do súdnej praxe
a súdy ich stále vo väčšej miere užívajú. Je pochopiteľné, že dosiahnutie zmeny stavu myslenia v prospech filozofie alternatívnych trestov vyžaduje dlhší časový interval a napriek tomu, že sa vyskytujú niektoré aplikačné problémy pri
ukladaní týchto trestov zákonodarca ich začlenením do právneho poriadku
položil základy takejto zmeny.

Kľúčové slová:
alternatívne tresty, trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, trest
povinnej práce

Abstract:
New conception of penal law brought some new types of penalties which
are progressively interfering into practise even thought inteterminate
sentence is and will dominate in future as well. These new institutes means
another step in process of imosimg inteterminate sentence according to
principle „ultima ratio“. In the same time alternative punishments contribute to
the deepening individualization of judical judgments in case that they allow to
fit judgment to requirements of offender and society. These alternative
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punishments against inteterminate sentence keep convicted person
motivated to follow the law. Legislator put many expectations into alternative
punishmnemts as are decrease of prison population, reduce of recidivism
and maintain social relations of convicted person. In this case also courts
started to use them in increasing level. It is understandable that these
changes will take time but it is importamt that basement principle is already
adopted.
Koncepcia rekodifikovaného trestného práva má za cieľ v súlade s princípom „ultima ratio“ zabezpečiť ochranu spoločnosti, tak aby s prihliadnutím k
osobnosti páchateľa a skutku v prípade ak je to možné vyhnúť sa trestu odňatia slobody. Tento princíp vstupuje do popredia najmä u menej narušených
páchateľov, pri ktorých by v treste mala prevládať najmä výchovná funkcia nad
represívnou a nepodmienečné tresty odňatia slobody by mali byť aplikované
len ako posledná možnosť. Pobyt vo väzení je totiž spojený s radom nepriaznivých vplyvov na odsúdeného. Ide predovšetkým o pretrhnutie sociálnych väzieb resp. osvojenie si ďalšieho kriminálneho správania a následné problematické inkorporovanie sa do spoločnosti. V praxi prevláda názor, že trest odňatia slobody sa veľmi často míňa účinkom, vedie k vysokému percentu recidívy,
stigmatizuje odsúdeného a vytrháva ho z jeho sociálneho prostredia, pričom
finančne zaťažuje spoločnosť. Práve z dôvodu vylúčenia negatívneho pôsobenia trestu odňatia slobody na menej narušených páchateľov prevláda v súčasnosti snaha nahradiť trest odňatia slobody alternatívnymi trestami. Trest
odňatia slobody bude vždy dominovať pri trestaní páchateľov závažnej trestnej činnosti, kedy je potrebné uchrániť spoločnosť pred ich ďalším delikventným správaním, ale myšlienka alternatívnych trestov sa zameriava na nahradenie tzv. krátkodobých trestov odňatia slobody ich alternatívami. Krátkodobými
trestami odňatia slobody chápeme obvykle tresty od troch až do osemnástich
mesiacov odňatia slobody. Za ich hlavné nedostatky sa všeobecne považuje
najmä nedostatočný čas na nápravu páchateľa, počas ktorého si naopak odsúdený izolovaný od spoločnosti, ale v prostredí iných páchateľov môže osvojiť ďalšie kriminálne návyky. Tieto spolu s pretrhnutím sociálnych väzieb môžu
viesť k výrazne negatívnemu pôsobeniu väzenského prostredia. Naopak filozofia alternatívnych trestov postavená na princípe restoratívnej justície má
viesť odsúdeného k aktívnej účasti na svojej náprave, pričom ho ponecháva
v svojom sociálnom prostredí.
Podľa katalógu trestov TZ môžeme medzi alternatívne tresty zaradiť trest
domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, podmienečný odklad
trestu odňatia slobody a podmienečný odklad výkonu odňatia slobody s probačným dohľadom. V nasledujúcom texte by som sa bližšie chcela zamerať
na trest povinnej prace a trest domáceho väzenia.
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Trest domáceho väzenia
Trest domáceho väzenia sa môže byť podľa § TZ uložený páchateľovi
prečinu až na jeden rok, pričom jeho obsah spočíva v obmedzení osobnej slobody po dobu výkonu tohto trestu, kedy je odsúdený povinný v čase, ktorý
určí súd zdržiavať sa vo svojom obydlí vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov, viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, ak je táto kontrola nariadená. V zmysle § 34 ods. 6 TZ však za trestný
čin, ktorého horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody prevyšuje
päť rokov, musí súd uložiť trest odňatia slobody. Z uvedeného vyplýva, že
vzhľadom na nezlučiteľnosť trestu odňatia slobody a trestu domáceho väzenia, trest domáceho väzenia možno uložiť len vtedy, keď horná hranica trestu
odňatia slobody neprevyšuje päť rokov, rovnako ako pri treste povinnej práce.
Trest domáceho väzenia by mal byť ukladaný najmä v prípadoch, ak s prihliadnutím na všetky okolnosti je nutné postihnúť páchateľa obmedzením slobody, ale vzhľadom na jeho vlastnosti a rodinné pomery postačuje podstatne
menšia intenzita zásahov voči nemu ako pri výkone trestu odňatia slobody.515)
Súd rozhoduje o uložení tohto trestu rozsudkom alebo trestným rozkazom,
v ktorých musí byť presne uvedený časový interval, počas ktorého sa má odsúdený zdržiavať vo svojom obydlí. Presne špecifikovaný musí byť aj priestor,
v ktorom sa má odsúdený zdržiavať.516) Kontrolou nad výkonom trestu domáceho väzenia predseda senátu poverí orgán spravujúci technické prostriedky
kontroly odsúdeného alebo probačného a mediačného úradníka. V súčasnej
situácii, keď kontrola odsúdeného technickými prostriedkami nie je dostupná
vykonáva kontrolu výlučne probačný a mediačný úradník prostredníctvom telefonických kontaktov alebo osobnými návštevami u odsúdeného, čo je vzhľadom na obmedzený počet probačných a mediačných úradníkov trvalo neudržateľný stav. Problémom pri takejto kontrole výkonu trestu môže byť aj prelínajúci sa pracovný čas probačného a mediačného úradníka a odsúdeného.
V takomto prípade však akékoľvek nepravidelné kontroly nemajú dostatočnú
výpovednú hodnotu o výkone trestu domáceho väzenia. V prípade, ak odsúdený neplní obmedzenia alebo povinnosti vyplývajúce z trestu domáceho väzenia, súd na verejnom zasadnutí uznesením premení tento trest alebo jeho
zvyšok na nepodmienečný trest odňatia slobody, tak že za dva dni nevykonaného trestu odňatia slobody sa rovnajú jednému dňu nepodmienečného trestu odňatia slobody.
Podľa štatistickej ročenky Ministerstva spravodlivosti bol trest domáceho
väzenia uložený v rozmedzí rokov 2006 až 2009 110 osobám, pričom sa dá
postrehnúť medziročný nárast ukladania tohto druhu trestu. Napriek tomu
515) Hořák, J.: Domáci vězení a elektronická kontrola odsouzených. In: Trestní právo, č. 12, 2005
516) Čečot, V. – Mencerová, I. – Kotrecová, A.: Trest domáceho väzenia – legislatívna súčasnosť
a perspektíva. Ochrana práv osôb, ktorých osobná sloboda bola obmedzená. Zborník z medzinárodnej konferencie v Omšení. 26.6.2006, Bratislava, 2006
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tvorí 110 trestov domáceho väzenia v priebehu troch rokov len minimálne percento z pomedzi alternatív k trestu odňatia slobody. Domnievam sa, že neukladaním trestu domáceho väzenia súdy reagujú predovšetkým na nedostatočný mechanizmus kontroly výkonu tohto trestu.

Trest povinnej práce
Trest povinnej práce je zakotvený v § 54 TZ a jeho obsahom je výkon pracovnej povinnosti, ktorú musí odsúdený vykonať vo svojom voľnom čase, bez
nároku na odmenu a v prospech štátu alebo ďalších subjektov vymenovaných
§ 2 ods. 1 ZVTPP. Trest je tu predstavovaný ujmou, ktorá sa prejavuje citeľným zásahom do voľného času páchateľa ako aj tým, že za vykonanú prácu
páchateľ nedostane odmenu.517) Výhodou použitia takejto sankcie je predovšetkým to, že odsúdenému je umožnené ostať vo svojom sociálnom prostredí, nenarúšajú sa rodinné, pracovné alebo iné väzby páchateľa, pričom je zároveň nútený niesť zodpovednosť za následky svojho konania, čím sa zvyšuje
šanca na jeho nápravu. Z charakteru tohto trestu ako aj z praktických skúseností okolitých krajín s dlhšou tradíciou trestu povinnej práce môžeme vydedukovať, že s prihliadnutím na osobu páchateľa a spáchaný trestný čin je
vhodné ukladanie tohto trestu len pre určitý druh páchateľov, ktorí prijímajú
zodpovednosť za svoje protiprávne konanie a nepristupujú na uloženiu trestu
povinnej práce len preto, aby sa vyhli trestu odňatia slobody, pričom sa následne výkonu prác vyhýbajú, neplnia súdom určené povinnosti resp. počas
výkonu trestu nevedú riadny život.518) Z tohto pohľadu je nevhodné ukladanie
trestu povinnej práce opakovane tomu istému páchateľovi resp. páchateľovi,
ktorému súd predchádzajúci trest povinnej práce premenil na trest odňatia
slobody.
Alternatívnosť trestu povinnej práce voči trestu odňatia slobody je zakotvená v § 34 ods. 7 písm. b) TZ podľa ktorého nemožno popri sebe uložiť trest
odňatia slobody a trest povinnej práce. TZ v § 54 upravuje zákonné podmienky uloženia tohto trestu. Súd môže uložiť TPP páchateľovi prečinu, ktorého
horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody nepresahuje päť rokov,
vo výmere 40 až 300 hodín a iba so súhlasom páchateľa. Odsúdený je povinný vykonať trest povinnej práce najneskôr do jedného roka od nariadenia jeho
výkonu, pričom podľa v § 51 ods. 3 a 4 TZ súd môže páchateľovi na túto dobu
uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti smerujúce k tomu, aby viedol riadny život a spravidla mu uloží, aby podľa svojich síl a schopností nahradil škodu, ktorú trestným činom spôsobil. Práve povinnosť nahradiť škodu
môže zohrávať významnú úlohu pri resocializácii páchateľa vzhľadom na to,
517) Barbořík, M.: Trest obecně prospěšných prací – aktuální problémy a jejich řešení. In: Tresrní
právo, č. 05, 2006
518) Pre porovnanie – vo Francúzsku je tento trest ukladaný najmä týmto trom kategóriám páchateľov : a) prvopáchatelia trestných činov, ktorých závažnosť je relatívne vysoká b) viacnásobní páchatelia trestných činov nízkej až strednej závažnosti a c) páchatelia trestných činov v doprave
patriaci do predchádzajúcich kategórii
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že ide o priame a aktívne odstránenie následku trestného činu. Skutočnosť,
že odsúdený musí s uložením trestu povinnej práce vopred súhlasiť má za cieľ
zabezpečiť jeho pozitívny prístup k výkonu tohto trestu. Ide o určité formálne
prijatie trestu ako následku páchateľovho protiprávneho konania a zároveň
zosúlaďuje vnútroštátnu úpravu s medzinárodnými dokumentmi upravujúcimi
zákaz nútenej práce. Trest povinnej práce je jediným druhom trestu pri ktorom
je na jeho uloženie potrebný súhlas páchateľa. TZ v § 55 ods. 2 negatívne vymedzuje kedy súd neuloží trest povinnej práce. Ide o prípady, keď je páchateľ
dlhodobo práceneschopný alebo invalidný. Preto ak prichádza do úvahy uloženie trestu povinnej práce a sú pochybnosti o páchateľovej zdravotnej spôsobilosti je súd povinný vykonať dokazovanie aj o tejto otázke.
Rozsudok, ktorým súd rozhoduje o uložení trestu povinnej práce neuvádza bližšie podrobnosti jeho výkonu, pretože o konkrétnom druhu práce, jeho
spôsobe a mieste jeho výkonu rozhoduje okresný súd v obvode, ktorého má
odsúdený bydlisko. So súhlasom odsúdeného môže byť trest vykonaný aj
mimo obvodu tohto súdu. Kontrolu nad výkonom trestu vykonáva probačný
a mediačný úradník. V záujme kontinuity uloženia trestu a jeho výkonu zákonodarca stanovil v § 55 ods. 1 TZ lehotu jedného roka od nariadenia výkonu
trestu povinnej práce, počas ktorej je odsúdený uložený trest povinný vykonať, zároveň však je ale povinný vykonať práce v rozsahu aspoň 20 hodín za
kalendárny mesiac. Predseda senátu môže lehotu na vykonanie trestu povinnej práce vzhľadom na okolnosti ako napr. zdravotný stav predĺžiť. Súd môže
taktiež v zmysle § 7 ods. 1 z. o výkone trestu povinnej práce upustiť od výkonu
trestu alebo jeho zvyšku, ak je odsúdený podľa zaslanej lekárskej správy
o jeho zdravotnom stave, nie staršej ako 30 dní, v dôsledku zmeny zdravotného stavu, ktorý si úmyselne neprivodil, trvalo práceneschopným alebo invalidným alebo bez zavinenia odsúdeného nebol výkon tohto trestu nariadený do
piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol trest uložený, alebo
z iného závažného dôvodu.
Ak odsúdený nesplnil súdom uložené povinnosti, nevedie riadny život
alebo zavinene nevykonal práce v určenom rozsahu súd čas nevykonaného
trestu povinnej práce na trest odňatia slobody v zmysle § 55 ods. 4 TZ trest
povinnej práce alebo jeho zvyšok na trest odňatia slobody, tak že za každé
dve hodiny nevykonanej práce nariadi jeden deň nepodmienečného trestu
odňatia slobody. V prípade, ak predseda senát rozhodne o premene trestu
povinnej práce na trest odňatia slobody alebo o jeho odklade, prerušení alebo upustení od výkonu tohto trestu oznámi túto skutočnosť probačnému
a mediačnému úradníkovi.
Trest povinnej práce bol uložený v roku 2009 na Slovensku 830 osobám, pričom toto číslo pravidelne medziročne stúpa od roku 2006 kedy bol
uložený 42 osobám. Z tohto môžeme vydedukovať, že tento druh trestu sa
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postupne preniká so súdnej praxe a jeho ukladanie v budúcnosti bude mať
stúpajúci trend.
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K aktuálnym otázkam
trestnoprávnej regulácie
trestných činov motivovaných
rasizmom a xenofóbiou
- pracovná verzia
Abstrakt:
V ostatnom čase sa zvyšuje počet trestných činov s extrémistickým podtextom, ktoré sa najvýraznejšie prejavujú útokmi s rasistickým a xenofóbnym
podtextom. Vzrastajúci výskyt tohto druhu trestnej činnosti je nevyhnutné regulovať normami trestného práva V reakcii na tento stav bola zákonom
č. 257/2009 prijatá zmena Trestného zákona, prostredníctvom ktorej sa výrazným spôsobom modifikovala trestnoprávna reguláciu predmetnej oblasti
v Slovenskej republike. V rámci novelizácie došlo k viacerým zmenám. Bola
prijatá legálna definícia extrémistickej skupiny, extrémistického materiálu,
osobitného extrémistického motívu. Právna úprava bola doplnená o definíciu
trestných činov extrémizmu spolu s ich výpočtom a súvislosťou s extrémistickým motívom. Predmetná zmena sa dotkla úpravy niektorých existujúcich
skutkových podstát a do Trestného zákona boli s účinnosťou tejto novely zaradené aj úplne nové skutkové podstaty súvisiace s reguláciou dispozície s extrémistickým materiálom. V predmetnej oblasti však stále existuje celá rada
problematický ustanovení, ktoré je potrebné prepracovať. Predmetom príspevku je analyzovať súčasný stav trestnoprávnej regulácie trestných činov
motivovaných rasizmu a xenofóbiu. Poukázať na klady a zápory recentej
právnej úpravy a v krátkosti prezentovať návrhy optimálnejších riešení
predmetných inštitútov.

Kľúčové slová:
extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, extrémistická skupina, extrémistický
materiál, extrémistický motív, extrémistické trestné činy

Abstarct:
At the latest time the numbers of crimes which have extremist
background are rising. These crimes are most often manifested by racist or
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xenophobic aggressions and attacks. The rising appearance of this kind of
criminal activities is necessary to control and regulate by the norms of
Criminal law. As the result of this situation, the revision of statutes number
257/2009 was adopted to change the Criminal law which caused massive
change in the Slovak criminal law. This revision modified several issues. The
legal definition of extremist group, extremist material and unique extremist
motive was adopted. Furthermore, the legal form was amended with the
definition of extremist crimes together with the enumeration of extremist
motives. This revision altered some of the existing criminal merits, thus, by the
revision; new merits regarding regulations of disposition of extremist material
were introduced to Criminal law. This section still contains many issues and
problematic norms which must be altered. The topic of this article is to analyze
actual condition of criminal regulation of crimes motivated by racism or
xenophobia.This article also shows pros and cons of recent legal regulations
and present proposal of more optimal solutions for these institutes.

Key words:
extremism, racism, xenophobia, extremist group, extremist material,
extremist motive, extremist crimes

Na úvod
I.

Spoločnosť sa na začiatku 21. storočia dynamicky rozvíja. Prechádza radikálnymi zmenami, pričom do popredia sa dostávajú pluralizačné tendencie zvýrazňujúce ideovú rôznorodosť, odvíjajúcu sa od etnickej, náboženskej, kultúrnej či etickej diferenciácie spoločnosti. Paralelne
s týmto procesom prebieha v celosvetovom meradle proces globalizácie. Ekonomická, sociálna a kultúrna globalizácia sa v konečnom dôsledku prejavuje v prelínaní rôznych hodnotových a ideových základoch,
na ktorých fungovala spoločnosť dlhé stáročia.

Demokratický charakter štátu zakotvený v Ústave Slovenskej republiky
vyjadruje určité hodnoty, ideály a princípy, ktoré by mali byť rešpektované,
uplatňované a na ktorých základe by mala byť budovaná moderná slovenská
spoločnosť. Demokracia je však jednou z najzraniteľnejších foriem vlády.
V sú časnosti možno konštatovať, že demokratická forma vlády, a to nielen na
území Slovenka, so sebou okrem celej rady pozitívnych prínosov pre spoločnosť prináša aj určité negatívne dôsledky. Spoločenské a ekonomické zmeny, ktoré nastali v spoločnosti po páde komunistického režimu mali a majú
enormný vplyv na vývoj Slovenskej republiky a jej obyvateľov. U niektorých
jednotlivcov sa však prejavuje určitá neschopnosť etablovať sa na nové podmienky a výzvy, čoho dôsledkom sú prejavy extrémnych a radikálnych názorov a iných prejavov intolerancie. Extrémizmus je vysoko frekventovaným pojmom v spoločnosti. Tento pojem je však významovo neostrý, rovnako ako
hranica toho, čo možno a čo nemožno považovať za prejavy extrémizmu.
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V spoločnosti, tak laickej, ako i verejnej, preto existujú na túto problematiku
určité názorové rozpory.
II. Predmetná problematika je teda nanajvýš aktuálna. V ostatnom čase široko diskutovaná na rozličných odborných fórach a to z rôznych filozofických, sociologických, psychologických, politologických zorných uhlov
a tiež z pohľadu trestnoprávneho, ako aj pohľadu forenzných disciplín.
Samozrejme si uvedomujem rozsiahlosť takejto témy, ktorej podrobné
spracovanie by si vyžadovalo oveľa väčší časový aj priestorový kapitál,
než aký mám v rámci vypracovania tohto príspevku k dispozícii. Svoj výklad sa preto budem snažiť zamerať iba na vybrané otázky súvisiace
s právnou úpravou predmetnej oblasti v Trestnom zákone (ďalej len
„TZ“).
Problematika extrémizmu sa v poslednom období zviditeľnila predovšetkým stále narastajúcimi prejavmi rasizmu a xenofóbie v spoločnosti, ku ktorým
dochádza v súčasnosti vo zvýšenej miere a za okolnosti, ktoré v predchádzajúcich obdobiach nenastali alebo nastali len v menšej intenzite. Tento fenomén sa odzrkadlil okrem iného aj v trestnoprávnej regulácii trestných činov
motivovaných rasizmom a xenofóbiou, ktorá prešla v ostatnom čase výraznými zmenami. Osobitne je nutné spomenúť zákon č. 257/2009 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov. Cieľom tohto zákona bola úprava problematiky extrémizmu, konkrétne sa ustanovenia Trestného zákona doplnili o definíciu extrémistickej
skupiny (§ 129 ods. 2), extrémistického materiálu (§ 130 ods. 8 a 9), osobitného extrémistického motívu (§ 140 písm. d/ a f/), definíciu trestných činov
extrémizmu s ich výpočtom a súvislosťou s extrémistickým motívom (§ 140a).
Zmenila sa právna úprava v skutkových podstatách trestného činu násilia proti
skupine obyvateľov podľa § 359 a výtržníctva podľa § 364 a v dotknutých
skutkových podstatách dvanástej hlavy osobitnej časti (§ 421 až § 424) a boli
prijaté nové skutkové podstaty v tejto hlave - § 422a až § 422c a § 424a.519)

Pojem extrémizmus
I.

Extrémizmus je určité neštandardné správanie, prípadne ideológia, ktoré
sa významným spôsobom odlišuje od všeobecne akceptovaných a zaužívaných stanov. Definícia tohto pojmu sa líši v závislosti od vedeckého prístupu. Samotný TZ však, aj napriek určitým snahám o jej prijatie, legálnu
definícii tohto pojmu nepozná. Pod týmto pojmom sa na základe nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky rozumejú verbálne, grafické,
fyzické alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým
alebo iným kontextom, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných spoločenských
noriem so zreteľnými prvkami intolerancie, najmä rasovej, národnostnej,
náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré útočia proti

519) Pozri bližšie Dôvodovú správu k zákonu č. 257/2009 Z. z.
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demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku.520) Vzhľadom k tomu, že ide skôr
o pojem filozofický než právny, ktorý je do istej miery časopriestorovo
a sociokultúrne determinovaný, jeho legálna definícia je pomerne zložitá
a v súčasnosti sa o nej reálne neuvažuje.
Podľa záverov a odporúčaní medzinárodnej konferencie o boji proti extrémizmu je extrémizmus negatívny, rozmáhajúci sa, dynamický, celospoločenský fenomén, ktorý je hrozbou voči zdravej a rozvíjajúcej sa spoločnosti,
demokratickým princípom a ústavným hodnotám. Narúša primárnu hodnotu
ľudských práv a základných slobôd, má protisystémový postoj a pôsobí deštruktívne na existujúci demokratický systém a jeho usporiadanie. Je to predovšetkým druh politickej aktivity, ktorá odmieta princípy parlamentnej demokracie a ktorej ideológia a aktivity sú založené na intolerancii, vylučovaní, xenofóbii, antisemitizme a ultranacionalizme. Jeho prejavy sú násilné a afektívne.
Extrémizmus je prítomný vo všetkých demokratických štátoch a snahy o jeho
elimináciu sa často významne líšia.521)
II.

Absencia legálnej definície pojmu extrémizmus na účely TZ však v praxi
spôsobuje praktické problémy pri vyšetrovaní trestných činov s extrémistickým podtextom. Mnohokrát je problematické určiť, čo možno považovať za extrémizmus, a čo naopak za extrémne už považovať nemožno.
V konkrétnych prípadov je aj vzhľadom na pomerne dobrú znalosť nedostatkov zákonnej regulácie páchateľmi dokazovanie tejto trestnej činnosti
problematické. Tento stav by bolo s časti možné odstrániť definíciou tohto pojmu, tá by však mala vzniknúť na základe širokej odbornej diskusie,
ktorá by reflektovala aj požiadavky iných právnych a neprávnych odvetví.
V tomto smere je dôležité pripomenúť aj významnú aktivitu rôznych subjektov verejnoprávnej a súkromnoprávnej povahy, ktoré vyvíjajú svoju činnosť a ich skúsenosti v tomto smere. Bolo by potrebné využiť ich aj pri
trestnoprávnej regulácii boja s extrémizmom.

Trestnoprávna regulácia extrémizmu po prijatí zákona
č. 257/2009 Z. z
I.

V pozitívnom zmysle slova možno konštatovať, že TZ po prijatí novely
č. 257/2009 Z. z. obsahuje legálne definície pojmov extrémistická skupina a extrémistický materiál.

Extrémistickou skupinou sa na účely TZ rozumie spolčenie najmenej
troch osôb na účely spáchania trestného činu extrémizmu. Z uvedeného vyplýva, že na to, aby bol trestný čin spáchaný extrémistickou skupinou sa vyžaduje kumulatívne splnenie dvoch podmienok:
520) Pozri bližšie Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe v oblasti boja s extrémizmom a o úlohách monitorovacieho strediska rasizmu a xenofóbie z 15. júna 2004
521) Závery a odporúčania vyplyvajúce z medzinárodnej Konferencie o boji proti extrémizmu, , ktorá
sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 23. - 24. marca 2010.
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a)

dohoda troch alebo viacerých osôb, s ktorých aspoň jedna je trestne
zodpovedná a

b)

obsahom takejto dohody musí byť spáchanie trestných činov taxatívne
uvedených v § 140a TZ.

V prípade spáchania trestných činov Podpory a propagácie skupín smerujúcich podľa potlačeniu základných práv a slobôd § 421 TZ, výroby extrémistických materiálov podľa § 422a TZ, rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422 b TZ a podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 je členstvo v extrémistickej skupine okolnosťou
podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby.
Pojem extrémistická skupina je vo vzťahu špeciality k pojmu skupina
osôb podľa § 129 ods. 1 TZ. Ak extrémistická skupina spĺňa znaky organizovanej skupiny podľa § 129 ods. 2 TZ, alebo zločineckej skupiny podľa § 129
ods. 4 TZ, alebo teroristickej skupiny podľa § 129 ods. 5 TZ, bude zároveň
označená za niektorú z týchto skupín.522)
II.

V rámci novely TZ bola prijatá aj legálna definícia pojmu extrémistický materiál (§ 130ods. 8, 9 TZ). Pri schvaľovaní tohto zákona došlo k legislatívno - technickej chybe, na základe ktorej v § 130 po ods. 6 nasleduje ods.
8. Jedná sa len o drobný nedostatok, ktorý nemá žiadnu právnu relevanciu a v budúcnosti ho možno jednoducho napraviť. Na úvod je nutné spomenúť, že § 130 ods. 8 TZ je potrebný vykladať v nerozlučnej jednote
s § 130 ods. 9 TZ. Za extrémistický materiál je preto možné na účely TZ
považovať len materiál, ktorý spĺňa definičné kritéria oboch týchto ustanovení.

Pojem extrémistický materiál je obligatórnym znakom skutkovej podstaty
výroby extrémistických materiálov podľa § 422a TZ, rozširovania extrémistických materiálov podľa §422b TZ a prechovávanie extrémistického materiálu
podľa § 422c TZ.
Extrémistickým materiálom sa na účely TZ rozumie písomné, grafické,
obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie:
a)

textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov, skupín
a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

b)

programov alebo ideológií skupín a hnutí, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,

c)

obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti,

522) Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár.
I. diel. . vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 922
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etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je
zámienkou pre predchádzajúce dôvody,
d)

ospravedlňujúce alebo schvaľujúce čin považovaný článkom 6 Štatútu
Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8.
augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi a príslušnými článkami štatútu iného medzinárodného trestného
súdu zriadeného na základe medzinárodného práva, ktorého právomoc
uznala Slovenská republika, za genocídium alebo zločin proti ľudskosti,
ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného
verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, ak takýto rozsudok nebol v predpísanom konaní zrušený, alebo

e)

popierajúce alebo vážne zľahčujúce čin považovaný článkom 6 Štatútu
Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8.
augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi a príslušnými článkami štatútu iného medzinárodného trestného
súdu zriadeného na základe medzinárodného práva, ktorého právomoc
uznala Slovenská republika, za genocídium alebo zločin proti ľudskosti,
ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného
verejného práva, ktorého právomoc uznala Slovenská republika.

Možnosti uvedené pod písm. a) až e ) sú vyjadrené alternatívne nielen
medzi sebou, ale aj v rámci jednotlivých týchto písmen, teda stačí, aby išlo
o jedno z vyhotovení uvedených na začiatku tohto ustanovenia, ktoré zároveň
informačne zodpovedá akémukoľvek obsahu vyjadrenému v písm. a) až
e).523)
V nadväznosti na vyššie uvedené ustanovenie, TZ uvádza v § 130 ods. 9,
že takýto materiál sa musí vyrábať, rozširovať, uvádzať do obehu, robiť verejne
prístupným alebo prechovávať v úmysle podnecovať nenávisť, násilie alebo
neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi
pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej
skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou
pre predchádzajúce dôvody a replika extrémistického materiálu alebo jeho
napodobenina, ktorá je zameniteľná s originálom.
Ide o veľmi dôležité ustanovenie TZ z ktorého vyplýva, že v prípade ak
osoba síce disponuje materiálom, ktorý je uvedený v § 130 ods. 8, ale z iných
dôvodov, napr. vedeckých, pedagogických, či umeleckých, nevyplývajú pre
ňu z tohto stavu trestnoprávne následky. Tento fakt možno hodnotiť pozitívne,
právna regulácia tak akcentuje ústavnoprávne garancie a medzinárodné štandardy v oblasti základných práv a slobôd. Na strane druhej je nutné
523) Bližšie pozri Burda, E., Čentéš, J., Kolesár, J., Záhora, J. a kol. Trestný zákon. Všeobecná
časť. Komentár. I. diel. . vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 971 - 983
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konštatovať, že v tomto smere môže dôjsť k určitým snahám zo strany páchateľov extrémistických trestných činov zakryť páchanú trestnú činnosť práve
pod toto ustanovenie TZ. Znenie § 130 ods. 8 a 9 je preto nutné vždy vykladať
a aplikovať v širších súvislostiach, v závislosti od osoby páchateľa, charakteru
materiálu a ďalších konkrétnych okolností prípadu.
III. Ustanovenie § 140 písm. d) a f) TZ rozširuje výpočet extrémistických
trestných činov uvedených v § 140a o trestné činy spáchané z osobitného motívu a to:
a) v úmysle verejne podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine
osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre
ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov, alebo
b) z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti.
Je nutné konštatovať, že aj tieto ustanovenia TZ majú určité nedostatky.
Na jednej strane je ich výklad v niektorých častiach zmätočný. Na strane druhej zákonodarca v samotnej právnej úprave týchto osobitných motívov konania opomenul dôležité objekty, ktoré je potrebné prostredníctvom týchto ustanovení chrániť.
Možným riešením, podľa názoru autora, by bolo definovať pojem „extrémizmus“ na účely TZ a na tomto základe komplexne a systematicky definovať
pojem „extrémistický materiál“, čím by sa mohli odstrániť nedostatky v právnej
úprave.
IV. Trestnými činmi extrémizmu na účely TZ rozumieme:
a) trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu
základných práv a slobôd podľa § 421 a 422,
b) výroby extrémistických materiálov podľa § 422a,
c) rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b,
d) prechovávania extrémistických materiálov podľa § 422c,
e) hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423,
f) podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa
§ 424,
g) podnecovania, hanobenia a vyhrážania osobám pre ich príslušnosť
k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine
alebo pôvodu rodu podľa § 424a a
h) trestný čin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d) a f).
Je potrebné spresniť a zároveň zvýrazniť, že by nebolo správne spájať extrémizmus ako všeobecný pojem s trestnými činmi vymenovanými v § 140a
Trestného zákona. Ide iba o pojmové vymedzenie určitej konkrétnej skupiny
trestných činov, na ktorej pomenovanie zákonodarca zvolil takéto označenie.
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V praxi však nie každý páchateľ trestného činu uvedeného v citovanom ustanovení je automaticky považovaný za osobu s extrémistickými prejavmi. 524)

Záverom
Vzhľadom na obmedzený rozsah tohto príspevku nie je možné detailne
analyzovať jednotlivé ustanovenia osobitnej časti TZ súvisiace s predmetnou
problematikou. V ostatných rokoch, najmä v súvislosti s expanziou extrémistických názorov v spoločnosti, došlo v tomto smere k mnohým pozitívnym
zmenám v právnej regulácii. Je však nutné poznamenať, že recentná právna
úprava má aj určité nedostatky, z ktorých som niektoré aspoň v krátkosti analyzoval v tomto príspevku. Z hľadiska efektivity boja proti extrémizmu je potrebné ich v čo najkratšom čase odstrániť. Aj v súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách vyplývajú určité záväzky na
harmonizáciu legislatívy a skvalitnenie medzinárodnej spolupráv tejto oblasti .
Osobitne by som zvýraznil postavenie súdov, ktorých právomoc v rámci výkladu a interpretácie noriem by mohol byť kľúčovým faktorom pri odstránení negatívnych dôsledkov nedostatočnej právnej úpravy trestnoprávneho postihu
tohto druhu kriminality.
Záverom možno konštatovať, že fenomén extrémizmu je nutnou súčasťou demokracie. Úlohou kompetentných orgánov je vyvinúť čo najväčšie úsilie na potláčanie extrémistických prejavov všetkými dostupnými prostriedkami. Osobitne by som v tomto kontexte zvýraznil aj úlohu odborníkov z neprávnych oblastí, ktorých súčinnosť pri riešení tejto problematiky by mohla výrazne
zefektívniť boj s týmto druhom trestnej činnosti.

8 Mgr. Matej Šimášek

Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

524) Vlachovský, R. – Sepeši, P.: Extrémizmus všeobecne, resp. extrémizmus vo svetle novely
Trestného zákona č. 257/2009 Z. z. IN: Epi. 2009. Dostupné na internete:
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&edllnkid=74024
77&ph Content=~/EDL/ShowArticle.ascx&ArticleId=27255
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Anna Jurovčíková

Neoprávnená jazda motorovým
vozidlom na lesných pozemkoch
podľa § 305 ods. 2 Trestného
zákona
Abstrakt:
Máloktorý odborník z oblasti trestného práva venuje pozornosť § 305
ods. 2 TZ , podobne aj orgány činné v trestnom konaní sa takmer vôbec nezaoberajú týmto trestným činom, a preto vzniká otázka, či znenie tohto § má
opodstatnenie v trestnom zákone a či jeho novela priniesla očakávaný
výsledok.
Orgány štátnej správy lesného hospodárstva na základe § 63 zákona
č. 356/2005 Z. z. o lesoch riešili vo svojej územnej pôsobnosti neoprávnenú
jazdu motorovým vozidlom na lesnom pozemku ako priestupok. Na lesných
pozemkoch iba v okolí Bratislavy vo vojenskom obvode Záhorie bolo ročne za
uvedený priestupok lesnou stážou uložených 400 až 450 pokút v blokovom
konaní a v správnom konaní bolo riešených 70 – 80 priestupkov ročne. Novelou zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona s účinnosťou od
20.12.2008 sa stáva jazda motorovým vozidlom na lesnom pozemku trestným činom. Cieľom sprísnených sankcií je ochrániť prírodu pred používateľmi
štvorkoliek a ostatných motorových vozidiel, ktorí neoprávnene jazdia na viatych pieskoch Záhoria a devastujú lesné pozemky na území celej Slovenskej
republiky. Novelou TZ sa doteraz nedosiahol požadovaný výsledok, v bratislavskom kraji za rok 2009 a 2010 nebol riešený ani jeden trestný čin podľa
§ 305 ods. 2 TZ.

Kľúčové slová:
lesný pozemok, lesná cesta, vojenské lesy, vojenský obvod, lesná stráž,
priestupok, trestný čin

Abstract:
Few experts in criminal law pay attention to § 305 paragraph 2 of the
Criminal law, as well as the authorities active in criminal proceeding hardly
deal with that crime, and therefore the question arises whether the wording of
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§ has a justification in Criminal law and that his amendment brought the
expected result.
Bodies of state forest management on the basis of § 63 of the Act on
Forests addressed in its territorial scope of unlawful driving a motor vehicle on
forest land as a misdemeanor
Yearly only on woodland near Bratislava in the military area Záhorie was
by the Forest Patrol for the misdemeanors imposed from 400 to 450 fines in
ticket proceedings and administrative proceedings have been arranged from
70 to 80 misdemeanors per year. The driving a motor vehicle on forest land
becomes a criminal offence with amendment to the Act no. 300/2005
Collection of laws of the Criminal Code with effect from 20 December 2008.
The aim of stricter sanctions is to protect nature from quadricycle and other
motor vehicles users who illegally drive to blowing sands of Záhorie and
ravage the forest land throughout the whole territory of the Slovak Republic.
The amendment to the Act § 305 paragraph 2 Criminal Code has not reached
demanded result yet. In 2009 and 2010 no offence was investigated under
§ 305 paragraph 2 of the Criminal Law.

Key words:
woodland, forest path, Military Forests, military area, Forest Patrol,
misdemeanor, criminal offence

Úvod
Zákonom č. 497/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, platný od 4.
12. 2008, účinný od 20. 12. 2008 v § 305 sa za odsek l vložil nový odsek 2,
ktorý znie:
Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na
lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Podľa § 305 ods. 5 trestného zákona odňatím slobody na tri roky
až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku
1, 2 alebo 3 a) ako člen nebezpečného zoskupenia, b) vo veľkom rozsahu, alebo c) v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého
rozsahu.525)
Pri analýze uvedeného paragrafového znenia venujeme pozornosť základným pojmom „lesný pozemok“ a „ všeobecne záväzné predpisy na úseku
525) §305 ods.2 zákona č. 300/2005 Z. z. trestného zákona
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lesného hospodárstva“, aby bolo možné zistiť, kto je vecne, miestne a funkčne príslušný pri vyšetrovaní trestného činu (prípadne priestupku) a aké tresty
(sankcie, pokuty) sa ukladajú.
Vznikom špecializovanej štátnej správy od 1.1.2004 a nadobudnutí účinnosti zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (ďalej len zákon o lesoch od 1. 9.
2005 vznikla orgánom štátnej správy lesného hospodárstva poľovníctva –
krajským lesným úradom (8) a obvodným lesným úradom (40) povinnosť riešiť
vo svojej územnej pôsobnosti neoprávnenú jazdu motorovým vozidlom,
motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na
lesnom pozemku ako priestupok podľa § 63 zákona o lesoch. Okrem lesných pozemkov, na ktorých štátnu správu a štátny dozor vykonávajú krajské
a obvodné lesné úrady podľa zákona o lesoch, neoprávnená jazda motorovým vozidlom sa uskutočňuje aj na lesných pozemkoch vo vojenských obvodoch, na pozemkoch, ktoré sú nevyhnutné pre potreby obrany štátu – vojenské lesy, v ktorých štátnu správu vykonáva Ministerstvo obrany SR – Vojenský
lesný úrad. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať analýzu riešenia daného problému osobitne pre vojenské lesy, s využitím aj osobitných predpisov, ako je zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým
sa mení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vojenských obvodoch), zákon
č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o obrane SR),
zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vojenskej polícii) a osobitne pre ostatné lesy, pričom územná
pôsobnosť krajských lesných úradov a obvodných lesných úradov je určená
v prílohe č. 2 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch.

1.

Základné pojmy

Pri aplikácii § 305 ods. 2 TZ v praxi sa zameriavame na nedovolenú jazdu
motorovým vozidlom po lesných cestách, zvážniciach, lesných skladoch, rozdeľovacích priesekoch, ale lesný pozemok je definovaný v širšom rozsahu,
tak ako uvádza zákon o lesoch. Podľa § 3 zákona o lesoch
1.1 Lesné pozemky sú pozemky
a) s lesnými porastmi,
b) dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c) na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
d) o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií
lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,
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e)

f)
g)

bez lesných porastov,
1. ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice,
lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
2. ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,
3. nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských
oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových
komunikácií,
vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných
predpisov,
na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.526)

1.2 Lesné cesty
Lesné pozemky v SR sú vo vlastníctve (využívaní): štátnych subjektov,
ktoré využívajú lesné pozemky 54,8 % z celkovej výmery lesov vo vlastníctve
štátu ich je 40, 9 %, neštátne subjekty vlastnia 52,4 % a využívajú 45,2 %
(obecné vlastnia – 9,7%, súkromné – 13,4% spoločenstevné - 26,0 %, cirkevné – 3,0 %, poľnohospodárske družstvá – 0,3 % a nezistených vlastníkov)527). Lesná cesta prechádza cez pozemky viacerých vlastníkov. Orgán
štátnej správy lesného hospodárstva môže vydať povolenie na prejazd cez
lesné pozemky iba po predložení súhlasu všetkých vlastníkov alebo správcov
lesných pozemkov.
„Podľa § 25 ods. 3 zákona o lesoch lesné cesty je oprávnený využívať každý, kto ich potrebuje na hospodárenie v lesoch alebo na zabezpečovanie starostlivosti o dotknuté územie a o stavby a zariadenia na tomto území,
a to po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením podľa
§ 51 ods. 2 o výške a o spôsobe úhrady za ich využívanie. Ak sa nedosiahne dohoda, o výške alebo spôsobe úhrady za využívanie lesných ciest
rozhoduje súd. Podľa § 25 ods. 5 zákona o lesoch vlastník, správca alebo
združenie podľa § 51 ods. 2 sú povinní na výkon ich činností umožniť bezplatné využívanie lesných ciest zložkám integrovaného záchranného systému, lesnej stráži, stráži prírody a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie
stráže prírody, štátnym zamestnancom pri výkone štátnej správy v obvode
svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov, ako aj fyzickým
osobám a právnickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 29, 41
a 46.“528)
526) § 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
527) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2009, Bratislava 2010
528) § 25 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
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1.3 Vojenské lesy – pojem sa používa vo viacerých významoch a mnohokrát
sa nesprávne aplikuje. Uvedený pojem sa používa pri kategorizácii lesov.
Lesy sa z hľadiska využívania ich funkcií členia na ochranné, hospodárske a lesy osobitného určenia.
„Podľa § 14 ods. 1 zákon a o lesoch lesy osobitného určenia sú lesy,
ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie špecifických
potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu. Podľa § 14 ods.2 písm .h) zákona o lesoch za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť lesy, ktoré sú nevyhnutné pre potreby obrany štátu podľa osobitných predpisov (ďalej len “vojenské lesy”).529)
„Podľa § 30 zákona o lesoch každý má právo vstupovať na lesné pozemky, pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej
stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, využívanie lesov verejnosťou sa nevzťahuje na vojenské lesy.530)
1.4 Vojenské obvody
V Slovenskej republike k 31. 12. 2010 boli 4 vojenské obvody (ďalej len
VO) a to VO Valaškovce (Kamenica nad Cirochou), VO Javorina ( Kežmarok),
VO Lešť (Zvolen) a VO Záhorie (Malacky). S účinnosťou od 1. januára 2011
bol VO Javorina zrušený. Do priestorov vojenských lesov, ktoré sa nachádzajú vo vojenských obvodoch je potrebné povolenie na vstup podľa § 9 ods. 2
zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch, ktoré vydáva Ministerstvo
obrany SR prostredníctvom obvodných úradov vojenských obvodov.
Povolenie na vjazd do vojenských obvodov je možné vydať iba po preukázaní platného povolenia na vstup. Povolenie na vjazd do vojenských lesov
nachádzajúcich sa vo vojenských obvodoch vydáva Ministerstvo obrany SR
prostredníctvom Vojenského lesného úradu MO SR, využívajúc pri tom §31
ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona o lesoch.“ Podľa § 31 ods. l písm. d) zákona
o lesoch, na lesných pozemkoch je zakázané jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy. Podľa § 31 ods. 6 zákona o lesoch orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže po písomnom súhlase vlastníka alebo
správcu povoliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1 písm. a) až h), j)
a n) aj iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám.“531)
529) § 14 ods.2 písm .h) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
530) § 30 zákona zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
531) § 31 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
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Vojenské lesy sa nachádzajú i mimo vojenských obvodov, čiže lesy nevyhnutne potrebné pre obranu štátu. Na týchto lesných pozemkoch môžu byť
muničné sklady, strelnice, trhacie jamy a podobne. Na území Slovenska ich je
niekoľko desiatok. Problém vzniká pri určení kompetencií, ktorý orgán je
oprávnený vydať rozhodnutie týkajúce sa povolenia vjazdu na lesné pozemkov, či orgán špecializovanej štátnej správy v mieste, kde sa tento lesný pozemok nachádza, alebo Ministerstvo obrany i napriek tomu, že lesný pozemok
sa nenachádza vo vojenskom obvode. Kompetencie vojenskej polície pri
riešení trestného činu neoprávnenej jazdy motorovým vozidlom na lesnom pozemku sú nedostatočné.
1.5 Lesná stráž
Povinnosti a oprávnenia člena lesnej stráže uvedené v § 53 lesného zákona majú širší rozsah a sú vymedzené vo väčšej miere, ako kompetencie vojenskej polície. Člen lesnej stráže je oprávnený ukladať a vyberať pokuty
v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva. Toto
oprávnenie sa v praxi využívalo a malo nielen finančný, ale hlavne výchovný
a preventívny charakter.

2.

Priestupkové konanie na úseku lesného hospodárstva

Do dátum účinnosti § 305 ods.2 Trestného zákona neoprávnená jazda
motorovým vozidlom na lesnom pozemku sa riešila ako priestupok podľa § 63
ods. 1 písm. b zákona o lesoch. Za priestupok bolo možné uložiť pokutu do
165 eur a v blokovom konaní do 66 eur .
Ministerstvu obrany Slovenskej republiky, odboru riadenia štátnej správy, Vojenskému lesnému úradu boli zasielané útvarmi vojenskej polície spisové materiály vo veci podozrenia zo spáchania priestupku „Vstup do vojenského obvodu bez platného povolenia“, nesprávne určený ako priestupok na
úseku lesného hospodárstva podľa § 63 ods.2 zákona 326/2005 o lesoch.
Uvedený priestupok bol spáchaný na základe porušenia § 9 ods. 2 zákona
281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch „na vstup na územie vojenského
obvodu sa vyžaduje povolenie na vstup, ktoré vydáva ministerstvo.“532)
Zákon o lesoch garantuje beztrestný vstup do lesov, podľa § 30 „každý má
právo vstupovať na lesné pozemky,“ Z uvedeného dôvodu Vojenský lesný
úrad, OdRŠS MO SR nie je funkčne príslušný na konanie týkajúce sa vstupov do VO bez povolenia.
Vecná, miestna a funkčná príslušnosť Vojenského lesného úradu Ministerstva obrany je určená podľa § 56 ods. 2 zákona o lesoch, rieši priestupky
podľa zákona, ktoré sú taxatívne vymenované v § 63 ods. 1 zákona
326/2005 Z. z. o lesoch.
532) § 9 ods. 2 zákona 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch
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Vzhľadom k tomu, že riešenie nepovolených vstupov do vojenských obvodov a nepovolených vjazdov do vojenských lesov bolo potrebné riešiť dvomi spôsobmi, Vojenský lesný úrad MO SR požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekciu verejnej správy listom č. OdRŠS-66-10/2009 zo
dňa 06. 02. 2009 o Stanovisko k spôsobu riešenia vstupu na územie vojenského obvodu bez príslušného povolenia. Z listu Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy č SVS-230-2009/00310 zo dňa 23. 02. 2009 vyberáme:
„K uvedenej problematike Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia
verejnej správy, zaujíma nasledovné stanovisko:
Podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o vojenských obvodoch na vstup
na územie vojenského obvodu sa vyžaduje povolenie na vstup, ktoré vydáva
ministerstvo. Na konanie o povolení na vstup na územie vojenského obvodu
sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
V žiadnych iných ustanoveniach zákona o vojenských obvodoch vstup do
vojenského obvodu nie je riešený. Taktiež v celom zákone o vojenských obvodoch nie je zmienka o tom, že porušenie povinností ustanovených v tomto zákone zakladá zodpovednosť fyzických osôb za priestupok podľa osobitného
zákona alebo obdobnú zmienku. Takéto konanie nie je ani v zákone o priestupkoch označené za priestupok.
Podľa § 2 ods.1 zákona o priestupkoch je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.
Vzhľadom na obsah uvedeného ustanovenia zákona o priestupkoch
a skutočnosť, že porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 9 ods. 2
zákona o vojenských obvodoch nie je v žiadnom zákon označené za priestupok, nie je možné porušenie tejto povinnosti posudzovať ako priestupok, pretože nespĺňa formálne znaky priestupku, t.j. všeobecné zákonné znaky priestupku. Ide o uplatnenie zásady zákonnosti trestného práva, ktorá je vyjadrená slovami:“ žiadny delikt bez zákona, žiadny trest bez zákona“.
Ustanovenie § 46 o iných priestupkoch proti poriadku v správe a ustanovenie § 48 o priestupkoch proti verejnému poriadku zákona o priestupkoch je
oproti ostaným priestupkom zo svojej kategórie špecifické v tom, že umožňujú za priestupok postihnúť aj porušenie iných povinností než uvedených v § 21
až 45, resp. v § 47 zákona o priestupkoch, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obci
a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takýmto konaním sťaží pnenie úloh štátnej správy alebo obcí, resp. ohrozí alebo
naruší verejný poriadok. Musia však byť pri tom splnené všetky materiálne
znaky ( konanie porušujúce alebo ohrozujúce spoločenský záujem) a formálne znaky priestupku (všeobecné zákonné znaky napr. uvedenie v zákone,
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vek, nepríčetnosť a znaky skutkovej podstaty priestupku).Pri formálnych znakoch je to napr. skutočnosť, že i vo VZN je vymedzené, ktoré porušenia povinností z neho vyplývajúcich sú považované za priestupok.
Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné konštatovať, že vstup civilných
osôb do vojenského obvodu bez povolenia podľa súčasnej právnej úpravy nie
je priestupkom, a preto nemôže byť zaň uplatnený administratívnoprávny postih.
Pre možnosť postihovať podľa zákona neoprávnený vstup civilných osôb
do vojenských obvodov odporúčame vykonať legislatívnu zmenu v zákone
o vojenských obvodoch, v ktorom je potrebné neoprávnený vstup osôb do vojenského obvodu označiť za protiprávny skutok, najvhodnejšie za iný správny
delikt a vymedziť v ňom príslušný správny orgán na prejednávanie týchto skutkov.“533)
Na základe rokovania Vojenského lesného úradu MO SR a Stanoviska
Ministerstva vnútra bol predložený návrh na novelizáciu zákona
č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch, ktorá by mala dostatočne riešiť
problematiku priestupkov týkajúcich sa vstupov do vojenských obvodov a vojenských lesov. Bola navrhnutá novela zákona v tomto znení:
Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b
Nadpis nad § 10a znie: „Zodpovednosť za porušenie povinností “
§ 10a vrátane nadpisu znie: „ Priestupky
(1) Priestupku na úseku vojenských obvodov sa dopustí ten, kto na území
vojenského obvodu a území nevyhnutnom pre potreby obrany štátu
a) býva bez povolenia na pobyt,
b) vstupuje bez povolenia na vstup.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 600 eur.
(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť pokutu do 200 eur.
(4) V blokovom konaní za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 60 eur.“
§ 10b vrátane nadpisu znie: „Ukladanie pokút
(1) Ministerstvo môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne nariadiť, aby
v určenej lehote boli vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená.
(2) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej
splatnosti.
533) Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy, list č. SVS-230-2009/00310 zo dňa 23. 02.
2009, Stanovisko k spôsobu riešenia vstupu na územie vojenského obvodu bez príslušného
povolenia.
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(3) Príjmy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“

3.

Trestný čin – neoprávnená jazda motorovým vozidlom
na lesnom pozemku

Na vyhodnotenie uplatnenia § 305 ods.2 TZ v praxi použijeme lesné pozemky v okolí Bratislavy za posledné štyri roky, pričom porovnáme dvojročné
obdobie jeho účinnosti a dvojročné obdobie pred nadobudnutím jeho účinnosti. Bratislavský kraj výmerou lesných pozemkov patrí medzi najmenšie v republike, no má špecifické postavenie, nakoľko lesy obklopujú hlavné mesto
Slovenska a v nemalej miere plnia funkciu rekreačných lesov. Krajský lesný
úrad v Bratislave vykonáva štátnu správu spolu s prvostupňovými orgánmi a to
Obvodným lesným úradom v Malackách s výmerou lesných pozemkov 23
741,47 ha a Obvodným lesným úradom v Bratislave s výmerou lesných pozemkov 26 139,41 ha. V priľahlých lesoch je vystavaných mnoho chát, nachádzajú sa tu lesoparky, mestské lesy plnia rekreačnú funkciu, čo má vplyv
na zvýšený počet vstupov aj vjazdov na lesné pozemky Vojenský obvod Záhorie s výmerou 27 650 hektárov má výmeru lesných pozemkov 23 239 hektárov. Borovicové lesy Záhoria lákajú hlavne hríbarov počas letných a jesenných
dní.
V roku 2010 bolo len pre Vojenský obvod Záhorie vydaných 3820 povolení pre vstup ( Javorina- 2298, Valaškovce – 2148, Lešť – 1100). Povolenie
na vstup sa vydáva na obdobie jedného kalendárneho roka. Na základe rozhodnutia ministra obrany boli obyvateľom obcí susediacich s vojenským obvodom Záhorie vydané povolenia na dobu troch rokov, z tohto dôvodu k 1. 1.
2011 je vo VO Záhorie vydaných 12 500 platných povolení na vstup. Povolení
na vjazd motorovým vozidlom je ročne vydaných v rozsahu 300 až 400 ks.
Podľa údajov predložených vedúcim profesionálnej lesnej stráže, za uvedené obdobie priemerne ročne bolo uložených 435 blokových pokút za nepovolený vjazd na lesné pozemky vo vojenskom obvode Záhorie, v správnom
konaní bolo riešených ročne 70 – 80 priestupkov za neoprávnený vjazd na
lesné pozemky.
Podľa štatistických údajov v roku 2009 bolo riešených v bratislavskom
kraji „0“.trestných činov podľa §305 ods. 2, v roku 2010 taktiež „0“ trestných
činov.

4.

Záver

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch je potrené novelizovať, vzhľadom
k danej problematike najmä v § 63 ods.1 písm. b). Definícia pojmu „využívania
lesov verejnosťou“ nie je uvedená v § 2 zákona o lesoch „vymedzenie
základných pojmov“ jeho výklad nie je jednoznačný. Podľa zákona o lesoch
nie je možné sankcionovať osoby, ktoré vstúpia na uvedené lesné pozemky,
ak sa nedopustia niektorých zo zakázaných činností uvedených v § 31 zákona
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o lesoch. Pre občana platí zásada: „Čo nie je zákonom zakázané, je povolené“. Pre štátnu správu platí zásada, že štát môže konať len v medziach zákona. V § 63 zákona o lesoch sa vstup do vojenského obvodu, do vojenského
lesa, na územia nevyhnutné pre potreby obrany štátu neuvádza ako priestupok na úseku lesného hospodárstva.
Považujeme za dostatočné, ak problematika vstupov do priestoru nevyhnutného pre potreby obrany štátu bude riešená novelizáciou zákona
č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch tak, ako je uvedené v bode 2. Požiadavka ochrany územia nevyhnutného pre potreby obrany štátu, ako sú
sklady, strelnice, letisko, trhacie jamy a pod. je v záujme vojenskej činnosti
a nie lesníckej prevádzky. Na týchto územiach sa uplatňuje väčšinou špeciálny osobitný ochranný režim, ako je oplotenie, zákaz vstupu bez povolenia, výstražné tabule, špeciálna ochrana strážnej bezpečnostnej služby a pod.
Zmena priestupku na trestný čin, čiže sprísnenie sankcií malo byť účinné
hlavne proti používateľom štvorkoliek, ako členov zoskupenia, ktorí neoprávnene jazdia na viatych pieskoch Záhoria, devastujú lesné pozemky, spôsobujú eróziu pôdy, plašenie vtáctva a zveri, ničenie chránených druhov rastlín a živočíchov. Obzvlášť sú navštevované lesy v okolí Bratislavy z dôvodov turistiky,
rekreácie, relaxu, zberu lesných plodov, húb, návštevy chatových oblastí,
vodných plôch. Taktiež je tu zaznamenaný aj zvýšený počet vjazdov motorovým vozidlom. Túto problematiku by bolo potrebné riešiť preventívne budovaním záchytných parkovísk, budovaním náučných chodníkov, výchovou.
Neoprávnenú jazdu motorovým vozidlom na lesnom pozemku je možné
zistiť iba každodennou dôkladnou kontrolou väčšiny vozidiel prechádzajúcich
lesným pozemkom (lesnou cestou, zvážnicou, priesekom , rekreačnou oblasťou.) V prípade, že sa jedná o trestný čin, tieto úkony vykonáva polícia. Z praktického hľadiska, z kapacitných možností nie je reálne, aby dennú kontrolu
motorových vozidiel na území rozlohy lesných pozemkov Slovenskej republiky
vykonávala polícia. Podľa výsledkov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR, ktorá zahrnula aj tzv. „biele plochy“( les na nelesných pozemkoch), je
lesnatosť Slovenska až 44,3 %. Výmera lesných pozemkov v roku 2009 dosiahla 2 009264 ha.
Taktiež je potrebné prehodnotiť kompetencie vojenskej polície pri riešení trestného činu podľa § 305 ods. 2 TZ.. Vzniká zmätok pri postupovaní
spisov medzi lesnou strážou, správnymi orgánmi a políciou. Spisový materiál
dokumentujúci neoprávnený vjazd motorovým vozidlom na lesné pozemky sa
odkladá, čo potvrdzujú aj štatistické údaje - „Štatistická kriminalita podľa TŠK
paragrafov za obdobie od 1.1. 2009 do 31. 12. 2009 a za obdobie od 1. 1.
2010 do 31.12. 2010, podľa ktorých v roku 2009 bolo v bratislavskom kraji
riešených „0“ trestných činov a v roku 2010 „0“ trestných činov podľa § 305
ods. 2 TZ. Za celé Slovensko v roku 2009 bolo zistených 92 a objasnených
474

Neoprávnená jazda motorovým vozidlom na lesných pozemkoch ...

81 trestných činov a v roku 2010 na území celého Slovenska bolo zistených
63 a objasnených 53 trestných činov.
Novelou § 305 ods.2 TZ sa zatiaľ nedosiahol požadovaný výsledok. V súčasnosti sa problematika nerieši ani ako priestupok (lesnou strážou)a dostatočne sa nerieši ani ako trestný čin.
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Možnosti postihu trestné
činnosti mladistvých v České
a Slovenské republice
Abstrakt:
Autorky se zabývají srovnáním trestního práva mladistvých v České a Slovenské republice. Cílem příspěvku je poukázat na rozdílné a shodné rysy
hmotně právních úprav a jejich následné zhodnocení. Při zkoumání dané
problematiky se autorky zaměřily na vybrané problémy – otázka rozdílné hranice trestní odpovědnosti, zkoumání rozumové a mravní vyspělosti mladistvých, jednotlivé druhy sankcí. Stranou nezůstala i možnost spolupráce s dalšími orgány při ukládání sankcí mladistvým.

Klíčová slova:
mladistvý, děti mladší 15 let, nezletilí, trestní právo, hranice trestní odpovědnosti, rozumová a mravní vyspělost, tresty, opatření, srovnání

Abstract:
Authors deals with the comparison of Czech and Slovak juvenile justice.
The aim of this article is point out different and similar issues of both
regulations and makes a brief summary. In this brief research the authors
aimed some issues like the difference in the level of criminal liability,
examination of level of moral and mature maturity, individual sanctions. There
is mention cooperation with other subject (especially welfare officer)
connected with this problematic too.

Key words:
juveniles, children, criminal law, limit of criminal liability, moral and mental
maturity, sanctions, measures, comparison

Úvod
Právní úpravy mladistvých v České a Slovenské republice vycházejí z totožných právních předpisů, neboť po dlouhou dobu byla v obou zemích jednotná právní úprava. Po rozdělení zemí však dochází postupem času k oddalování právních úprav. Z tohoto důvodu nás zajímalo, jak se změnila právní
úprava mladistvých v obou státech a jaké jsou možnosti jejich postihu. Cílem
tohoto příspěvku je poukázat na shodné a odlišné rysy obou hmotně právních
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úprav a zkonstatovat, zda je některá ze zkoumaných právních úprav výhodnější a případně v čem konkrétně.

Právní úprava trestního práva mladistvých a podmínky trestní odpovědnosti
Slovenský právní systém nemá na rozdíl od České republiky534) zvláštní
zákon pro mladistvé. Trestní stíhání mladistvých je obsaženo přímo v hlavě
čtvrté slovenského trestného zákona535) (dále jen STZ) v ustanoveních § 94
až § 121 TZ.
Na rozdíl od české úpravy je za mladistvého považována již osoba starší
14 let a mladší 18 let. V České republice zůstala po dlouhých diskusích nadále spodní věková hranice trestní odpovědnosti na patnáctém roku věku536),
přičemž se navíc zohledňuje rozumová a mravní vyspělost mladistvého v době
spáchání provinění. V případě, že mladistvý v době spáchání činu nedosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost
nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný (§5ZSM). STZ
v ustanovení § 95 zohledňuje nedostatek rozumové a mravní vyspělosti přísněji - pouze u osob mladších 15 let, tedy pouze po dobu jednoho roku mezi
14 a 15 rokem věku, na rozdíl od ZSM, který tak činí u všech mladistvých.
S touto otázkou je spojen i způsob, jakým je určován stupeň rozumové
a mravní vyspělosti mladistvých. V České republice je zapotřebí dvou znalců,
přičemž došlo ke změně právní úpravy, neboť bylo zjištěno, že nepostačuje
přibrat pouze dva znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii, ale je zapotřebí přibrat znalce z oboru zdravotnictví nebo pedagogiky, odvětví psychologie, se specializací na dětskou psychologii. Slovenská právní úprava se znalci přibranými soudem nepočítá.
ZSM v tomto případě počítá s uplatněním opatření, která je možno uložit
trestně neodpovědným dětem, jež jsou uvedena v ustanovení § 93 ZSM
a s možností uložení ochranných opatření (§ 21 ZSM). Slovenská právní úprava nemá speciální ustanovení o dětech mladších 14 let, které nejsou trestně
odpovědné, ani výslovně neřeší případy, kdy bude zkonstatováno, že mladistvý nebude rozumově a mravně vyspělý. Zatímco slovenská úprava umožňuje
uložení pouze ústavní výchovy, ZSM umožňuje uložit dětem výchovné povinnosti, výchovná omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče, dohled probačního úředníka a ochrannou výchovu. Tato
534) V České republice platí pro mladistvé pachatele speciální zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů – dále jen ZSM.
535) Zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů
536) Blíže k tomu ŽATECKÁ, Eva - HRUŠÁKOVÁ, Milana. Hranice trestní odpovědnosti. Časopis pro
právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. Právnická fakulta. ISSN 1210 -9126, 2005,
vol. Roč. 13, no. 1, s. 76 -87.
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opatření jsou trestně neodpovědným dětem ukládána v civilním řízení dle občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Slovenská právní úprava umožňuje, aby sociální kurátor zabezpečil dle
zákona č. 305/2005 Zz., o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen ZoSOD), opatření dle
tohoto zákona v případech mladistvých a dětí trestně neodpovědných pokud
spáchaly čin jinak trestný nebo trestný čin. Jedná se o uložení výchovných
opatření dle § 12 ZoSOD, konkrétně např. povinnost podrobit se výchovnému programu nebo sociálnímu programu.

Možnosti postihu mladistvých
Účel sankcí a výchovných opatření je v obou zákonech vymezen obdobně, vždy je prvořadý výchovný účel, zájem na nápravě mladistvého, ale též zájem na předcházení páchání další trestné činnosti. Mladistvým je možné dle
STZ uložit ochranné opatření, výchovná opatření a některé druhy trestů.
Speciálně je v hlavě čtvrté trestného zákona upraveno ukládání ochranné výchovy, která se z ochranných opatření týká pouze mladistvých (opět situace obdobná jako v České republice). Důvody uložení ochranné výchovy
jsou v obou předpisech totožné, STZ pouze navíc zakazuje uložení ochranné
výchovy vojákovi. Totožně je rovněž upraven její rozsah, pokud se týče doby
jejího trvání, tedy do 18. roku věku s možností prodloužení do 19. roku věku,
je-li to v zájmu mladistvého.
Lze konstatovat, že právní úprava je zde totožná, jen STZ navíc obsahuje
stanovení způsobu výkonu ochranné výchovy, a to buď v podobě ústavní
ochranné výchovy, nebo v ochranné rodinné výchově - v profesionální náhradní rodině. V České republice je možné ochrannou výchovu dle ZSM vykonat pouze v ústavním zařízení; ochranná výchova dle ZSM je přísnější než
ústavní výchova. Ostatní instituty náhradní rodinné péče jsou pak upravovány
jinými předpisy, zejména zákonem o rodině a zákonem o sociálně právní ochraně dětí.
Rozsah výchovných opatření je v STZ mnohem užší než výčet výchovných opatření v ZSM. STZ obsahuje pouze výchovné povinnosti a výchovná
omezení a napomenutí s výstrahou. I když počítá s dohledem probačního
a mediačního úředníka u mladistvých (např. v případě, že nelze hned vykonat
ochrannou výchovu v ust. § 103 odst. 3 STZ), nemá dohled probačního úředníka ve výčtu výchovných opatření na rozdíl od ZSM výslovně zahrnut, ale má
jej uveden v podobě výchovné povinnosti. ZSM více odděluje výchovná omezení a výchovné povinnosti, co ale velmi v STZ postrádáme je možnost uložení
probačního programu537), který považujeme za velmi přínosné výchovné
opatření.
537) K tomu blíže Hrušáková, M. : K probačním programům dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a první poznatky s jejich realizací v České republice. In Trestněprávní revue č. 2/2008.
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Rozsah výchovných povinností dle ZSM je pak (krom ustanovení
o podrobení se dohledu probačního a mediačního úředníka) zcela totožný
s rozsahem výchovných omezení a povinností dle TZ. ZSM navíc obsahuje
příkladný výčet výchovných omezení - aby nenavštěvoval určité akce, zařízení
nebo jiné pro mladistvého nevhodné prostředí, nestýkal se s určitými osobami, nezdržoval se na určitém místě, nepřechovával předměty, které by mohly
sloužit k páchání dalších provinění, neužíval návykové látky, neúčastnil se hazardních her, sázek a hraní na výherních hracích přístrojích, neměnil bez
předchozího ohlášení probačnímu úředníkovi místo svého pobytu, neměnil
bez předchozího oznámení probačnímu úředníkovi bezdůvodně svoje zaměstnání. Vykonávání společensky prospěšné činnosti nesmí být na úkor přípravy
mladistvého na budoucí povolání a její rozsah je stanoven v obou zákonech totožně.
Napomenutí s výstrahou je koncipováno v obou předpisech totožně,
ZSM navíc umožňuje současně přenechat postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole, jíž je mladistvý žákem, nebo výchovnému zařízení,
v němž žije.
Rovněž rozsah trestů, jež je možné mladistvému uložit, je v STZ oproti
ZSM a jeho trestním opatřením užší. Mladistvému je dle STZ možné uložit pouze:
l

trest povinej práce,

l

peňažný trest,

l

trest prepadnutia veci,

l

trest zákazu činnosti,

l

trest vyhostenia a

l

trest odňatia slobody.

ZSM počítá navíc s možností uložení domácího vězení a zákazu vstupu
na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.
Nyní se zaměříme na jednotlivé druhy sankcí z hlediska jejich komparace.

Trest povinnej práce – trestní opatření obecně prospěšných
prací
STZ vyžaduje v ust. § 54 souhlas odsouzeného s uložením tohoto trestu,
ZSM počítá pouze se stanoviskem mladistvého k tomuto typu opatření, ke
kterému soud přihlédne. Výměra dané STZ je 40 až 300 hodin. Pro českou
právní úpravu se právě v této chvíli projeví specialita ZSM, neboť výměra pro
trestní opatření obecně prospěšných prací zde není výslovně uvedena,
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ovšem musíme jít do trestního zákoníku538) a vyjít z právní úpravy dospělých.
TZk v ust. § 62 a násl. stanoví výměru 50 až 300 hodin u dospělého pachatele. Dle dikce § 26 ZSM je nutné horní hranici snížit o polovinu, výměra u mladistvých je proto 50 - 150 hodin.

Trest zákazu činnosti – trestní opatření zákazu činnosti
V tomto případě je právní úprava totožná, v obou případech tato sankce
nesmí převyšovat pět let a nesmí být na překážku s přípravou na budoucí povolání mladistvého. ZSM navíc umožňuje (navrhuje) uložit vedle zákazu činnosti i výchovná opatření.

Trest vyhoštění – trestní opatření vyhoštění
Tento druh sankce je rovněž upraven obdobně a ve stejném rozsahu trvání, tedy jeden až pět let. ZSM pak upravuje speciální přísnější možnost uložení
u mladistvého, který je občanem Evropské unie, kde musí být navíc splněna
podmínka, že neuložením tohoto druhu trestního opatření by došlo k vážnému
ohrožení bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, nebo že vyhoštění je
v nejlepším zájmu takového mladistvého.

Peňažný trest – peněžité trestní opatření
Tato sankce je formulována obdobně v obou předpisech, kdy pro uložení
je nutné, aby byl mladistvý výdělečně činný nebo, aby to umožňovaly jeho majetkové poměry.. Výměra trestu se liší vzhledem k rozdílnosti měny. Podle slovenské právní úpravy, jak byla přijata v roce 2005, byla výměra peněžitého
trestu od 1.000,- Sk do 500.000,- Sk. S ohledem na změnu měny je tato výměra v současné době 30 až 16.590 EUR, což koresponduje s původním vyměřením. Co se České republiky týká, tato úprava je oproti slovenské mnohem přísnější, když sice umožňuje uložit peněžité trestní opatření v tzv. denních sazbách od 100,- Kč do 5.000,- Kč, ovšem počet denních sazeb je 10
až 365. V přepočtu pak vychází výměra peněžitého trestního opatření na
1.000,- Kč až 1.825.000,- Kč.
Oba předpisy počítají i s možností uložení podmíněného odkladu výkonu
této sankce za stejných podmínek a se stejnou zkušební dobou v délce trvání
tří let.

Trest odnětí svobody - opatření odnětí svobody
V obou případech se sazba odnětí svobody oproti dospělým pachatelům
snižuje na polovinu, přičemž dle STZ nesmí překročit horní hranice 7 let
a spodní hranice dva roky. ZSM je v tomto případě mírnější, horní hranice maximální výměry sazby odnětí svobody udává v rozsahu 5 let a spodní 1 roku.
Stejně tak výměra této sankce v případě obzvlášť závažného zločinu a vzhledem k zavrženíhodnému způsobu provedení, může být dle STZ zvýšena nad
538) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen TZk)
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sedm let do patnácti let, v případě ZSM je to možné pouze ve výměře od pěti
do deseti let.
V obou předpisech je možné za splnění určitých podmínek a dle okolností případu u mladistvého snížit trest/opatření odnětí svobody pod dolní hranici
trestní sazby.
V případě podmíněného odsouzení a podmíněného odsouzení s dohledem probačního úředníka je stanovena totožná zkušební doba v rozmezí jeden až tři roky.
Pouze v případě promlčecí doby pro výkon trestu/opatření je česká úprava přísnější, kdy promlčecí dobu stanoví na pět let, oproti STZ, kde jsou pouze
tři roky. U výjimečného trestního opatření odnětí svobody nad pět let až do deseti let, činí promlčecí doba deset let, a tatáž je i v STZ.
Zahlazení odsouzení je pak v obou normách řešeno totožně.

Závěr
Závěrem lze tedy zkonstatovat, že i přes stejný historický vývoj lze nalézt
v obou právních úpravách jisté odlišnosti, zejména to, že slovenská právní
úprava nemá speciální zákon a neřeší problematiku dětí trestně neodpovědných páchajících činy jinak trestné. Výjimkou je možnost uložení výchovných
opatření dle ZoSOD, které částečně korespondují s výchovnými opatřeními
dle ZSM.
Lze konstatovat, že v obou úpravách převažuje spíše shoda, byť obecně
je STZ přísnější úpravou s menší ochranou mladistvých (viz např. zkoumání rozumové a mravní vyspělosti, výměra trestu odnětí svobody v případě závažného zločinu). ZSM je oproti SZT přísnější jen ve dvou institutech, pokud se týká
výměry peněžitého trestního opatření (horní hranice) a u promlčení výkonu
trestního opatření.
Co nám asi nejvíce chybí v STZ, je možnost uložení výchovného opatření
probačního programu, který považujeme za velmi přínosný institut vhodný pro
mladistvé delikventy, neboť pouhé ukládání výchovných opatření dle ZoSOD
není dle našeho názoru zcela dostatečné. Posledním bodem, který je třeba
vyzdvihnout, je pak dle našeho názoru přínosnost zkoumání duševního stavu
mladistvého dvěma znalci, a to jednoho z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii a znalce z oboru zdravotnictví
nebo pedagogiky, odvětví psychologie, se specializací na dětskou psychologii, neboť toto je nezbytné pro zhodnocení rozumové i mravní vyspělosti
mladistvých.
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S ohledem na výše uvedené se nám jeví právní úprava trestního postihu
mladistvých v České republice přínosnější pro samotné mladistvé a je řešena
komplexněji za využití celé škály možných a pro mladistvé vhodných opatření.

8 JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

8 JUDr. Eva Žatecká, Ph.D.

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brne
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Krajná núdza, nutná obrana ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť

Martina Kočíková

Krajná núdza, nutná obrana
ako okolnosť vylučujúca
protiprávnosť
Abstrakt:
Krajná núdza a nutná obrana patria medzi najvýznamnešie a najviac využívané okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu,a preto by som chcela poukázať
na zákonné podmienky, ktoré upravuje Trestný zákon ako podmienky okolností, ktoré vylučujú protiprávnosť činu. Chcela by som tiež priblížiť možnosť
ich využívania a poukázať aj na nedostatky, ktoré pri aplikácii ustanovení
Trestného zákona v oblasti okolností vylučujúcich protiprávnosť môže vzniknúť. V tomto príspevku sa budem podrobnejšie venovať krajnej núdzi a a nutnej obrane

Kľúčové slová:
okolnosti vylučujúce protiprávnosť, krajná núdza, nutná obrana, útok,
obrana, následok, úmysel.

Abstract:
Extreme hardship and private defence are among and the most
interesting circumstances excluding the unlawfulness of an act, and therefore
I would like to point out the legal conditions governing the Criminal Code as
those circumstances which exclude the unlawful act. I would also bring the
possibility of their use and pointed toshortcomings in the application of the
provisions of the Criminal Code in thecircumstances excluding the
unlawfulness can arise. In this article I will detail given the extreme distress aa
necessary defense.

Key words:
the circumstances excluding the unlawfulness, extreme hardship,
private defence, attack, defense, result, intention
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Úvod
Nakoľko okolnosti vylučujúce protiprávnosť sú v poslednej dobe veľmi
často diskutovanou témou dovolila som si priblížiť dva „inštitúty“, ktoré sú najviac a najčastejšie aplikovanými ustanoveniami, a to hlavne z doterjšej praxe.
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť sú také skutočnosti, ktoré páchateľa
činu, ktorý by inak, za iných okolností bol trestným činom, ospravedlňujú.
Jeho jednanie od počiatku nie je trestným činom, chýba mu protiprávnosť aj
nebezpečnosť pre spoločnosť.539)
Existencia následkov, ktoré plynú z aplikácie okolností vylučujúcich protiprávnosť je niekoľko, a jedným z najdôležitejších je určite fakt, že okolnosti
vylučujúce protiprávnosť majú za následok, že ich aplikácia vylučuje trestnú
zodpovednosť. Vo svojom príspevku sa zameriavam na dve okolnosti vylučujúce protiprávnosť, ktoré sú si podľa môjho názoru veľmi podobné a majú veľa
spoločných znakov. Íde o krajnú núzdu a nutnú obranu. Pri týchto dvoch okolnostiach je dôležité vymedziť aj ich vzájomné postavenie voči sebe navzájom.
Vo vzťahu ku krajnej núdzi je nutná obrana špeciálnym, privilegovaným ustanovením (lex specialis). Namiesto ne bezpečenstva (krajná núdza) sa predpokladá útok ako úmyselné protiprávne konanie človeka (útok je vlastne kvalifikovaným nebezpečenstvom).540)

Krajná núdza
Jednou z okolností vylučujúcu protiprávnosť je podľs zákona krajná núdza, ktorá vylučuje protiprávnosť činu. Jej hlavnou „úlohou“ je odvracanie nebezpečenstva na záujem chránený trestným zákonom na úkor iného záujmu
chráneného trestným zákonom.
Stotožňujem sa s myšlienkou, ktorá už bola vyjadrená, a to takto: „...krajná núdza je stretom dvoch ohrozených právnych záujmov, ktorý sa má vyriešiť
tak, že nebezpečenstvo hroziace významnejšiemu záujmu sa odstráni zničením alebo poškodením záujmu menej významného...“2) z toho vyplýva, že
v podstate je možné „obetovať“ aj rovnako dôležitý a významný záujem, ako je
napríklad život alebo zdravie.541) Z takejto definície v podtate vyplýva, že ide
o stret dvoch záujmov chránených trestných právom. Jednéhmu z týchto záujmov hrozí porucha (tzv. chránený záujem), ktorá môže byť odvrátená len poruchou druhého záujmu (tzv. obetovaný záujem). Pri odvracaní hroziacej poruchy možno zasiahnuť aj do sfér tretích osôb.“3)
Pri definovaní inštitútu krajnej núdze je dôležité pochopiť, že ide o dva
princípy, ktoré sú vyjadrené v § 24 Trestného zákona, a to:
539) Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné, obecná část, zvláštní část, Praha: Linde Praha, a.s., 1.
vydání, 2005, s. 238.
540) Solnař, V. Základy trestní odpovědnosti, Praha: Academia, 1972, s. 84.
541) Polák, P.: Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a protiprávnosť činu. In: Ivor, J. a kol.:
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 152.
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Záujmami, ktoré chráni trestný zákon v § 24 sú v podstate všetky záujmy,
či už ide o ochranu konkrétnych individuálnych záujmov fyzických i právnických osôb, zoskupení právnických osôb a fyzických osôb, ako aj záujmy štátu
všeobecnejšieho charakteru, taktiež aj v neposlednom rade záujmy spoločnosti. Na ich ochranu v rámci krajnej núdze je nevyhnutná ich konkretizácia, ochrana významnejších záujmov.
Jednou z najdôležitejších otázok vo vzťahu ku krajnej núdze je otázka,
ktorým záujmom musí nebezpečenstvo hroziť, aby sme proti nemu mohli použiť krajnú núdzu. Podľa Trestného zákona ide o všetky záujmy chránené Trestným zákonom. Chránenými záujmami vo všeobecnosti sú práva a oprávnené
záujmy fyzických a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie
Slovenskej republiky.
Použitie krajnej núdze je najčastejšie najmä pri ochrane života a zdravia,
slobody a ľudskej dôstojnosti, majetkových vzťahov, všeobecnej bezpečnosti, životného prostredia. Je síce možné použiť krajnú núdzi aj pri iných chránených záumoch, ako napr. Hospodárske trestné činy, ale sama si neviem dosť
dobre pedstaviť ako by mohol niekto odvracať nebezpečenstvo pri
hospodárskych trestných činoch.
Treba sa pri aplikácii krajnej núdze zamyslieť aj nad tým, čo je vlastne nebezpečenstvo. „Nebezpečenstvo je stav hroziaci poruchou.“542) „Nebezpečenstvom, ktoré niekto odvracia pri krajnej núdzi sa rozumie možnosť poruchy hroziacej záujmu chránenému Trestným zákonom.“543)
Pri krajnej núdzi dochádzame k tomu, že na to, aby sme vedeli vymedziť
konanie, ktoré je v súlade s ustanovením § 24 a nasl Trestného zákona, je potrebné vedieť, aké konanie nespĺňa podmienky použitia tohto ustanovenia
o krajnej núdzi. „Konanie v krajnej núdzi nie je možné, keď možnosť poruchy
ešte hrozí vo vzdialenejšej budúcnosti, ani keď nebezpečenstvo už pominulo.“544) K problematike vzdialenejšieho nebezpečenstva existujú dva judikáty
ešte z medzivojnovej ČSR, týkajúce sa nebezpečenstva vyplývajúceho zo stavu chudoby, primerane aktuálne i dnes. Judikát Zm III 249/1925: „Krajná núdza nie je daná, ak sa nezamestnaní dopustili trestného činu proti majetku
preto, že im boli zastavené podpory v nezamestnanosti.“ V danom prípade totiž nebezpečenstvo nejakej ujmy napríklad na zdraví z nedostatku výživy nehrozí bezprostredne. Ďalší judikát R 4532/1932 hovorí: „Stav biedy (núdze)
zakladá beztrestnosť, ak bola takej sily, že ňou bol život páchateľa alebo osoby jemu blízkej priamo a bezprostredne ohrozený, a nebolo iného východiska
542) Mathern, V. a kol.: Trestný zákon, Trestný poriadok a súvisiace predpisy. Bratislava: Inter
Science press, 1994, s. 35.
543) Matys, K. a kol.: Trestný zákon. Komentár, I. časť. Bratislava : Obzor, 1978, s. 125.
544) Mathern, V. a kol.: Trestný zákon, Trestný poriadok a súvisiace predpisy. Bratislava : Inter
Science press, 1994, s. 35.
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k záchrane života, než spáchať trestný čin, takže jedinou pohnútkou bol názor
páchateľa, že inak zomrie od hladu.“545)
Zákon nedefinuje osoby, ktoré sú oprávnené konať v krajnej núdzi nijako
špeciálne, teda okrem prípadu, ked ide o osobu, ktorá je povinná znášať riziko a to podľa všeobecne záväzného predpisu. V podstate v krajnej núdzi je
oprávnený konať hocikto, nielen ten, koho záujem je ohrozený.V krajnej núdzi
dokonca môže konať i osoba, ktorá nebezpečenstvo zavinila svojím správaním, či už nedbanlivostným (napr. zabudla vypnúť plyn na sporáku), alebo
úmyselným (napr. úmyselne vydráždila psa). Za konanie v krajnej núdzi však
nemôžeme považovať odvracanie priamo hroziaceho nebezpečenstva osobou, ak táto nebezpečenstvo vyvolala, nechala vyvolať (napr. inou osobou)
alebo nechala dospieť do štádia, že nemôže byť odvrátené inak, s úmyslom
spáchať trestný čin a zamaskovať ho krajnou núdzou. V takom prípade sa
trestný čin maskovaný krajnou núdzou, jeho objektívna i subjektívna stránka,
začína už samotným spôsobovaním nebezpečenstva, a teda následné konanie v krajnej núdzi (aj keď, ak by v nej konala úplne iná osoba, by bolo krajnou
núdzou) je pohltené v objektívnej a subjektívnej stránke vopred zamýšľaného
trestného činu, a ako také nie je schopné vylúčiť protiprávnosť činu. Tento príklad už bol použitý, ale myslím si, že je dostatočne výstižný na to, aby bolo jasné, že osoba, ktorá nebezpečenstvo spôsobila a následne konala tak aby odvrátila priamo hroziace nebezpečenstvo sa na krajnú núdzu odvolávať nemôže. A v tomto prípade nie je ani dôležité, či išlo o úmyselné zavinenie, či
zavinenie z nedbanlivosti, nakoľko v zákone nie je vyjadrená takáto
podmienka.
Zákon definuje v § 24 ods. 2 Trestného zákona konanie, ktoré keď nastane, tak nejde o krajnú núdzu. A to tak, že ak bolo možné nebezpečenstvo
priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý
hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo
hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho
znášať.
Princíp proporcionality krajnej núdze je zachytený v TZ tak, že nejde
o krajnú núdzu, ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý
hrozil. „Princíp proporcionality... kvantifikuje maximálnu možnú hranicu hmotných i nehmotných následkov, aby ešte mohlo ísť o krajnú núdzu...“546)
Súčasný právny stav krajnej núdze nám však umožňuje obetovať rovnaký
záujem, alebo dokonca záujem o niečo závažnejší (ak nie je zjavne závažnejší), napríklad aj život za život. Podľa môjho názoru nie je správne riešenie, ak
545) Burda E.: Krajná núdza v trestnom práve. Bulletin slovenskej advokácie, 13, 2007, č. 6, s. 19 34
546) Mathern, V. a kol.: Trestný zákon, Trestný poriadok a súvisiace predpisy. Bratislava : Inter
Science press, 1994, s. 36.
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zákon v podstate umožňuje, že osoba, ktorá zachraňuje svoj život, a to tak, že
obetuje život iného.547) „Závažnosť následku by sa mala posudzovať v každom
jednotlivom prípade zvlášť, s prihliadnutím ku všetkým jeho konkrétnym okolnostiam a súvislostiam, a to nielen podľa významu dotknutého záujmu, ale
i podľa závažnosti a rozsahu následku, príp. veľkosti hroziacej škody.“548)
Zjednodušene možno povedať, že ohrozenie príliš dôležitého záujmu, akým
je život, je významnejšie ako porucha menej dôležitého záujmu akým je napr.
vlastníctvo bytu, auta atd. Ak ide o rovnaký typ záujmov napríklad pri zdraví, je
dôležitejší význam, resp. záujem väčšiny ako menšiny alebo jednotlivca. V prípade rovnakých záujmov posudzujeme najmä intenzitu následku. V prípadoch
rôznych záujmov má v zásade prednosť život a zdravie pred majetkovými
vzťahmi, no pripúšťa sa pri ochrane majetku pred značnou škodou či škodou
veľkého rozsahu i porucha zdravia nižšej intenzity (napr. za záchranu domu
zlomená ruka).549)
Osoby povinné znášať nebezpečenstvo
O krajnú núdzu nejde ani vtedy, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo
hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať. Prevažne ide o okruh osôb, pre ktoré je zvládanie rizikových situácií ich
povolaním (napr. policajt, hasič, lekár, vojak). Aké druhy nebezpečenstva
a v akom rozsahu majú tieto osoby znášať, určujú osobitné predpisy, ktoré
upravujú ich postavenie. V zásade však od nikoho nemožno žiadať, aby podstúpil nebezpečenstvo, ktorému nemá šancu uniknúť a v konečnom dôsledku
preňho znamená istú stratu života či ťažkú ujmu na zdraví (napr. hasič nemusí
vbehnúť do horiaceho domu po mimino, keď dom už padá).
V krajnej núdzi tak nemôže vo svoj prospech konať nielen takáto osoba,
ale ani nik iný v jej prospech.
exces z krajnej núdze, putatívna krajná núdza
Pri posudzovaní splnenia podmienok krajnej núdze sa musí prihliadať na
dve základné hľadiská. Na objektívne, aká bola reálna situácia, ale i na subjektívne, ako sa situácia javila osobe konajúcej v krajnej núdzi. V jej prospech
treba zohľadniť, že väčšinou proti takémuto nebezpečenstvu nestojí každý
deň, môže ním byť zaskočená, prestrašená a navyše, môže konať pod časovým stresom. Exces z krajnej núdze môže spočívať buď v tom, že spôsobený
následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil (intenzívny exces), konanie
nebolo vykonané v čase hroziaceho nebezpečenstva (extenzívny exces), nebezpečenstvo bolo možné odvrátiť inak, „to znamená s menej závažnejšími
547) Záhora, J.: Niektoré možné aplikačné problémy nového Trestného zákona. In: Justičná revue,
r. 57, č. 11, 2005 s. 1341 – 1343
548) Čénteš, J. a kol.: Trestný zákon s komentárom. Žilina : Eurokódex. Poradca podnikateľa,
2006, s. 61.
549) Burda E.: Krajná núdza v trestnom práve. Bulletin slovenskej advokácie, 13, 2007, č. 6, s. 19 34
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následkami“,550) krajná núdza bola vykonaná v prospech osoby povinnej znášať nebezpečenstvo. Ak ide o exces z krajnej núdze, osoba zaň zodpovedná
bude zodpovedná i trestne, pričom fakt, že pôvodne jej išlo o konanie v krajnej núdzi sa zohľadní iba ako poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. i TZ. Ak
sa osoba, ktorá koná v krajnej núdzi mylne domnieva, že je prítomné priamo
hroziace nebezpečenstvo a nie je tomu tak, ide o putatívnu krajnú núdzu, ktorú síce neupravuje priamo TZ, no definuje ju judikatúra. Vtedy, ak omyl spočíva v nedbanlivosti (z logiky veci je jasné, že omyl nemôže spočívať v úmysle)
(napr. vodič v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo sadne za
volant, aby doviezol do nemocnice matku podľa jeho predstáv s infarktom, no
ide len o slabú bolesť brucha), bude takáto osoba zodpovedná za nedbanlivostný trestný čin. K tomu sa vyjadril i judikát najvyššieho súdu sp. zn. 7 Tz
25/79 (Rt 10/80): „O zdanlivú (tzv. putatívnu) krajnú núdzu ide vtedy, ak sa
páchateľ omylom domnieva, že jestvuje nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému Trestným zákonom, v skutočnosti však takéto nebezpečenstvo nejestvuje. Takýto prípad sa posúdi podľa zásad o skutkovom omyle,
ktorý vylučuje zodpovednosť za úmyselný trestný čin.“551)

Nutná obrana
Podľa § 25 Trestného zákona / ďalej len TZ / je podstatou nutnej obrany
odvracanie útoku človeka na záujem chránený týmto zákonom a to činom,
ktorý by bol inak činom trestným, smerujúcim proti útočníkovi. Keďže ten, kto
útok odvracia, ochranou tých istých záujmov ako sú záujmy trestného zákona
samotného, jedná v zhode s ním a nie proti jeho účelu. Takýto čin je tak oprávnený a preto beztrestný.552)
Nutná obrana sa v podstate zužuje a v najviac prípadoch k nej dochádza
pri ochrane života, zdravia, telesnej integrity, slobody, ľudskej dôstojnosti či
vlastníckych a podobných majetkových vzťahov.
Pre pochopenie nutnej obrany je nevyhnutné najskôr vysvetliť pojem
útok, proti ktorému nutná obrana smeruje. Útok musí smerovať proti záujmom
chráneným Trestným zákonom a musí byť priamo hroziaci alebo trvajúci.553)
Za útok však nie je možné považovať nebezpečenstvo vyvolané človekom
z nedbanlivosti pretože útok musí byť čin protiprávny, spôsobený konaním
človeka.554)
550) Polák, P.: Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť a protiprávnosť činu. In: Ivor, J. a kol.:
Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava : IURA EDITION, 2006, s. 153
551) Burda E.: Krajná núdza v trestnom práve. Bulletin slovenskej advokácie, 13, 2007, č. 6, s. 19 34
552) CÍSAŘOVÁ D., ČÍŽKOVÁ, J.: Aktuální problémy nutné obrany z hlediska nových kodifikací,
AUC 1/1986, str. 18
553) SAMAŠ, O.-STIFFEL, H.-TOMAN, P.: Trestný zákon. Stručný komentár.Bratislava: Iura edition, 2006,str. 62
554) MADLIAK, J.–MADLIAK, A.: Trestné právo hmotné. Všeobecná časť, I. Základy trestnej zodpovednosti.Košice: ATOM computers, 2000, str. 245
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Napriek tomu, že všeobecne panuje zhoda v tom, že útok musí byť protiprávnym konaním človeka, nie je už ale tak úplne zrejmé, či útokom musí byť
čin zavinený, a ak áno, či zavinenie musí byť úmyselné. Za predpokladu prijatia záveru, že na útok sa musí vzťahovať zavinenie ako na skutkovú podstatu
trestného činu, nutná obrana by bola prípustná len proti trestným činom, čo je
v rozpore so všeobecne prijatou teóriou i praxou, keďže nutná obrana je napríklad prípustná aj voči priestupkom a správnym deliktom. Ak by sa však zákonodarca stotožnil s takýmto výkladom, musel by dospieť k záveru, že nutná
obrana je prípustná i pri porušení prevažnej väčšiny súkromnoprávnych, najmä občianskoprávnych noriem, čo by zákonite viedlo k takmer neobmedzenej „svojpomoci“ a k využívaniu nutnej obrany i v prípadoch súkromnoprávneho charakteru. Ľudia by „vzali spravodlivosť“ do vlastných rúk a právom dovoleným, no spoločensky kontraproduktívnym správaním by tak dospeli
k ľubovôli, čo by tak potom viedlo vlastne až k anarchii. Preto protiprávnym
útokom, proti ktorému je prípustná nutná obrana v trestnom zákone v žiadnom
prípade nemôže byť protiprávne konanie proti normám súkromnoprávnej povahy. Súkromné právo má dostatok vlastných súkromnoprávnych...
Z charakteristiky TZ teda nevyplýva, že útok nemôže mať aj povahu priestupku či iného správneho deliktu, no musí byť vždy namierený proti záujmom
chráneným TZ. Je v záujme jednoty právneho poriadku, aby mohli byť útoky
proti normám trestného práva a správneho práva v prípade prostriedkov ponechaných priamo bežným ľuďom odvracané jednotným spôsobom, keďže
z charakteru útoku sa väčšinou nedá určiť, či smeruje k trestnému činu alebo
správnemu deliktu. Obranca musí často okamžite a pod vplyvom strachu
zhodnotiť situáciu, čo tak vedie k subjektívnemu hodnoteniu, čím môže byť
i skreslené.555)
V tejto súvislosti je však ale ešte nutné zdôrazniť, že nutná obrana nie je
povinnosťou, ale len právom každého občana. Nemalo by sa teda jednať vyslovene o obranu za každých okolností, ale o primeranosť obrany a útoku za
použitia takých prostriedkov obrany, ktoré sú nutné a potrebné k odvráteniu
útoku bez zbytočného ohrozenia obrancu. Záleží len na slobodnej vôli každého občana, či sa rozhodne toto právo využiť. Ak sa občan odmietne brániť, nemôže za to niesť trestnú zodpovednosť, keďže nemá zákonom určenú povinnosť uplatňovať nutnú obranu proti trestným činom, i keď z morálneho hľadiska by to bolo nesporne žiadúce. Mnohým občanom v tomto bráni množstvo
objektívnych či subjektívnych prekážok, alebo zásahom proti útoku by mohla
byť spôsobená obrancovi väčšia škoda, ako ktorá hrozila zo samotného útoku. Občanom z TZ vyplýva iba povinnosť prekaziť trestný čin alebo trestný čin
či poznatky o jeho spáchaní oznámiť príslušným orgánom za predpokladu zohľadnenia nebezpečenstva, ktoré z toho vyplýva pre nich, ako i pre osoby im
555) Matúš, A. Nutná obrana z hlediska juristického, Diplomová práca, Masarykova univerzita ,
Brno, 2009, str. 22
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blízke. Povinnosť čeliť nebezpečenstvu útočného charakteru nutnou obranou
však majú určité špeciálne kategórie osôb, ktorým to priamo nariaďuje zákon
alebo služobné predpisy. V prípade nečinnosti tieto osoby podliehajú trestnoprávnej zodpovednosti, ktorú upravujú i iné zákony, prísnejšie vymedzujúce podmienky zásahu ako všeobecné znenie nutnej obrany, vychádzajúce zo
zásady primeranosti, prípadne subsidiarity.556)
Ten, kto odvracia útok, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom
rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo
zľaknutia.
V minulosti v konkrétnych prípadoch použitia nutnej obrany dochádzalo k
situáciám, keď obrana síce bola celkom zjavne neprimeraná útoku (napriek
širokému zohľadneniu subjektívneho hľadiska obrancu), čím prišlo k excesu,
lenže tento exces nastal kvôli takému rozrušeniu ako je strach alebo zmätok,
ktoré spôsobil útok.
Z hľadiska doterajšieho vývoja je zrejmé, že riziko útoku by mal znášať
útočník vrátane rizika, že útokom dostane obrancu do situácie, keď ten nevhodne zhodnotí okolnosti v neprospech útočníka a zakročí proti nemu celkom zjavne neprimerane, zákonodarca v rekodifikácii TZ zakotvil, že trestne
zodpovedný3) nie je obranca konajúci v intenzívnom excese (ktorý je upravený v § 25 ods. 2 TZ, a na ktorý sa ods. 3 výslovne odvoláva) a, podľa môjho
názoru, ani obranca konajúci v extenzívnom excese (kedy útok nebol súčasný
s obranou, lebo obranca začal obranu proti útoku, ktorý ešte ani priamo nehrozil, alebo pokračoval v obrane po skončení útoku; odôvodnenie uvediem
v nasledujúcom odseku), pravda, za predpokladu, že konal v silnom citovom
rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo
zľaknutia. Zákonodarca tým pádom ešte posilnil zohľadňovanie obrancovho
subjektívneho pohľadu v zmysle jeho beztrestnosti pri subjektívne odôvodnených prípadoch prekročenia nutnej obrany.557)
Rozrušenie chápeme ako stav, v ktorom osoba nie je schopná myslieť
alebo konať pre ňu úplne typickým spôsobom. Rozrušenie musí byť vyvolané
útokom. Akékoľvek iné rozrušenie, ktoré nemá s útokom nič spoločné, je pre
účel tohto ustanovenia irelevantné. Takmer každý útok spôsobuje istú mieru
rozrušenia, preto sa na použitie nutnej obrany vyžaduje výlučne silné rozrušenie, ktoré chápeme ako stav, v ktorom je schopnosť osoby myslieť alebo konať pre ňu typickým spôsobom značne obmedzená.
Iba silné rozrušenie spôsobené útokom ospravedlňuje obrancu v zmysle
jeho beztrestnosti podľa § 25 ods. 3 pri excese z nutnej obrany. Nebude
556) Matúš, A. Nutná obrana z hlediska juristického, Diplomová práca, Masarykova univerzita ,
Brno, 2009, str. 22
557) BURDA, E.: K výkladu tretieho a štvrtého odseku nutnej obrany. Justičná revue, 58, 2006,
č. 12, s. 1809 – 1815.
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stačiť rozrušenie spôsobené útokom, ktoré nie je silné, teda rozrušenie, ktoré
len čiastočne obmedzilo schopnosť osoby myslieť alebo konať. Je však veľmi
ťažké posúdiť čo a pre koho znamená silné rozrušenie. Závisí to od mnohých
faktorov, ako je napr. momentálne psychické rozpoloženie páchateľa, jeho
psychická labilita, odolnosť. Avšak silné rozrušenie je podmienkou, ktorá
musí byť splnená, aby bolo možné použiť ustanovenie § 25 ods. 3 Trestného
zákona.
To čo je alebo nie je silné rozrušenie je v praxi ťažko dokázateľné, aj napriek znaleckým dokazovaniam čo pri zásade „pochybnosti v prospech páchateľa - in dubio pro reo“ povedie k trendu, že každý, kto prekročí medze
nutnej obrany, sa môže vyhovoriť, že tak učinil z dôvodu silného rozrušenia
spôsobeného útokom, a teda bude beztrestný.558) Bolo by vhodné, ak by sa
zákonne upravilo, že posúdenie či išlo alebo nešlo o silné rozrušenie posúdili
odborníci – čiže znalci z odboru psychiatrie -, nakoľko určite sa chceme vyhnúť situácií, v ktorej by napríklad dvojmetrový chlap dobodal nožom starčeka
o paličke, ktorý ho pri nejakej horlivej diskusii udieral svojou paličkou, a mladý
dvojmetrový muž ho bodol nožom, nakoľko by sa vyhovoril, že bol v silnom
rozrušení spôsobenom strachom zo starčeka.559)
Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok
hrozí, nevylučuje to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak
omyl spočíva v nedbanlivosti. Ide v podstate o putatatívnu (domnelú ) obranu,
ktorej podstata spočíva v tom, že obranca koná v obranne, pretože sa domnieva, že je tu prítomný priamo hroziaci alebo trvajúci útok, v skutočnosti však
tomu tak nie je.

Záver
Vo svojom príspevku som sa snažila priblížiť krajnú núdzu a nutnú obranu,
ako okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu, a to hlavne z pohľadu spoločnosti, nakoľko je mnoho pohľadov, ktorými sa na tieto dva inštitúty možno pozerať. Snahou zákonodarcou by malo byť, aby všetky okolnosti, ktoré vedú k vylúčeniu trestnej zodpovednosti boli nespochybniteľné a ich výklad nemohol
byť zneužitý za účelom vyhýbaniu sa trestnej zodpovednosti za spáchané
trestné činy.

8 Mgr. Martina Kočíková

AK JUDr. Anna Kubovičová, Považská Bystrica

558) KUCHTA, J.: Nutná obrana. Brno, Masarykova univerzita, 1999, s. 173 – 175.
559) BURDA, E.: K výkladu tretieho a štvrtého odseku nutnej obrany. Justičná revue, 58, 2006,
č. 12, s. 1809 – 1815.
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Právo poškodeného na náhradu škody v novom Trestnom poriadku

Tatiana Kanáliková

Právo poškodeného na náhradu
škody v novom Trestnom
poriadku
Abstrakt:
Autorka sa v článku zaoberá právom poškodeného na náhradu škody
v kontexte nového Trestného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2006.
Autorka sa sústreďuje na vykreslenie postavenia poškodeného v trestnom konaní s ohľadom na jeho právo na náhradu škody spôsobenej trestným činom.
Osobitne sa zameriava najmä na nové inštitúty a zmeny právnej regulácie súvisiace s týmto právom poškodeného, ktoré nový Trestný poriadok priniesol.
Konkrétne ide o zmenu a vylepšenie inštitútu zaistenia nároku poškodeného,
a nový inštitút dohody o vine a treste.

Kľúčové slová:
Poškodený, škoda spôsobená trestným činom, nárok na náhradu škody,
priznanie nároku na náhradu škody, zaistenie nároku poškodeného, dohoda
o vine a treste.

Abstract:
In the article, the author deals with the right for compensation of the
injured party, or the person aggrieved in the context of the new Criminal
procedure code, which came into effect 1.1. 2006. The author focuses on
the depiction of the position of the injured party in relation to his right for
compensation of criminal damage. In particular, the article is focused on the
new legal institutes and changes in the legal regulation related to this
particular right of the party injured. In the concrete, it is the change and
improvements of securing the damages claim of the party injured and the new
legal institute of The guilt and punishment deal.

Key words:
Injured party, criminal damage, compensation/damages claim, damages award, securing of the damages claim of the party injured, The guilt and
punishment deal.
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Dňa 1. 1. 2006 nadobudol účinnosť zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný
zákon a zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, ktoré považujeme za
komplexnú rekodifikáciu a taktiež nahradenie doteraz platných a veľa krát novelizovaných trestnoprávnych predpisov, Trestného zákona č. 140/1961 Zb.
a Trestného poriadku – zákona o trestnom konaní súdnom č. 141/1961.
Nové trestnoprávne predpisy priniesli do slovenského trestného práva mnoho
nových inštitútov a zmien, a to od novej kategorizácie trestných činov, cez
nové ponímanie trestného činu, nové druhy trestov, zavedenie výrazných prvkov kontradiktórnosti do trestného konania, novú úpravu dĺžky trvania väzby
až po nové mimoriadne opravné prostriedky. Tento príspevok sa bude orientovať na právo poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom,
a teda na to, čoho sa rekodifikácia nedotkla ale taktiež čo nové priniesol rekodifikovaný, nový Trestný poriadok v oblasti a v súvise s týmto dôležitým právom
osoby poškodenej trestným činom.
Právo poškodeného na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená v príčinnej súvislosti s trestným činom je jedným z najvýznamnejších a najdôležitejších práv poškodeného, ktoré mu Trestný poriadok priznáva. Jedná sa o kľúčové oprávnenie, keďže práve s cieľom náhrady spôsobenej škody (či už úplnej alebo čiastočnej) poškodený vstupuje do trestného konania a nesie
záujem na rozhodnutí o vine obžalovaného a na uložení adekvátneho zákonného trestu. Práve odsúdenie obžalovaného je totiž základom a prvým krokom k priznaniu náhrady škody poškodenému výrokom súdu priamo v trestnom konaní, a to či už v celej uplatnenej výške, alebo aspoň v časti jeho nároku. V súvislosti s rekodifikáciou trestného práva je potrebné poznamenať, že
nový Trestný poriadok v rámci vymedzenia postavenia poškodeného a práv
mu prislúchajúcich v trestnom konaní viac menej zotrval v diapazóne základných práv, ktoré mu priznával i starý procesný predpis. Rozhodne teda neprišlo k zúženiu okruhu jeho práv. Nový trestný poriadok vymedzil postavenie poškodeného v trestnom konaní tak, že mu priznal status subjektu i strany
v trestnom konaní. Poškodenému, ako osobe, ktorej bolo trestným činom
ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli
porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva či slobody Trestný poriadok stále popri ostatným jeho právam priznáva právo na náhradu škody ,
ktorá mu bola spôsobená trestným činom. Právo uplatniť nárok na náhradu
škody, tak ako je vyjadrený v §46 ods.1 Trestného poriadku je základným procesným právom poškodeného, ktoré je samozrejme spojené s povinnosťou
orgánov činných v trestnom konaní poškodenému umožniť uplatnenie jeho
práv v trestnom konaní. Vzhľadom na zákonnú formuláciu obsahu tohto práva,
je zrejmé, že postačujúcim nie je len akési pripojenie sa poškodeného k trestnému konaniu, ale musí ísť o relevantné uplatnenie si nároku na náhradu
560) Pozri MADLIAK, J., ROMŽA, S.: Niekoľko poznámok k rekodifikáciám trestnoprávnych noriem
v Slovenskej republike. In: Bulletin advokácie, č. 1/2007, s. 38-44.
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škody. Uplatnenie tohto nároku sa uskutočňuje pred príslušným orgánom najneskôr do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania vo veci tak,
aby bolo zrejmé z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody
uplatňuje. Ide tu teda o návrh poškodeného, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu (§46 ods.3). Súd teda
na základe tohto ustanovenia môže v trestnom konaní rozhodnúť nielen o vine
a treste za spáchaný čin, ale taktiež aj o náhrade škody, ktorá bola v príčinnej
súvislosti s ním spôsobená poškodenému. V konkrétnom prípade potom súd
ak uzná obžalovaného za vinného môže rozhodnúť o nároku poškodeného
jedným z nasledujúcich spôsobov:561)
a)

b)

c)

Prizná poškodenému nárok na náhradu škody voči obžalovanému, ak
nárok i jeho výška je odôvodnená výsledkami trestného konania (§ 287
ods.1 TP).
Odkáže poškodeného s celým jeho nárokom na konanie v občianskoprávnych veciach, prípadne na konanie pred iným orgánom vtedy, ak výsledky dokazovania netvoria dostatočný podklad na vyslovenie povinnosti nahradiť škodu, alebo v prípade ak by pre rozhodnutie bolo potrebné
vykonať ďalšie dokazovanie, ktoré by presiahlo potreby trestného stíhania, a teda by aj konanie podstatne predĺžilo (§ 288 ods.1 TP).
Súd uplatnený nárok prizná len sčasti a so zvyškom nároku poškodeného odkáže na občianskoprávne konanie, prípadne na konanie pred inými
príslušnými orgánmi (§ 288 ods.2 TP).

Ak však súd obžalovaného oslobodí spod obžaloby, poškodeného odkáže s jeho nárokom na náhradu škody na konanie v občianskoprávnych veciach, prípadne na iné konanie.
Novinkou v rámci úpravy súvisiacej s právom poškodeného na náhradu
škody spôsobenej trestným činom je rozšírenie možností zaistenia nároku poškodeného. Rozšírenie možností uplatnenia tohto inštitútu spočíva v tom, že
zaistenie je možné vykonať nielen na majetku obvineného a na jeho majetkových právach, ale aj na majetkových právach osoby obvineného v právnickej
osobe, v ktorej má obvinený majetkovú účasť, alebo je jej štatutárnym orgánom, či dokonca na majetkových právach tzv. dcérskej spoločnosti takejto
právnickej osoby.562) Tento inštitút, ktorého úprava je obsiahnutá v §50-52
TP, nachádza svoje uplatnenie v situácii, kedy existuje dôvodná obava, že
uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované, pričom nárok je možné zaistiť až do pravdepodobnej výšky škody. „Dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného bude zmarené alebo aspoň sťažené, prichádza do úvahy vtedy, keď
561) Pozri IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 262-263.
562) Pozri MADLIAK, J., ROMŽA, S.: Niekoľko poznámok k rekodifikáciám trestnoprávnych noriem
v Slovenskej republike. In: Bulletin advokácie, č. 1/2007, s. 38-44.

497

TRESTNÉ PRÁVO V ŠIRŠÍCH SÚVISLOSTIACH

obvinený disponuje svojím majetkom tak, aby znemožnil alebo sťažil uspokojenie poškodeného z tohto majetku (napr. svoj majetok ukrýva, predáva, alebo ho daruje a pod.). Ako už teda bolo povedané, zaistiť nárok poškodeného
možno pomerne širokým spôsobom, čo však je najpodstatnejšie, aj zaistením
majetku subjektov odlišných od obvineného a to za zákonom stanovených
podmienok. Okrem majetku obvineného, za majetkové práva, na ktorých je
možné vykonať zaistenie nároku je teda treba považovať:
a) majetkové práva obvineného v právnickej osobe, v ktorej má obvinený
majetkovú účasť(napríklad zaistenie jeho obchodného podielu či podielu
na akciách, čo predstavuje majetok obvineného),
b) majetkové práva právnickej osoby, v ktorej obvinený buď má majetkovú
účasť, alebo je jej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
členom iného orgánu, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, ktorý je zapísaný do obchodného registra, alebo vedúcim podniku
zahraničnej osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra, avšak za
predpokladu, že na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin, za ktorý je stíhaný obvinený, bol spáchaný
v mene alebo v prospech tejto právnickej osoby (pričom tu je už celkom
zrejmé, že evidentne ide o zaistenie majetku subjektu odlišného od osoby obvineného, keďže obvinený vzhľadom na alternatívnu formuláciu
ustanovenia ani nemusí mať majetkovú účasť v tomto subjekte),
c) majetkové práva právnickej osoby, v ktorej má priamu alebo nepriamu
majetkovú účasť právnická osoba, v ktorej obvinený má majetkovú účasť,
alebo je jej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom
iného orgánu, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, ktorý
je zapísaný do obchodného registra, alebo vedúcim podniku zahraničnej
osoby, ktorý je zapísaný do obchodného registra, opäť však za predpokladu, že na podklade zistených skutočností je dostatočne odôvodnený
záver, že trestný čin, za ktorý je stíhaný obvinený, bol spáchaný v mene
alebo v prospech tejto právnickej osoby (tu už teda môžeme vidieť, že zákonodarca v snahe o dôslednú ochranu práv a záujmov poškodeného zachádza tak ďaleko, že umožňuje postihnúť majetkové práva dcérskych
spoločností, ktoré sú subjektom plne rozdielnym od osoby obvineného).
Podmienky, splnenia ktorých sa zákon dovoláva, teda spáchanie trestného činu v mene alebo v prospech dotknutej právnickej osoby, môžeme považovať za záruky dôrazu kladeného na hájenie záujmov poškodeného v trestnom konaní, ale taktiež na strane druhej za prostriedky ochrany majetkových
práv spomenutých subjektov, aj keď tieto, ako je zrejmé, môžu byť zaistením
svojich práv značne a v nemalej miere postihnuté.
Novým inštitútom v trestnom poriadku je aj tzv. konanie o dohode o vine
a treste, ktorá má základy v anglo-americkom právnom systéme v inštitúte tzv.
plea bargaining. „Inštitút konania o dohode o vine a treste (§ 232) predstavuje
formu tzv. odklonu, teda určitý špecifický postup odlišujúci sa od
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štandardného hlavného pojednávania, ktoré spočíva v zjednodušení konania,
ktoré však nie je alternatívou potrestania (okrem prípadu, ak súd schváli dohodu o vine a treste, ktorej obsahom je dohoda o upustení od potrestania,
a u mladistvého o podmienečnom upustení od potrestania), pretože toto konanie spravidla vyústi do vyhlásenia odsudzujúceho rozsudku a uloženia trestu.“563) Rovnako ako zvyšné odklony aj dohoda o vine a treste má svoje prednosti v zjednodušení, zefektívnení a skrátení trestného konania. Zásadným
rozdielom však je, že dohoda o vine a treste má svoje uplatnenie tak v prípade
prečinov ako aj zločinov. Dohodou o vine a treste teda rozumieme dohodu,
ktorú uzatvárajú prokurátor a obvinený a v určitých prípadoch aj poškodený či
iná oprávnená osoba, pričom jej imanentným obsahom je priznanie spáchania skutku obvineným, uznanie viny a prijatie trestu obvineným, prípadne i ďalšie výroky. Môžeme povedať, že samotné konanie je dvojfázové. V prvej fáze
prokurátor skúma kumulatívne naplnenie podmienok uvedených v § 232
ods.1 TP, a teda na podnet obvineného, alebo bez jeho podnetu môže začať
konanie o dohode o vine a treste, ak:
a)

výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že skutok je trestným činom a že ho spáchal obvinený,

b)

obvinený sa k spáchaniu skutku priznal, uznal svoju vinu a

c)

doposiaľ získané dôkazy nasvedčujú pravdivosti jeho priznania.

Keď prokurátor skonštatuje naplnenie všetkých spomenutých podmienok, písomne vyzve obvineného a ostatné oprávnené osoby (teda obhajcu
obvineného a poškodeného) aby sa vyjadrili ohľadom začatia konania o dohode o vine a treste. Ak uvedené osoby výzvu odmietnu, prokurátor o tom vykoná záznam vo vyšetrovacom spise a pokračuje sa v trestnom stíhaní obvineného. Ak je stanovisko dotknutých osôb kladné, prokurátor môže začať konanie
o dohode o vine a treste, začne sa teda druhá fáza konania. Prvým krokom
prokurátora v tomto štádiu konania bude predvolanie obvineného podľa
§ 232 ods. 2 TP, pričom o mieste a čase konania upovedomí obhajcu obvineného a poškodeného.
V rámci konania o dohode o vine a treste by všetky zúčastnené osoby
mali dospieť k dohode a vyriešiť teda otázky viny obvineného, trestu ktorý mu
má byť uložený, a taktiež otázku náhrady škody uplatnenej poškodeným v adhéznom konaní.564) Pokiaľ ide o riešenie otázky nárokov poškodeného v tomto konaní, treba poznamenať, že ak si poškodený svoj nárok riadne a včas
uplatnil, teda do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania, malo
563) IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava:
IURA EDITION, 2010, s. 583. Taktiež pozri ŽILINKA, M.: K alternatívnym spôsobom vybavenia
trestných vecí podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Justičná revue, 58, 2006,
č.2, s. 200.
564) Pozri IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 584.
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by byť o jeho nároku na náhradu škody rozhodnuté. Vyplýva to aj z ustanovenia § 232 ods. 7, kde je medzi jednotlivými obsahovými náležitosťami dohody
o vine a treste pod písmenom d) uvedený rozsah a spôsob náhrady škody, ak
bola trestným činom spôsobená. Ak si teda poškodený svoj nárok takto uplatnil, prokurátor je povinný ho upovedomiť o konaní o dohode o vine a treste,
a teda poškodený je oprávnený sa tohto konania zúčastniť a aktívne v ňom vystupovať, pokiaľ ide o uplatnenie jeho nárokov. V kontraste k uvedenému je
však potrebné dodať, že vzhľadom na ustanovenie § 232 ods. 2 posledná
veta, dohoda o vine a treste môže byť uzavretá aj keď v otázke náhrady škody
strany nedospejú ku konsenzu. V takom prípade prokurátor navrhne, aby súd
poškodeného odkázal s nárokom na náhradu škody alebo jej časti na občianske súdne konanie alebo iné konanie. Táto skutočnosť sa samozrejme uvedie
do návrhu dohody, ktorá sa predloží súdu na schválenie. Z hľadiska posilnenia pozície poškodeného v trestnom konaní, je možné vysloviť myšlienku, že
tento súčasný stav neposkytuje dostatočnú ochranu právam poškodeného.565) Posilnenie a stabilizovanie postavenia poškodeného by mohlo a malo
spočívať v tom, že podmienkou prijatia priznania obvineného súdom a teda
podmienkou schválenia dohody by bolo nahradenie spôsobenej škody alebo
aspoň uzatvorenie dohody o spôsobe, podmienkach a harmonograme náhrady škody spôsobenej predmetným trestným činom. Treba poznamenať, že
nevyhnutnosťou by nemuselo byť uhradenie škody do vypracovania návrhu
dohody. V tomto ohľade je možné vidieť dostatočný časový priestor na uhradenie škody, prípadne podniknutie iných krokov smerujúcich k uhradeniu
škody až do momentu rozhodovania súdu o schválení či neschválení návrhu
dohody na verejnom zasadnutí. Ak by v tomto štádiu súd skonštatoval, že spôsobená škoda bola poškodenému uhradená, resp. obvinený podnikol všetky
potrebné kroky na jej riadne uhradenie podľa obsahu dohody, bolo by možné
schváliť návrh dohody o vine a treste. K relevantnosti tohto názoru prispieva
taktiež to, že v rámci zvažovania vhodnosti použitia konania o dohode o vine
a treste prokurátor sa riadi a zvažuje aj kritéria uvedené v §4 a §5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 619/2005 Z. z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu.566) Jedným z týchto kritérií je napríklad kritérium prejavenia ľútosti a pocitu
viny obvineného či ochota dobrovoľne prevziať zodpovednosť za svoje konanie, ktoré sa hodnotia napríklad snahou obvineného o odškodnenie obete za
spôsobené zranenie alebo za spôsobenú škodu, alebo iné zmiernenie dôsledkov svojho konania. Ďalším zo zvažovaných kritérií je dopad na právo poškodeného a ochota obvineného nahradiť škodu, ktorú spôsobil trestným činom, kde je dôležité zo strany prokurátora dôsledne skúmať postoj
565) PROKEINOVÁ, M.: Odklony v trestnom konaní. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PF UK,
2007, s.58.
566) RAJNIČ, M.: Skutočnosti, ktoré zvažuje prokurátor pri konaní o dohode o vine a treste. Justičná revue, 60, 2008, č. 10, s. 1391
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obvineného k nároku poškodeného na náhradu škody, a snažiť sa aby obvinený v konaní o dohode o vine a treste sa zaviazal k náhrade tejto škody, prípadne jej časti. Aj z týchto dôvodov by bolo odôvodnené a oprávnené požadovať,
aby nahradenie, resp. zaviazanie sa na nahradenie škody bolo jednou zo základných podmienok schválenia dohody o vine a treste súdom na verejnom
zasadnutí.

Použitá literatúra:
 IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Brati




slava: IURA EDITION, 2010.
MADLIAK, J., ROMŽA, S.: Niekoľko poznámok k rekodifikáciám trestnoprávnych noriem
v Slovenskej republike. In: Bulletin advokácie, č. 1/2007.
PROKEINOVÁ, M.: Odklony v trestnom konaní. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PF
UK, 2007.
RAJNIČ, M.: Skutočnosti, ktoré zvažuje prokurátor pri konaní o dohode o vine a treste.
Justičná revue, 60, 2008, č. 10.
ŽILINKA, M.: K alternatívnym spôsobom vybavenia trestných vecí podľa zákona
č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. Justičná revue, 58, 2006, č.2.

8 Mgr. Tatiana Kanáliková

Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
501

TRESTNÉ PRÁVO V ŠIRŠÍCH SÚVISLOSTIACH

502

Prínosy rekodifikácie Trestného poriadku pre extradíciu

Martin Vlha

Prínosy rekodifikácie Trestného
poriadku pre extradíciu
Abstrakt:
Tento článok je venovaný problematike zmien v právnej úprave extradície, ako najvýznamnejšiemu inštitútu medzinárodnej justičnej spolupráce
v trestných veciach, rekodifikáciou trestného poriadku Zákonom
č. 301/2005 Z. z.. Jeho cieľom je priblížiť najvýznamnejšie zmeny a ich prínos resp. význam.

Kľúčové slová:
medzinárodná justičná spolupráca, extradícia, trestný poriadok

Abstract:
This article attends to issue of changes in legislation of extradition, as
a capital institute of international judicial cooperation in criminal matters, by
recodification of Criminal procedure Act no. 301/2005 Z. z. It aims to
approach the most important changes its benefits respectively importance.

Key words:
international judicial cooperation, extradition, criminal procedure act - - Extradícia je historicky najstaršou formou medzinárodnej spolupráce
v trestných veciach, ktorá vznikla ako dôsledok striktného uplatňovania zásady teritoriality jednotlivými štátmi. Štáty stíhali len trestné činy spáchané na ich
území a nepriznávali účinky cudzích rozhodnutí. V anglosaských právnych
systémoch sa tento princíp v zmiernenej podobe uplatňuje dodnes, v kontinentálnom práve však nastali výrazné zmeny.
Extradícia je najzávažnejšou formou medzinárodnej justičnej spolupráce
a je aktom právnej pomoci v širšom zmysle slova spočívajúci v odovzdávaní
osoby štátom, na území ktorého sa osoba nachádza, štátu, ktorý má právomoc osobu stíhať alebo vykonať trest, na ktorého území bola osoba obvinená
alebo odsúdená.
Extradícia ako jedna z foriem medzinárodnej spolupráce sa stáva práve
v tomto období veľmi aktuálnou a dôležitou. V prípade zadržania páchateľa
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trestného činu je následne nevyhnutné riešiť otázky kto bude páchateľa vyšetrovať, kto súdiť. Preto sa otázka vydávania osôb stáva mimoriadne aktuálnou
témou.
Inštitút „extradície“ nie je v našom právnom poriadku nový, aj keď nebol
upravený pod týmto pojmom. V Zákone č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní
súdnom (Trestný poriadok) bol v dvadsiatej štvrtej hlave upravený právny styk
s cudzinou, pričom tento zákon obsahoval dva oddiely a to vyžiadanie z cudziny a vydanie do cudziny.
Dvadsiata štvrtá hlava obsahovala všeobecné ustanovenia v § 375 a bola
rozdelená na dva oddiely, prvý – vyžiadanie z cudziny § 376 až 378 TP a druhý – vydanie do cudziny §§ 379 až 383 TP. V prvom oddiely – vyžiadanie z cudziny, v § 376 ods. 1 TP bolo uvedené: ak sa obvinený zdržuje v cudzine a ak
ho treba vyžiadať, vydá proti nemu predseda senátu zatýkací rozkaz na jeho
podklade požiada Ministerstvo spravodlivosti o ďalšie opatrenie. Taktiež tu
boli i keď veľmi stručne upravené náležitosti zatýkacieho rozkazu a spôsob
realizácie vydania. V druhom oddiely – vydanie do cudziny – boli upravené:
predbežné vyšetrenie, rozhodnutie súdu, vydávacia väzba, povolenie a vykonanie vydania a rozšírenie vydania na iný trestný čin. Postupne sa tento inštitút
vyvíjal, avšak táto právna úprava nepostačovala a muselo dôjsť k jej úprave.
Pojem extradícia ako taký, bol do slovenskej právnej úpravy vnesený až
v roku 2002, Zákonom č. 422/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od
1.10.2002. Jeho účinnosť trvala až do 31.12.2005.
Týmto zákonom bola úplne nanovo upravená extradícia a to tak, že podľa
bodu 101 Zákona č. 422/2002 Z. z., sa za § 370 TP vložila nová dvadsiata
tretia hlava, s názvom právny styk s cudzinou. Táto hlava bola rozdelená na
dva oddiely. Prvý oddiel (§ 371 až 382 TP) - základné ustanovenia, ktoré upravovali – výklad niektorých pojmov, medzinárodné zmluvy, vzájomnosť, medzinárodné súdy, ochrana záujmov štátu, ochrana použitie informácií, začatie
konania, zasielanie žiadostí a informácie cez Interpol, prevzatie a odovzdanie
osôb a vecí, cestovné doklady, spôsob rozhodovania súdu a náklady. Druhý
oddiel (§ 383 až §407 TP) - extradícia sa delil na prvý diel – vyžiadanie z cudziny a zásadu špeciality a druhý diel – vydanie do cudziny. Tento diel upravoval
aj extradičné trestné činy, doplnkové vydanie, neprípustnosť vydania, predbežné vyšetrovanie, zjednodušené vydávacie konanie, zadržanie, predbežná
väzba, vydávacia väzba, rozhodnutie súdu, povolenie vydania, odklad vydania
a dočasné odovzdanie, stret žiadostí o vydanie do cudziny, upustenie od
zvyšku trestu odňatia slobody a dodatočný súhlas s ďalším vydaním.
Dňom 1.1.2006 nadobudol účinnosť Zákon číslo 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, ktorým opätovne došlo k zmene v inštitúte extradície, avšak už
nie v takej miere, ako tomu bolo Zákonom č. 422/2002 Z. z. Ide skôr
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o upresnenia niektorých paragrafov a nové vymedzenie kompetencií v rámci
konania, pričom práve týmto zmenám, by som sa chcel v -tomto článku venovať.
Extradícia bola Zákonom č. 301/2005 Z. z. zahrnutá do druhej hlavy.
Táto hlava bola rozdelená na prvý diel – vyžiadanie z cudziny - § 489 až 496
TP, zásada špeciality § 496 až 497 TP, druhý diel – vydanie do cudziny § 498 TP, extradičné trestné činy § 499 TP, doplnkové vydanie § 500 TP, neprípustnosť vydania §501 TP, predbežné vyšetrovanie § 502 TP, zjednodušené vydávacie konanie § 503 TP, zadržanie § 504 TP, predbežná väzba § 505
TP, vydávacia väzba § 506 až 508 TP, rozhodnutie súdu § 509 TP, povolenie
vydania § 510 TP, odklad vydania a dočasné odovzdanie § 511 TP, stret žiadostí o vydanie do cudziny § 512 TP, upustenie od zvyšku trestu odňatia slobody § 513 TP a dodatočný súhlas s ďalším vydaním § 514 TP.
Z porovnania názvov jednotlivých paragrafov v pôvodnom zákone a rekodifikovanom zákone je zrejmé, že tu k zmenám nedošlo, len došlo k prečíslovaniu - paragrafov. K zmenám však došlo v znení niektorých paragrafov.
Podľa § 490 ods. 1 TP - ak sa obvinený zdržiava v cudzine a ak je potrebné ho vyžiadať, vydá proti nemu predseda senátu príslušného súdu zatýkací
rozkaz. V tomto paragrafe bol predseda senátu alebo sudca príslušného súdu
nahradený výlučne predsedom senátu príslušného súdu. Išlo teda o úpravu
a upresnenie kompetencií.
Taktiež bol do tohto paragrafu vložená veta - Medzinárodný zatýkací rozkaz má na území Slovenskej republiky rovnaké účinky ako príkaz na zatknutie,
čo v predchádzajúcom zákone nebolo a tým vznikla možnosť aplikácie aj tohto ustanovenia.
Upravené bolo znenie aj § 490 ods. 2 písm. a) TP a to v časti, kedy súd
vydá medzinárodný zatýkací rozkaz. Súčasná právna úprava nahradila text,
aby sa obvinený pobytom v cudzine vyhýbal trestnému stíhaniu, textom, nemožno zabezpečiť prítomnosť obvineného na úkonoch trestného konania
iným spôsobom. Túto zmenu považujem však len za zmenu formulácie a zostručnenie tohto ustanovenia.
Upravená bola časť týkajúca sa náležitostí medzinárodného zatýkacieho
rozkazu, kedy bolo zavedené namiesto - zákonného pomenovania trestného
činu - právna kvalifikácia trestného činu s uvedením príslušných zákonných
ustanovení a opísanie skutkového deja s presným vyznačením času, miesta
a spôsobu spáchania. Táto zmena bola podľa môjho názoru zavedená za účelom odstránenia možných problémov a nepresností medzi pomenovaním
trestných činov a právnou kvalifikáciou trestných činov, vzhľadom na rozdiely
v jednotlivých právnych poriadkoch štátov.
Nový je ods. 6 v § 490 TP. Ak od spáchania trestného činu alebo právoplatného odsúdenia uplynuli do vydania medzinárodného zatýkacieho
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rozkazu viac ako tri roky, uvedú sa v zatýkacom rozkaze alebo v jeho samostatnej prílohe úkony smerujúce k trestnému stíhaniu osoby alebo k výkonu
právoplatne uloženého trestu. Toto ustanovenie na rozdiel od pôvodného
ods. 3 písm. d) § 384 TP v znení Zákona č. 422/2002 Z. z. špecifikuje, že
musí ísť o pozitívne úkony slovenských orgánov a cieľom je poskytnúť dožiadanému orgánu informácie, ktoré mu umožnia dospieť k záveru, že k premlčaniu vo veci nedošlo, nielen podľa slovenského právneho poriadku, ale ani
podľa jeho právneho poriadku.567)
V rekodifikovanom TP je podrobnejšie upravená problematika, kedy medzinárodný zatýkací rozkaz stráca platnosť. Kým v pôvodnom TP bolo len uvedené, že medzinárodný zatýkací rozkaz stráca platnosť vydaním vyžiadanej
osoby na územie SR alebo jeho zrušením, ak zanikli dôvody pre ktoré bol vydaný, rekodifikovaný TP v § 491 už upravil nasledovne :
Medzinárodný zatýkací rozkaz stráca platnosť:
a)
b)

c)

odovzdaním vydanej osoby súdu podľa § 494 ods. 1 TP alebo súdu, ktorý vydal príkaz na zatknutie podľa § 73 ods. 1 TP,
odvolaním; súd, ktorý medzinárodný zatýkací rozkaz vydal, ho odvolá, ak
zanikli dôvody, pre ktoré bol vydaný, alebo ak následne zistí, že také dôvody neexistovali; ak bol medzinárodný zatýkací rozkaz vydaný na návrh
prokurátora, súd ho odvolá na jeho návrh,
vydaním nového medzinárodného zatýkacieho rozkazu v tej istej trestnej
veci.

Taktiež do tohto paragrafu boli vložené nové odseky 2 až 4. Odsek 2
upravuje postupy a povinnosti súdu po podaní obžaloby v trestnej veci, v ktorej bol vydaný medzinárodný zatýkací rozkaz v prípravnom konaní, odsek 3
upravil možnosť vydania nového zatýkacieho rozkazu v tej istej veci s tým, že
uviedol, že odvolanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu nevylučuje vydanie nového zatýkacieho rozkazu v tej istej trestnej veci. V odseku - 4 zaviedol
povinnosť súdu informovať ihneď o odvolaní alebo o vydaní nového medzinárodného zatýkacieho rozkazu- ministerstvo spravodlivosti a prokuratúru.
V § 494 rekodifikovaného TP boli vykonané oproti § 387 pôvodného TP
len drobné úpravy. Odsek 1 bol doplnený o vetu - Ak výkon trestu, na ktorého
vykonanie bola osoba z cudziny vydaná, bol už nariadený, odovzdá sa osoba
príslušnému ústavu na výkon väzby. V ods. 3 bolo upresnené, ktorý sudca vo
veci koná a to nasledovne - rozhoduje o tom súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie.
Špecifickou úpravou prešiel aj § 495 rekodifikovaného TP. Tento paragraf bol oproti § 388 pôvodného TP rozšírený o ustanovenie upravujúce
567) Minárik Š. a kol.: Trestný poriadok Stručný komentár, Bratislava, IURA EDITION, r. 2010,
s. 1132
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postup v prípade uplatnenia výhrady vrátenia osoby na výkon trestu, tzv. holandský model, vo vzťahu k vlastným občanom. Základná filozofia tejto výhrady je zabezpečenie resocializácie odsúdeného v štáte, ktorého je občanom
z dôvodu efektívnosti a účinnosti.568)
Zásada špeciality bola v § 389 pôvodného zákona upravená v odsekoch
1 až 5.
Rekodifikovaný TP v § 496 namiesto ods. 1 rozšíril obsah tohto ustanovenia na ods. 1 až 3. keď uviedol:
(1) Proti vydanej osobe nebude vedené trestné stíhanie pre iné trestné
činy spáchané pred jej vydaním než pre tie, pre ktoré bola vydaná.
a)

b)

c)
d)

(2) Odsek 1 sa nepoužije, ak
vydaná osoba po svojom prepustení z väzby alebo výkonu trestu odňatia
slobody sa zdržiava na území Slovenskej republiky viac ako 15 dní napriek tomu, že ho mohla opustiť,
vydaná osoba opustí územie Slovenskej republiky a dobrovoľne sa vráti
späť, alebo je na územie Slovenskej republiky dopravená z tretieho štátu
zákonným spôsobom,
dožiadaný štát sa vzdá uplatnenia zásady špeciality, alebo udelí dodatočný súhlas na trestné stíhanie pre ďalšie trestné činy, alebo
vydávaná osoba sa v konaní o jej vydanie výslovne vzdá uplatnenia zásady špeciality všeobecne alebo vo vzťahu ku konkrétnym trestným činom
spáchaným pred jej vydaním.

(3) Odsek 1 nebráni slovenským orgánom robiť opatrenia, ktoré prerušujú plynutie premlčacej doby.
Odseky 2 až 5 boli prečíslované na odseky 4 až 7.
Zásada špeciality je základnou zásadou extradície. Vloženie vyššie uvedených ustanovení zakotvilo do nášho právneho poriadku medzinárodné pravidlo, podľa ktorého môže byť obvinený vydaný a prípadne potrestaný len za
konkrétny trestný čin. Z uvedeného vyplýva, že osobu je možné trestne stíhať
a trestať len za trestný čin, pre ktorý bol vydaný, ak nebol dosiahnutý dodatočný súhlas vydávajúceho štátu pre ďalšie trestné činy. 569)
V § 498 rekodifikovaného TP pri vydaní do cudziny došlo k zmene kompetencií, keď namiesto príslušnej generálnej prokuratúry sa stalo príslušným
ministerstvo spravodlivosti. V tejto súvislosti však je potrebné uviesť, že medzinárodné zmluvy majú prednosť pred takýmto ustanovením a teda sa nevylučuje, že bude použitá diplomatická cesta.
568) Čentéš J. a kol.: Trestný poriadok s komentárom. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2006,
s. II/1.1-530
569) Ivor J. a kolektív: Trestné právo procesné, Bratislava, IURA EDITION, r. 2010, str. 858
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Dôvody neprípustnosti vydania upravené § 501 rekodifikovaného TP boli
v časti zmenené a v časti doplnené. Oproti pôvodnému TP z tohto ustanovenia vypadli písmená e) a h) a na druhej strane pridané boli dôvody neprípustnosti vydania osoby cudzinca o:
d)

čin, pre ktorý sa vydanie žiada, je trestným činom len podľa právneho poriadku dožadujúceho štátu, nie však podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, a

g)

osoba bola pre trestný čin, pre ktorý sa vydanie žiada, už právoplatne odsúdená alebo oslobodená slovenským súdom.

V § 502 rekodifikovaného TP boli opäť upravené a upresnené kompetencie, pričom bola určená miestna príslušnosť krajskej prokuratúry, čím došlo
k veľmi dôležitému posunu oproti predchádzajúcej právnej úprave. V pôvodnej právnej úprave sa príslušnosť totiž zakladala podľa toho, ktorý prokurátor
sa o trestnom čine dozvedel. Či táto zmena je krokom vpred, ukáže čas a podľa môjho názoru zatiaľ nie je možné na ňu jednoznačne odpovedať.
Pridaním odsekov 2 a 3 do § 504 rekodifikovaného TP reagoval zákonodarca na potreby praxe. Ustanovenie reaguje na najčastejší spôsob spustenia mechanizmu extradičného konania v praxi, keď k zadržaniu dochádza
ešte pred začatím predbežného vyšetrovania a v rámci operatívnej činnosti
pátracích zložiek.570)
Tento paragraf upravil, že osobu, po ktorej vyhlásili cudzie orgány pátranie na účel jej extradície, môže útvar Policajného zboru zadržať po predchádzajúcom súhlase prokurátora. Bez takého súhlasu môže osobu zadržať len
vtedy, ak vec nepripúšťa odklad a súhlas nemožno vopred zabezpečiť. Zadržanie však musí oznámiť bez odkladu prokurátorovi.
Nová úprava je aj v § 505 rekodifikovaného TP. V tomto paragrafe bola
vypustená lehota 72 hodín na rozhodnutie predsedu senátu krajského o predbežnej väzbe pri obzvlášť závažných trestných činoch a bola nahradená všeobecnou lehotou 48 hodín. Bol tu taktiež špecifikovaný účel predbežnej väzby s tým, že účelom predbežnej väzby je zabezpečiť prítomnosť zadržanej
osoby na území Slovenskej republiky, kým štát, ktorý má záujem na jej vydaní,
nepredloží žiadosť o jej vydanie podľa § 498 TP. Napokon v odseku 4 tohto
paragrafu bola pridaná druhá veta, ktorá oprávňuje predsedu senátu krajského súdu na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie
rozhodnúť o prepustení osoby z predbežnej väzby.
Súd pre ľudské práva vo svojej judikatúre opakovane poukázal na to, že
na vydávaciu väzbu sa vzťahuje výlučne čl. 5 ods. 3 písm. f) Európskeho dohovoru o ľudských právach. Ostatné ustanovenia článku 5 sa na vydávaciu
570) Minárik Š. a kol.: Trestný poriadok Stručný komentár, Bratislava, IURA EDITION, r. 2010,
s. 1186
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väzbu nevzťahujú, pretože jej cieľom nie je predviesť osobu pre príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) Európskeho dohovoru o ľudských právach.
Vzhľadom na túto skutočnosť bola v § 506 rekodifikovaného TP upresnená
právna úprava vydávacej väzby a jej nariadenia.
Upravená bola aj lehota, kedy predseda senátu krajského súdu musí nariadiť príkazom prepustenie osoby z vydávacej väzby. Je to dňom, keď dôjde k
vydaniu osoby cudzím orgánom, najneskôr však v šesťdesiaty deň po rozhodnutí ministra spravodlivosti o povolení vydania do cudziny; v prípade uvedenom v § 507 najneskôr v šesťdesiaty deň odo dňa nastúpenia výkonu vydávacej väzby, ak minister spravodlivosti o povolení vydania rozhodol pred týmto
dňom.
Doba 60 dní je určená za realizáciu fyzického odovzdania osoby. Ak sa
odovzdanie nepodarí v tejto zákonom stanovenej lehote zrealizovať, musí byť
osoba prepustená. Okrem toho zákonom sú explicitne -upravené dôvody prepustenia z vydávacej väzby kedy je predseda senátu povinný nariadiť prepustenie z vydávacej väzby a to ak
a)

štát, ktorý požiadal o vydanie, svoju žiadosť odvolal,

b)

najvyšší súd rozhodol, že vydanie je neprípustné, alebo minister spravodlivosti vydanie nepovolil, alebo

c)

inak zanikli dôvody vydávacej väzby, vydania alebo jeho realizácie.

V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou vypadol dôvod, že cudzí orgán vyžiadanú osobu neprevzal do 30 dní od dohodnutého vydania.
Z dôvodu informovanosti ministerstva spravodlivosti, ako orgánu ktorému
sa doručuje žiadosť o vydanie z cudziny a ktorý zabezpečuje ukončenie konania a realizáciu vydania v prípade jeho povolenia, bol do zákona zapracovaný v
§ 508 rekodifikovaného TP odsek, upravujúci povinnosť súdu o všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa väzby informovať ministerstvo spravodlivosti.
Ďalšie zmeny nastali v povolení vydania, § 510 TP, kde boli pridané dôvody, kedy minister spravodlivosti môže rozhodnúť, že vydanie vyžiadanej osoby
nepovolí. Ide o dôvody týkajúce sa možnosti nevydania osoby ak by jej v dožadujúcom štáte hrozil trest smrti okrem prípadov, ak sa dožadujúci štát zaručí,
že trest smrti nebude uložený, alebo dožadujúci štát žiada o vydanie na vykonanie trestu smrti. V prípade, ak podľa § 510 rekodifikovaného TP minister
spravodlivosti vydanie nepovolí, predloží ministerstvo spravodlivosti vec generálnej prokuratúre na trestné stíhanie v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Okrem vyššie uvedených zmien došlo rekodifikáciou TP aj k drobným
úpravám, korekciám a upresneniam v znení niektorých paragrafov, ako napríklad v § 507 a § 509 rekodifikovaného TP.
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V porovnaní so zmenami, ktoré priniesol Zákon č. 422/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom
(Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prínos rekodifikácie Trestného poriadku Zákonom číslo
301/2005 Z. z. Trestný poriadok len malou kozmetickou úpravou, ktorá vo
väčšine prípadov priniesla len malé korekcie a upresnenia. Myslím si, že k- výraznejším zmenám by sme mohli –zaradiť len niekoľko zmien a to napríkladzmenu kompetencií pri vydaní do cudziny z generálneho prokurátora na ministerstvo spravodlivosti alebo - úpravu týkajúcu - sa náležitostí medzinárodného
zatýkacieho rozkazu, kde boli zapracované poznatky z praxe a namiesto zákonného pomenovania trestného činu v medzinárodnom zatýkacom rozkaze
sa prešlo na uvádzanie právnej kvalifikácie trestného činu s uvedením príslušných zákonných ustanovení a opísanie skutkového deja s presným vyznačením času, miesta a spôsobu spáchania.
Vývoj však neustále ide dopredu a myslím si, že aj v tomto prípade prax
ešte ukáže, čo bude potrebné ešte upraviť a kde sú ešte nedostatky právnej
úpravy inštitútu extradície.
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Pavel Baláž

K problematike trestno-právnej
zodpovednosti eutanázie
Abstrakt:
Autor na základe analýzy trestných činov §144,145 Trestného zákona,
poukazuje na neprimerane prísny postih eutanázie podľa týchto ustanovení.
Komparáciou našej právnej úpravy s úpravami iných trestných kódexov pre
menšiu závažnosť úmyselného úmrtia terminálnej chorej osoby zo súcitu alebo na jej výslovnú žiadosť naznačuje, že nie je udržateľné, aby sa eutanázia
postihovala ako kvalifikovaná skutková podstata úkladnej vraždy alebo vraždy.
Z tohto dôvodu navrhuje do Trestného zákona zaviesť špeciálnu privilegovanú
skutkovú podstatu trestného činu, podľa ktorej by sa postihovali jednotlivé
druhy eutanázie.

Kľúčové slová:
Eutanázia a jej druhy, trestná zodpovednosť eutanázie, alternatívne riešenia trestného postihu eutanázie, usmrtenie terminálnej chorej osoby zo súcitu alebo na jej výslovnú žiadosť

Eutanázia jej protiprávnosť a trestná zodpovednosť
Trestné činy proti životu sú uvedené v I. hlave, 1 diele osobitnej časti
Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. V prípade úmyselného usmrtenia terminálne chorej osoby alebo na jej výslovnú žiadosť (aktívna vyžiadaná eutanázia)
alebo úmyselné usmrtenie takto chorého zo súcitu bez toho, aby si páchateľ
želal zomrieť (nevyžiadaná eutanázia), je možno postihnúť len podľa § 144
úkladná vražda alebo § 145 (vražda) trestného zákona. Trestného činu vraždy
podľa §145 ods. 1 sa dopustí ten, kto iného úmyselne usmrtí a úkladnej vraždy ak to urobí i vopred uváženou pohnútkou (§144 ods. 1) Týmto ustanovením
sa chráni život človeka pred uvedenými formami eutanázie, ktorá nie je
v Slovenskej republike legalizovaná ani z hľadiska trestného postihu
privilegovania. Všeobecná deklarácia ľudských práv, ale najmä Ústava Slovenskej republiky v čl. 15 uvádza: „Každý má právo na život. Ľudský život je
hodný ochrany už pred narodením. Nikto nesmie byť pozbavený života. Trest
smrti sa nepripúšťa.“ Na trestnú zodpovednosť sa vyžaduje biologická a nie
klinická smrť, pretože pri klinickej smrti možno ešte životné funkcie obnoviť
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a zachrániť život človeka. Trestné sadzby sú u trestných činov vraždy podľa
novej právnej úpravy od 15 resp. 20 rokov až do 25 rokov, čo je pre úmyselnú
formu eutanázie neúmerne prísny trest k závažnosti protiprávneho konania
páchateľa. Nie je správne, že nový trestný zákon, či už na základe právnych
úprav iných štátov alebo na tradícií nášho právneho vývoja, napríklad uhorského Trestného zákona, neprivilegoval a nediferencoval trestnú zodpovednosť
eutanázie od iných úmyselných noriem usmrtenia, ktoré kvalifikujeme ako
trestný čin úkladnej vraždy § 144 alebo § 145 Trestného zákona, ale naopak
zaviedol § 139 ods. 1 písm. c, podľa ktorej sa eutanázia postihuje ako kvalifikovaná skutková podstata.
Je rozdiel medzi prípadmi, keď páchateľ usmrtil iného len preto, že bol
vážnymi opakovanými prosbami terminálne chorého a trpiaceho pacienta o to
požiadaný alebo že to urobil so súcitu nezávisle od jeho vôle a prípadne, kedy
páchateľ usmrtí zdravú osobu z rôznych neodôvodnených pohnútok.
Uhorský trestný zákon vyžiadanú eutanáziu ako trestný čin § 154 kvalifikoval, ak sám usmrtený požiadal rozhodným a vážnym prianím o jeho usmrtenie, ako privilegovanú skutkovú podstatu „usmrtenie na žiadosť“ k zločinu
vraždy.571)
Z formálneho vymedzenia trestného činu § 154 nie je možné jednoznačne vymedziť stupeň závažnosti činu i týchto dvoch foriem eutanázie, i keď de
facto rozličný stupeň registrujeme. Možno ich od seba odlíšiť objektívnou
stránkou alebo fakultatívnym znakom subjektívnej stránky – pohnútkou.
Odlíšiť úmyselné usmrtenie formou niektorej z uvedených foriem eutanázie je možné aj predmetom útoku. Pri eutanázii ide o terminálne chorého trpiaceho pacienta, u iných foriem vraždy o osobu, ktorá nemá takéto zdravotné
problémy.
Objektom ani následkom objektívnej stránky sa tieto formy eutanázie od
seba navzájom neodlišujú, pretože v obidvoch prípadoch bol porušený protiprávnym konaním život, následkom čoho bola spôsobená smrť človeka. Významným hľadiskom, podľa ktorého treba posudzovať objektívnu stránku takéhoto činu, sú odlišné okolnosti, za ktorých bol spáchaný trestný čin vraždy
niektorou z uvedených foriem eutanázie. Budú to okolnosti špecifického druhu, ktoré mali bezprostredný vplyv na páchateľa pred vykonaním eutanázie,
napríklad stav terminálne chorej osoby, jeho vzťah a súcit k nej, bezvýchodisková situácia, prostredie a situácia, za ktorej k takémuto činu došlo.
Významnou okolnosťou budú aj osobné vlastnosti páchateľa, jeho vzťah
k obeti, rodinné a iné dôvody a pohnútky. Pre posúdenie závažnosti činu
bude treba porovnať pozitívne a negatívne okolnosti charakterizujúce profil
571) Podrobnejšie pozri: Womel, J.O.;Milota, A.: Stuna, S.: Uherský trestní zákon, Kroměříž, 1921
s. 49
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páchateľa. Napríklad ak lekár, ktorý je vedeckým pracovníkom v medicínskej
oblasti, vykoná nevyžiadanú eutanáziu zo súcitu.
Motív páchateľa je veľmi dôležitým znakom na odlíšenie uvedených foriem eutanázie od iných úmyselných foriem usmrtenia. Bez zistenia pohnútky
nie je možné rozoznať formu eutanázie od iných foriem vraždy podľa § 145
Trestného zákona. Pohnútkou páchateľa u eutanázie je ukončiť neznesiteľné
utrpenie terminálne chorého pacienta. Pokiaľ niektoré osobitné pohnútky
možno kvalifikovať ako okolnosti zakladajúce kvalifikovanú skutkovú podstatu
(pozri § 140 Trestného zákona) alebo ako priťažujúcu okolnosť (pozri § 37
písm. a), u eutanázie ide skôr o poľahčujúcu okolnosť (pozri § 36 písm. h).
Pri určovaní druhu trestu a jeho výmeru za taký trestný čin vraždy, mal by
súd prihliadať najmä na spôsob spáchania činu, k okolnostiam, za ktorých bol
čin spáchaný, k osobe páchateľa a jeho vzťahu k obeti a jeho pohnútke (pozri
§ 34 ods. 4 nového trestného zákona).
Aktívnu úmyselnú eutanáziu nemôžeme kvalifikovať z trestnoprávneho
hľadiska inak ako trestný čin vraždy podľa § 144, 145, ktorá sa považuje za
obzvlášť závažný zločin (pozri § 11 ods. 3).
Ak súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa, má za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom bolo
pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti
postačuje aj trest kratšieho trvania, možno páchateľovi uložiť trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného Trestným zákonom (§ 39 ods. 1).
Pri ukladaní trestu pod zákonom ustanovenú trestnú sadzbu za vraždu
podľa § 145 (napríklad aj za aktívnu úmyselnú eutanáziu) súd nesmie uložiť
trest odňatia slobody kratší ako 8 rokov.572)
Záverom možno konštatovať, že najnižší trest odňatia slobody 8 rokov,
ktorý je možné uložiť za trestný čin vraždy podľa § 145, je už neprimerane
prísny k okolnostiam prípadu týchto foriem eutanázie, spôsobu ich spáchania
a najmä pohnútky, za ktorej bol trestný čin vraždy spáchaný. Ak však prihliadneme k § 144 ods. 2 písm. d), resp. § 145 ods. 2 písm. c), že ide chránenú
terminálne chorú osobu, eutanáziu súd posudzuje ako kvalifikovanú skutkovú
podstatu, čo je v podstatnom rozpore s inými právnymi úpravami.
Od trestnej zodpovednosti aktívnych foriem eutanázie treba odlišovať
právnu zodpovednosť pasívnej vyžiadanej alebo nevyžiadanej eutanázie.
O pasívnu vyžiadanú eutanáziu ide vtedy, ak omisívnym konaním nastane smrť
pacienta tým, že sa na žiadosť pacienta ukončia určité medicínske postupy,
alebo sa tieto postupy vôbec nezačnú. V takýchto prípadoch nastane smrť pacienta v dôsledku prirodzeného životného priebehu terminálneho chorého
pacienta. Smrť pri pasívnej eutanázii nie je dôsledkom aktívneho konania, ale
572) Pozri § 39 ods. 3 písm. b) a § 145 ods. 1 Trestného zákona
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len opomenutím takého konania, na ktoré bol páchateľ podľa osobných pomerov, okolností prípadu a všeobecne záväzných právnych predpisov povinný. Ochoreniu a z toho vyplývajúcim následkom páchateľ ponechá voľný priebeh a neurobí nič preto, aby spomalil, alebo dočasne oddialil smrť takejto
osoby. V takomto prípade ide o úmyselné opomenutie vykonania zdravotnej
starostlivosti.
Pri pasívnej vyžiadanej eutanázii právo pacienta vysloviť žiadosť, aby sa
liečba jeho ochorenia vôbec nezačínala, prípadne aby liečba bola porušená
alebo ukončená, patrí medzi základné podmienky poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Podľa ustanovenia § 11 ods. 8 písm. d) zákona č. 576/2004 Z.
z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má každý právo za
podmienok uvedených v tomto zákone na odmietnutie poskytnutia zdravotnej
starostlivosti, okrem prípadov, v ktorých podľa všeobecne záväzného právneho predpisu možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu.573)
Poučenie pred informovaným súhlasom musí byť zrozumiteľné, ohľaduplné, bez nátlaku, s možnosťou sa slobodne rozhodnúť. Má byť zamerané na
povahu, následky a riziká, ktoré môžu vyplynúť z poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
Zdravotná starostlivosť, ktorá by bola poskytnutá bez súhlasu určitej osoby, môže z trestnoprávneho hľadiska byť považovaná za nedovolený protiprávny zásah do telesnej integrity alebo ľudského zdravia. 574)
Súhlas na zdravotnú starostlivosť môžu dať len tí pacienti, ktorí sú pri vedomí. Ak taký pacient liečbu odmieta, prerušuje, alebo ju nedovoľuje začať,
jeho právo by malo byť rešpektované, ak nie je reálna nádej na vyzdravenie.
Takýmto rozhodnutím nie je dotknuté právo pacienta na zmiernenie utrpenia
podľa § 11 ods. 8 písm. h) zákona č. 576/2004 Z .z., ani humánny, etický
a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov (§ 11 ods. 8 písm. i)). Zmiernenie utrpenia je určitou špecifickou formou zdravotnej starostlivosti, ktorá je
viazaná na súhlas pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoba
terminálne chorá má právo odmietnuť určité úkony, ktoré predlžujú jeho život,
najmä ak sa nezmierňuje jej utrpenie, bolesť a nemá nádej na uzdravenie.
Problematickejšie sú prípady pasívnej vyžiadanej eutanázie u osôb, ktoré
nie sú pri vedomí, s vyžiadaním súhlasu určitej lekárskej starostlivosti. V takomto prípade je možné vykonať lekársku starostlivosť len na základe
573) Informovaný súhlas je legálny preukázateľný súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
ktorému vždy musí predchádzať poučenie podľa zák. č. 576/2004 Z. z. zdravotníckym pracovníkom
574) Pozri Šamal, P.; Púry, F.; Rizman, S.: Trestní zákon. Komentář, 5. vydání, C. H. Beck, Praha
2003, s. 1208
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poskytnutého súhlasu z minulosti alebo súhlasu zákonného zástupcu, ak podľa zákona nemožnom vykonať určitý úkon aj bez súhlasu.575)
V každom prípade nie je možné len na základe vôle zákonného zástupcu
liečbu ochorenia nezačať, prerušiť, alebo ukončiť. To je možné len na základe
súhlasu terminálne chorého pacienta.
Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má za to, že neposkytnutie zdravotnej starostlivosti, jej prerušenie, alebo ukončenie nie je v súlade so záujmom pacienta, začne so zdravotnou starostlivosťou. V inom prípade musí
o súhlase inej osoby než terminálneho pacienta rozhodnúť súd.
Mnohé právne poriadky akceptujú písomné prehlásenie obsahujúce prejav vôle, ktorým pacient odmieta určité formy poskytovania zdravotnej starostlivosti (pozri závet pacienta).
V Dohovore ľudských právach a biomedicíne v čl. 9, ktorý bol uverejnený
v Zbierke zákonov pod č. 40/2000 Z. z. sa uvádza, že výkon práv a ochranných ustanovení uvedených v tomto dohovore nebude podliehať iným obmedzeniam ako tým, ktoré predpisuje zákon a ktoré sú potrebné v demokratickej
spoločnosti v záujme verejnej bezpečnosti, ochrany verejného zdravia alebo
ochrany práv a slobôd. Podľa tohto článku sa u pacienta, ktorý v čase zákroku
nie je v takom stave, že môže vyjadriť svoje prianie, treba prihliadať na prianie,
ktoré vyslovil s vykonaním zákroku už skôr. Touto medzinárodnou normou bol
zavedený do právneho poriadku Slovenskej republiky inštitút „závet pacienta“
obdobne ako v niektorých iných právnych poriadkoch.
Podľa § 28 ods. 1 Trestného zákona sa uvádza: „Čin inak trestný nie je
trestným činom, ak ide o výkon práva alebo povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci, z plnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá
neodporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza.“
Z uvedeného je zrejmé, že konanie v súlade s vôľou pacienta nie je protiprávne ani trestné, pretože ide o okolnosť, ktorá vylučuje protiprávnosť takéhoto
činu. Podľa ô 29 ods. 1 čin inak trestný nie je trestným činom, ak bol vykonaný so súhlasom poškodeného a nesmeruje proti jeho životu a zdraviu.
Na rozdiel od pasívnej vyžiadanej eutanázie pri pasívnej nevyžiadanej eutanázii sa pacient k nezačatiu, prerušeniu alebo ukončeniu zdravotnej starostlivosti nevyjadril.
Konaním podľa ô 122 ods. 1 Trestného zákona sa u pasívnej nevyžiadanej eutanázii rozumie opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ podľa okolností a svojich osobných pomerov povinný. Nekonanie v tomto prípade
musí spočívať v opomenutí povinností podľa osobitného predpisu (napríklad
podľa zák. č. 576/2004 Z. z.), kde spoločnosť s konaním povinnej osoby
575) K oprávneniu zákonného zástupcu pozri § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z.
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vopred počíta a spolieha sa na jeho výkon práv a povinnosti. Napríklad lekár
úmyselne opomenie podať pacientovi určitý účinný liek. Musí ísť o závažné
porušenie povinnosti zo zákona, zmluvy, rozhodnutia alebo z predchádzajúceho nebezpečného konania, napríklad poskytnúť pomoc podľa § 177 ods.
2 Trestného zákona.
Úmyselné opomenutie lekára poskytnúť lekársku starostlivosť osobe,
ktorá je terminálne chorá a tým spôsobenie jej smrti bude za splnenie ďalších
podmienok trestnej zodpovednosti posúdené ako trestný čin vraždy podľa
§ 145 Trestného zákona.
V prípade neposkytnutia pomoci podľa § 177 ods. 2 ide o subjekt špeciálny, v našom prípade lekár, ktorý osobe nachádzajúcej sa v nebezpečenstve smrti úmyselným opomenutím neposkytol potrebnú lekársku pomoc.
Podľa § 80 ods. 1 písm. a) zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je lekár povinný bez
meškania poskytnúť prvú pomoc každej osobe v prípade ohrozenia jej života
alebo zdravia a ak je to nevyhnutné, tak jej zabezpečiť jej ďalšiu odbornú starostlivosť. Ak následkom úmyselného neposkytnutia pomoci takejto osobe
nastane smrť, je trestne zodpovedne za trestný čin vraždy.
Nepriama eutanázia spojená so zmierneným utrpenia, ale zároveň aj s rizikom urýchlenia smrti nenaplňuje subjektívnu stránku trestného činu vraždy
(§ 145 TZ), kde sa vyžaduje úmyselné zavinenie. V čase, keď terminálne chorí
pacienti trpia neznesiteľnými bolesťami, ktoré neustávajú po podaní bežných
liekov, dochádza k situácií podávania anodýn zo skupiny opioidov, ktoré sa
postupne zvyšujú. Tieto lieky majú okrem pozitívnych účinkov, tíšenia bolesti,
aj negatívne účinky, skracujú život pacienta. Aj keď cieľom podávania takýchto liekov je tlmiť bolesť, spôsobujú smrť. Smrť pacienta následkom požívania takýchto liekov je v praxi nemožné pokladať za protiprávne konanie, ktoré napĺňa objektívnu stránku trestného činu vraždy. Ak konanie lekára je v súlade s § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti, ak sa vykonajú všetky
zdravotné úkony potrebné na určenie choroby a zabezpečí správny preventívny alebo liečebný postup, nie je možné lekára brať na trestnú zodpovednosť.
Lekár sa v takýchto prípadoch riadi aj etickým kódexom, podľa ktorého je
všeobecnou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka u nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich zmierňovať ich bolesť, rešpektovať ľudskú dôstojnosť,
priania a práva pacienta a v súlade s právnymi predpismi zmierňovať ich utrpenie. Keďže konanie lekára, tým, že zmierňuje utrpenie, je konanie pre spoločnosť prospešným, nemôže byť zároveň protiprávnym. Ide o kolíziu dvoch spoločensky prospešných činností. Na jednej strane ide o ochranu života a na
druhej strane o zmierňovanie utrpenia, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti
osôb nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich.
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Aj keď život človeka je najvyššia hodnota chránená naším Trestným zákonom, každý má právo aj na dôstojnú smrť bez zbytočných bolestí a útrap, ak je
jednoznačne neodvratná. Tento druh eutanázie je spojený s ustanovením
§ 28 Trestného zákona, ktorý vylučuje protiprávnosť činu s výkonom práv
a povinností, ktorých spôsob nesmie odporovať všeobecne záväznému právnemu predpisu.
Podľa viacerých našich i zahraničných autorov skrátenie života, ako nevyhnutný vedľajší následok tlmenie bolesti pri liečbe terminálneho pacienta,
nepredstavuje žiadne bezprávie, pretože tíšenie neznesiteľnej bolesti je v takejto situácií jedinou možnosťou, ako sa dá prirodzenou cestou dostať k dôstojnej smrti.
Kým pri aktívnej eutanázii je úmyslom konajúcej osoby spôsobiť smrť, pri
nepriamej eutanázii je cieľom tíšenie bolesti a zmiernenie utrpenia.

Eutanázia a možnosti riešenia tohto problému
Podľa Slovenského právneho poriadku je život chránený aj vtedy, keď
človek nie je schopný ďalšieho života. Život je chránený aj dobe, keď osoba,
o ktorú ide, je nevyliečiteľne smrteľne chorá alebo zranená alebo je jej zdravotný stav taký, že jej smrť je už neodvratná. Preto je trestný aj útok na život
osoby z dôvodu eutanázie, ktorou sa rozumie urýchlenie smrti so súcitu, aby
bolo skrátené utrpenie umierajúceho, aj keď je to na jeho vlastnú žiadosť. Eutanázia je považovaná podľa nášho trestného práva za jednu z foriem vraždy
podľa § 144 resp. § 145, nakoľko náš Trestný zákon, na rozdiel od iných trestnoprávnych úprav, nepozná privilegovanú skutkovú podstatu trestného činu
usmrtenia na požiadanie.
Takúto skutkovú podstatu poznal už uhorský Všeobecný zákonník o zločinoch a trestoch za ne, ktorý platil na našom území od roku 1878. Trestného
činu „usmrtenia iného na jeho žiadosť“ sa dopustil páchateľ, ktorý pohnutý
rozhodnutím a vážnym prianím iného, aby ho usmrtil, tejto žiadosti vyhovel.
Tento trestný čin sa trestal žalárom od 6 mesiacov do 3 rokov, pričom súd mohol znížiť trest až na jeden deň a to aj podmienečne.
Posudzovanie trestnej zodpovednosti eutanázie podľa skutkovej podstaty trestného činu vraždy je neprimerane prísne, i keď súd môže v tomto prípade mimoriadne znížiť trest odňatia slobody (§ 39 ods. 1 Trestného zákona).
K mimoriadnemu zníženiu trestu odňatia slobody za spáchanie trestného činu
vraždy formou eutanázie súd pristúpi len vtedy, ak má za to, že vzhľadom na
okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa by použitie trestnej
sadzby odňatia slobody (15 až 20 rokov) bolo pre páchateľa neprimerane
prísne z hľadiska naplnenia účelu trestu.
Ak sa závažnosť činu, najmä pri pasívnej eutanázii, pohybuje na hranici
trestnej a inej právnej zodpovednosti, s prihliadnutím na poľahčujúce
517

PRIJATIE ZÁVEROV Z KONFERENCIE

okolnosti, pri usmrcovaní osoby na jej žiadosť alebo zo súcitu, ktorá trpí neznesiteľnými bolesťami, nie je naďalej únosné postihovať takéto protiprávne
konanie podľa ustanovenia § 145 – vraždy.576)
Pri jednotlivých formách vraždy treba rozlišovať, či páchateľ iného úmyselne usmrtí z obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky, surovým spôsobom, zákerne zdravú osobu, alebo či lekár usmrtí osobu, ktorá prežíva neznesiteľné
utrpenie, bez nádeje na vyliečenie, na jej žiadosť alebo zo súcitu, aby ju zbavil
bolesti utišujúcimi prostriedkami, ktoré majú aj negatívne účinky na urýchlenie
smrti.
V iných právnych poriadkoch majú na postih takýchto protiprávnych konaní zavedené do Trestného zákona buď privilegované skutkové podstaty,
alebo ich posudzujú ako krajnú núdzu, výkon povolania, súhlas poškodeného
alebo inú okolnosť vylučujúcu protiprávnosť takéhoto konania. U nás je to len
záležitosťou posúdenia súdu, či uzná z hľadiska proporcionality dôstojnú
a bezbolestnú smrť za menej závažné konanie než bolestivé, neznesiteľné
útrapy umierajúceho človeka.
Najúčinnejším nástrojom ako vyriešiť problém eutanázie v období, keď
prevažná časť našich občanov nie je za jej legalizáciu, ostáva len premyslená
zákonná úprava právnej zodpovednosti za toto protispoločenské konanie,
kde by sa konkretizovali jasne a objektívne pravidlá na spoločenskú kontrolu
tejto kriminality.
Do Trestného zákona by bolo vhodné zaviesť trestný čin „usmrtenia zo
súcitu“ v podobnom znení:
ods. 1 – „Kto iného, ktorý prežíva neznesiteľné útrapy a jeho život je beznádejný, zo súcitu úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na štyri
až osem rokov.“
ods. 2 – „Kto iného, z dôvodu skrátenia utrpenia umierajúceho, úmyselne usmrtí ne jeho vlastnú žiadosť, potrestá sa odňatím slobody na dva až
päť rokov.“
V súčasnom období prevládajú názory, podľa ktorých tíšenie bolesti a nepredlžovanie agónie v terminálnom štádiu s následkom skrátenia života zapríčinenom podávaním liekov na zmiernenie útrap umierajúceho nie je v rozpore
s medicínskou etikou ani právnym poriadkom, ak je to vykonávané na výslovnú žiadosť pacienta alebo so súcitu a odbornej znalosti lekára. Tento vzťah
medzi lekárom a pacientom, zameraný na skrátenie útrap umierajúceho, by
sa mal jednoznačne právne upraviť a tak legalizovať pasívu eutanáziu.
Ak zoberieme do úvahy, že v poslednom období dochádza k stíhaniu pasívnej eutanázie len sporadicky, keďže prípady protiprávneho skrátenia utrpenia smrteľne nemocných pacientov ostávajú skryté, zahalené intimitou
576) Rizman, S. – Šamal, P.: Trestní zákon – komentář, C.H. Praha, Beck – ŠEVT, 1994, s. 778
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nemocničného prostredia, utajené lekárskou mlčanlivosťou a hrozbou trestnej zodpovednosti, je urýchlenie smrti na výslovnú žiadosť a zo súcitu v tejto
forme, aj z dôvodu konkludentného súhlasu príbuzných, v medicínskej praxi
v tichosti vykonávané.
Konanie lekára pri pasívnej eutanázii, keď je život len umelo udržiavaný
prostredníctvom prístrojov, i keď používa podľa ústavy rovnakú ochranu ako
iný život, z hľadiska protispoločenského konania nedovoľuje spoločenskú nebezpečnosť trestného činu, ak došlo k odpojeniu pacienta od prístrojov len
preto, že bez nich nie je schopný ďalšieho života.
Na základe uvedeného, ak by sa pri pasívnej eutanázii presne vymedzili
a uzákonili podmienky a predpoklady, za ktorých môže dôjsť k prerušeniu
liečby u umierajúceho nevyliečiteľného pacienta a upresnili druhy liekov, ktoré je možné podávať na utíšenie bolesti, i keď majú aj negatívne účinky
a urýchľujú smrť, v takom prípade by sa činnosť lekára legalizovala.

Záver:
Na základe uvedeného nie je udržateľné, aby sa podľa súčasnej právnej
úpravy nášho TZ postihovala eutanázia ako kvalifikovaná skutková podstata
úkladnej vraždy, keď v iných krajinách je legalizovaná alebo sa postihuje podľa špeciálnej privilegovanej skutkovej podstaty takéhoto trestného činu.

8 prof. JUDr. Pavel Baláž, CSc.

Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave
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„Pretáčanie kilometrov“ – problém, či banalita ?

Matúš Šaray

„Pretáčanie kilometrov“
– problém, či banalita ?
Abstrakt:
Článok je reakciou na návrh zákona, ktorým malo dôjsť k novelizácii
Trestného zákona, a to doplnením trestného činu Falšovanie a pozmeňovanie
údajov na tachometri motorového vozidla. Zameriava sa na analýzu navrhnutej
skutkovej podstaty, ako aj skutkovej podstaty Nekalé obchodné praktiky voči
spotrebiteľovi podľa § 269a Trestného zákona. Z pohľadu trestnoprávnej teórie venuje pozornosť súbehu trestných činov.

Kľúčové slová:
Súbeh trestných činov, falšovania a pozmeňovanie údajov, nekalé obchodné praktiky.

Abstract:
This article is a response to the draft law which should update the
Criminal Code by amending the crime of counterfeiting and forgery of data on
the speedometer of a motor vehicle. It focuses on the analysis of the
proposed merits as well as merits of unfair business practices to the
consumer according to § 269a of the Criminal Code. From the viewpoint of
criminal law theory it pays attention to the multiple criminal acts.

Keywords:
Overlapping offenses, forgery and tampering with data, unfair business
practices
V predchádzajúcom období zarezonovala problematika tzv. pretáčania
(presnejšie odtáčania) najazdených kilometrov na tachometroch motorových
vozidiel. Máme tým na mysli konanie, ktorým dochádza k zmene stavu tachometra (pochopiteľne smerom dolu) zásahom do tohto meracieho zariadenia
motorového vozidla. Hlavným, ak nie jediným cieľom takéhoto konania, je „vylepšiť“ si svoju pozíciu ako predávajúceho.
Poslanci NR SR predložili v septembri 2010 poslanecký návrh novely zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“), ktorým sa
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má Trestný zákon doplniť o trestný čin „Falšovanie a pozmeňovanie údajov na
tachometri motorového vozidla“. Z pohľadu systematiky Trestného zákona
mal byť podľa predloženého návrhu zákona tento trestný čin zaradený v rámci
štvrtej hlavy (Trestné činy proti majetku), druhej – osobitnej časti Trestného
zákona. Návrh predpokladal zaradenie za § 220 – Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla, s číselným označením ako
§ 220a. Podľa citovaného návrhu: „kto falšuje alebo pozmení údaj o stave celkovo najazdených kilometrov na tachometri motorového vozidla v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech
alebo kto uvádza taký údaj ako pravdivý, alebo si ho nechá vyhotoviť s úmyslom uvádzať ho ako pravdivý, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok“.
Svoju iniciatívu poslanci odôvodňovali aj tým, že 30 – 60 % jazdených
motorových vozidiel sa v Slovenskej republike predá s pozmenenými údajmi
na tachometri. Rozsah takéhoto konania sa tým dostal do takej miery, na ktorú by spoločnosť mala reagovať, a to aj formou zmeny Trestného zákona.
Predpokladom je vplyv preventívnej funkcie trestného práva voči potencionálnym páchateľom. Jedným z dôvodov, ktorý podporoval zavedenie nového
trestného činu, bolo aj budúce „odľahčenie“ súdov v rámci občianskeho súdneho konania, keďže podľa predkladateľov, sú súdy zaťažené aj množstvom
sporov majúcich základ v kúpe motorového vozidla na ktorom bol vykonaný
zásah spočívajúci v znížení počtu celkovo najazdených kilometrov.
V prvopočiatku sa mohlo zdať, že táto iniciatíva získa všeobecnú podporu
naprieč politickým spektrom NR SR. Návrh novely bol v októbri 2010 posunutý do druhého čítania. S uvedenou zákonodarnou iniciatívou vyslovovali súhlas aj (predovšetkým) občania, ktorí majú s problematikou kúpy motorového
vozidla s odtočeným tachometrom nedobrú skúsenosť. Mnohí však po zistení
tohto stavu (spravidla pri najbližšej návšteve značkového servisu) nechali vec
bez ďalšieho riešenia s tým, že sa poučili na svojej chybe pri kúpe jazdeného
vozidla. Niektorí z nich sa pokúsili daný problém riešiť podaním trestného
oznámenia na predajcu. Závery však boli pre nich prinajmenšom zarážajúce,
nakoľko sa v takýchto prípadoch prevažne konštatovalo, že skutok nie je
trestným činom, a že sa oznamovateľ môže domáhať svojich oprávnených záujmov formou občianskeho súdneho konania.
Vláda však na svojom rokovaní dňa 17.11.2010 tento poslanecký návrh
odmietla s odôvodnením, že by jeho prijatím dochádzalo k aplikačným problémom, nakoľko by schválenie nového trestného činu bolo v jednočinnom súbehu s trestným činom „nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi“ podľa
§ 269a Trestného zákona. Výsledkom tak bolo, že NR SR na svojom decembrovom zasadnutí neschválila poslanecký návrh zmeny trestného zákona
a trestný čin „Falšovanie a pozmeňovanie údajov na tachometri motorového
vozidla“ sa tak nestal súčasťou trestného zákona.
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Toľko krátka faktografia z nedávnej minulosti. Dovolím si touto cestou polemizovať s názormi, ktoré viedli k odmietnutiu návrhu nového trestného činu.
Hlavným dôvodom mojich pochybností je zdôvodnenie zo strany Ministerstva
spravodlivosti SR, že v prípade tohto návrhu by išlo o duplicitu s trestným činom podľa § 269a Trestného zákona nesúceho označenie: „Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi“. Keď sa na citované ustanovenie pozrieme podrobnejšie, práve vtedy sa vynárajú otázky, či je naozaj možné manipuláciu
s evidenciou kilometrov v motorovom vozidle zahrnúť pod skutkovú podstavu
uvedenú v § 269a Trestného zákona. Toto ustanovenie je pomerne „čerstvou“ skutkovou podstatou, ktorá bola Trestného zákona doplnená zákonom
č. 497/2008 Z.z., a to od 20.12.2008. Táto novelizácia Trestného zákona
nadväzovala na zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len
„ZoOS“).
Podľa tohto ustanovenia Trestného zákona (Nekalé obchodné praktiky
voči spotrebiteľovi):
(1) Kto poruší práva spotrebiteľa konaním spočívajúcim v obchodných
praktikách, ktoré sa podľa osobitného predpisu o ochrane spotrebiteľa považujú za každých okolností za nekalé,
a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch
odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin
prepustený, alebo
b) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, potrestá sa trestom odňatia slobody na šesť mesiacov
až tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto poruší práva spotrebiteľa
tým, že dá na konanie spočívajúce v obchodných praktikách podľa odseku 1
pokyn, hoci predávajúci bol za obdobné konanie v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
Zamerajme teraz svoju pozornosť na prvú vetu citovaného ustanovenia.
Na naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu sa vyžaduje, aby sa páchateľ dopustil konania spočívajúceho v obchodných praktikách, ktoré
sa podľa osobitného predpisu o ochrane spotrebiteľa považujú za každých okolností za nekalé... (zvyšná časť definície nie je v rámci tejto úvahy
podstatná).
Osobitným predpisom na ochranu spotrebiteľa je jednoznačne už citovaný ZoOS. Pojem nekalé obchodné praktiky je definovaný v § 7 ZoOS, pričom
v ods. 1 sa nekalé obchodné praktiky zakazujú. V ods. 2 je snaha
o maximálne zovšeobecnenie, keď sa nekalá obchodná praktika definuje cez
jej vonkajšiu podobu (ako sa javí), čiže cez výsledok, ktorý môže spôsobiť.
Spomínané zovšeobecnenie je viazané na priemerného spotrebiteľa, resp.
priemerného člena skupiny. Osobitne je v ods. 3 venovaná pozornosť
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skupine spotrebiteľov, ktorí sú osobitne zraniteľní z dôvodu ich duševnej poruchy alebo telesnej vady, veku alebo dôverčivosti, pričom aj tu sa obchodná
praktika posudzuje vo vzťahu k priemernému členovi tejto (handicapovanej)
skupiny.
Vo vzťahu k Trestnému zákonu má však rozhodujúci význam § 7 ods. 4
ZoOS, podľa ktorého sa za nekalú obchodnú praktiku považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa § 8 ZoOS a agresívna obchodná praktika podľa § 9 ZoOS. Zoznam obchodných praktík, ktoré sa za
každých okolností považujú za nekalé, je v prílohe č. 1 ZoOS. A práve v tejto
vete (a len v nej) je podľa môjho názoru spojenie s § 269a Trestného zákona.
Na naplnenie skutkovej podstaty podľa tohto ustanovenia sa totiž páchateľ
musí dopustiť konania spočívajúceho v obchodných praktikách, ktoré
sa podľa osobitného predpisu o ochrane spotrebiteľa považujú za každých okolností za nekalé. Expressis verbis nie konanie, ktoré má znaky nekalej obchodnej praktiky podľa § 7 ZoOS, ale výhradne konanie uvedené
v druhej vete § 7 ods. 4 ZoOS, s odkazom na prílohu č. 1 ZoOS. Jedine tu je
totiž zhoda v použitej terminológii § 269a Trestného zákona, ktorý je blanketovou normou odkazujúcou na osobitný predpis o ochrane spotrebiteľa. Príloha
č. 1 ZoOS nesie práve označenie: „Obchodné praktiky, ktoré sa za každých
okolností považujú za nekalé“, pričom obsahuje dve skupiny praktík. Jednou
sú klamlivé obchodné praktiky (23 obchodných praktík) a druhou agresívne
obchodné praktiky (8 obchodných praktík). Pri analýze uvedených praktík
však pod žiadnu z nich nie je možné subsumovať konanie spočívajúce v manipulácii s údajmi na tachometri motorového vozidla.
Vo vzťahu k ZoOS by takáto subsumpcia prichádzala teoreticky do úvahy
len vo vzťahu k § 8, ktorý definuje klamlivé konanie a klamlivé opomenutie,
keď používa formuláciu: „Obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej
transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je
preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže
uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa...“ Ak by sa teda Trestný zákon
svojim § 269a odvolával všeobecnejšie na ZoOS (stačil by odkaz na pojem
nekalej obchodnej praktiky), bolo by možné už aj konanie spočívajúce v úmyselnom uvedení nesprávneho údaju o stave najazdených kilometrov bez
akýchkoľvek pochybností zaradiť pod klamlivú obchodnú praktiku. V tomto
prípade by teda podľa môjho názoru stačilo konanie, ktorým predávajúci vedome uvedie nesprávne údaje o stave celkovo najazdených kilometrov motorového vozidla, nakoľko tým môže zapríčiniť rozhodnutie spotrebiteľa, ktoré
by inak neurobil – čiže ak by mal správnu informáciu o stave najazdených kilometrov, predmetné vozidlo by nekúpil. V takejto konštrukcii by teda stačilo
uviesť nesprávny údaj a tým uviesť do omylu, a to aj bez vykonania fyzického
zásahu do tachometra motorového vozidla.
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Použitá formulácia § 269a Trestného zákona však pomerne striktne vymedzuje okruh konaní, ktoré je možné zahrnúť pod trestný čin nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľovi, takže stotožnenie manipulácie s údajmi
o najazdených kilometroch motorového vozidla so skutkovou podstatou podľa § 269a Trestného zákona nie je podľa môjho názoru možné.
Skôr by som si vedel uvedenú argumentáciu predstaviť vo vzťahu k § 269
Trestného zákona – „Poškodzovanie spotrebiteľa“, podľa ktorého: „Kto poškodí spotrebiteľa a spôsobí mu malú škodu tým, že...klame spotrebiteľa na
kvalite, množstve alebo hmotnosti tovaru alebo...“. Údaj o (skutočne) najazdených kilometroch na motorovom vozidle je za každých okolností možno považovať za znak kvality motorového vozidla. Je totiž vo všeobecnosti zaužívané, že vozidlo, na ktorom je najazdených cez 200 000 kilometrov má inú hodnotu pre kupujúceho, ako vozidlo, ktoré najazdilo 50 000 kilometrov.
Uvedené však treba brať do úvahy v ideálnom prípade, teda len vtedy, keď
predmetné vozidlo je primeraným (výrobcom predpísaným, alebo odporúčaným) spôsobom udržiavané a servisované. Inak sa môžeme stretnúť aj s opakom, keď vozidlo „zodpovedného“ majiteľa s vyšším počtom kilometrov je
v lepšom technickom stave, ako vozidlo s nižším stavom na tachometri, ktorému nie je venovaná žiadna servisná pozornosť. Pri sledovaní ponuky jazdených motorových vozidiel je však údaj o stave najazdených kilometrov jedným
z rozhodujúcich kritérií, ktoré si kupujúci všíma. Tento údaj je tak v rámci spotrebiteľa vnímaný ako znak kvality vozidla, čomu zodpovedá aj cena.
V ďalšej časti si dovolím vysloviť ďalšiu výhradu k odôvodneniu neprijatia
citovanej novely Trestného zákona. Tu sa dostávame do roviny aplikácie trestnoprávnej teórie, ale aj súdnej praxe. Ide o samotný inštitút súbehu trestných
činov, jeho podstatu, teoretickú a praktickú stránku tohto pojmu.
Teória trestného práva presne definuje súbeh trestných činov, ako stav,
keď páchateľ spácha viac trestných činov pred tým, ako bol za niektorý z nich
odsúdený súdom prvého stupňa.577) Pri tom platí, že každý čin je potrebné
posúdiť z hľadiska všetkých skutkových podstát, ktoré pozná Trestný zákon
a samozrejme podľa týchto ustanovení aj uložiť trest, čím sa napĺňa jedna zo
základných zásad trestného práva nullum crimen sine lege, nulla poena sine
lege. Trestnoprávna teória, ako aj aplikačná prax pritom umožňujú, aby sa
v odôvodnených prípadoch konanie páchateľa posudzovalo len podľa jedného ustanovenia trestného zákona, čiže ide o prípady, kedy nastáva vylúčenie
jednočinného súbehu. Jedným z takýchto dôvodov je pomer špeciality, kedy
sa uplatňuje jedna zo základných právnych zásad lex specialis derogat legi
generali. Prípadov, kedy sa podľa Trestného zákona bude aplikovať táto
577) Ivor, J. a kol.: Trestné právo hmotné, Bratislava, Iura Edition, s.r.o., 2006, s.289
Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D.: Základy trestní odpovědnosti, podstatně přepracované
a doplněné vydání, Praha, Orac, s.r.o., 2003, 2004, s.400
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zásada, je z pohľadu právnej teórie ako aj praxe pomerne dosť. Podstatou je,
že špeciálna skutková podstata trestného činu má zúžený rozsah v pomere
k všeobecnej skutkovej podstate.578) Vo vzťahu k predmetu tejto úvahy mám
za to, že návrh nového trestného činu „Falšovanie a pozmeňovanie údajov na
tachometri motorového vozidla“ je lex specialis vo vzťahu k trestnému činu
podľa § 269, § 269a Trestného zákona ako lex generalis. Uvedené vyplýva
práve zo zúženého rozsahu konania, ktorého sa musí páchateľ dopustiť, aby
jeho konanie mohlo byť subsumované pod túto skutkovú podstatu.
Záverom by som si dovolil vysloviť názor, že skutková podstata trestného
činu Falšovanie a pozmeňovanie údajov na tachometri motorového vozidla
mala byť do Trestného zákona doplnená, a to už v minulosti, kedy bol obchod
z ojazdenými motorovými vozidlami maximálne rozšírený a množstvo ľudí sa
dostalo do nezávideniahodnej situácie, keďže nebolo ani v ich silách a ani
v silách a niekedy aj (ne)ochote polície, riešiť tieto prípady. Trestnoprávne
hľadisko riešenia tohto stavu bolo, a aj je problematické a tak občanovi zostáva len občianskoprávne konanie, ktorým sa bude domáhať vrátenia kúpnej
ceny, či poskytnutia primeranej zľavy z kúpnej ceny. Samozrejme s tým, že
nie ľahké dôkazné bremeno je v takomto postupe na strane žalobcu. Vo vzťahu k navrhovanému zneniu trestného činu „Falšovanie a pozmeňovanie údajov na tachometri motorového vozidla“ ma pri analýze navrhnutej skutkovej
podstaty zaujala poznámka známeho (inak „garážového autoopravára“) o banálnej výmene tachometra, respektíve celej palubnej dosky motorového vozidla. Jednou z možných otázok aplikačnej praxe by bolo posúdenie, či uvedené konanie spadá pod navrhovanú skutkovú podstatu, alebo je potrebné
túto ešte viac špecifikovať aj o tento spôsob konania. V každom prípade však,
pri odpovedaní na otázku z názvu úvahy musíme konštatovať, že popisovaný
jav určite nie je banalitou, ale problémom, ktorému je potrebné venovať pozornosť, pretože sa priamo, či nepriamo dotýka pomerne širokej časti
spoločnosti.

578) Ivor, J. a kol.: Trestné právo hmotné, Bratislava, Iura Edition, s.r.o., 2006, s.298
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Historický vývoj právní úpravy trestněprávního institutu ...
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trestněprávního institutu
prohlídky jiných prostor na
území Československé republiky
a jejích nástupnických států
Abstrakt:
Autor se zabývá vývojem právní úpravy nařizování prohlídek jiných prostor
a souladem aktuální právní úpravy s Evropskou úmluvou o lidských právech.
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Prohlídka domovní, prohlídka jiných prostor, obydlí, Ústavní soud, Evropský soud pro lidská práva

Abstract:
The author examines the development of legal regulation for orders to
search other premises and the compliance of the current legal regulation with
the European Convention on Human Rights.

Keywords:
search of premises, search of „other premises“, residence, Constitutional Court, European Court of Human Rights
Cílem autora je posoudit problematiku nařizování prohlídek jiných prostor. Běžně se předpokládá, že na území Československa byla právní úprava
prohlídky jiných prostor zakotvena až zákonem č. 558/1991 Sb. s tím, že termín domovní prohlídka byl užší než v pozdějším chápání, takže není na co navazovat. Je to však pravda?
Po recepci rakouského práva na českém území zákonem č. 11/1918
Sb. a analogicky uherského práva na území slovenském se uplatňovalo československé právo vycházející z práva rakouského a z práva uherského.579)
Rakouský trestní řád neobsahoval výslovnou úpravu prohlídek jiných
579) Blíže např. Beňa, J.. Vývoj slovenského právneho poriadku. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta., 2001, s. 18 a násl, Knapp, V.: Teorie práva. Praha:
C.H.Beck., 1995, s. 61
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prostor.580) Hlava dvanáctá (§ 139-149) upravovala mj. prohlídku tak, že:
„§ 139 Domovní prohlídka, tj. prohledávání bytu a jiných místností náležejících k domácnosti“ a „§ 140 Zpravidla smí se prohlídka provésti jen na
soudcovský rozkaz důvody opatřený. … Má-li se vykonati domovní prohlídka v budově vojenské nebo vojskem /zeměbranou/ obsazené, budiž to
ohlášeno veliteli a přibrána osoba vojenská / zeměbranecká / jím k tomu
určená.“ Objevuje se zárodek prohlídky jiných prostor – vojenských objektů.
Prohlídku nebyl oprávněn rozkázat jenom soudce, ale dle § 141: „Úředníci
soudní nebo úředníci bezpečnostních úřadů581) mohou za účelem trestního soudnictví při nebezpečí v prodlení naříditi domovní prohlídku také bez
soudcovského rozkazu… K témuž účelu mohou také bezpečnostní orgány vykonati domovní prohlídku z vlastní moci, byl-li proti někomu vydán
rozkaz předváděcí nebo zatýkací anebo byl-li někdo přistižen při činu,
označen veřejným honěním nebo veřejnou pověstí za podezřelého z trestného činu anebo byl-li přistižen maje věci, které poukazují na účast na takovém činu“, přičemž o výsledku svého zákroku musely bezpečnostní úřady
ihned učinit oznámení příslušnému státnímu zástupci či vyšetřujícímu soudci
(§ 24). Státní zástupce mohl nařídit vykonání domovní prohlídky jen tehdy, pokud se v nepřítomnosti soudní osoby oprávněné k jejímu nařízení ukázala nutnost neodkladného provedení (§ 88).
Převzatá rakouská úprava rozlišovala u domovních prohlídek mezi neodkladnými úkony a úkony, kdy bylo možné si vyžádat soudní rozkaz. Postupně
se vyvíjela zejména v návaznosti na zákon č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky, která v § 112 stanovila neporušitelnost domovního práva s odkazem na zvláštní zákon. Tím se stal ústavní zákon č. 293/1920 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního zakotvující v § 6-10 ochranu svobody domovní. Prohlídku bytu nebo
jiných místností náležejících k domácnosti nebo určených k provozování
živnostní nebo výdělečné činnosti, připouštěl § 6 pouze: „v případech podle zákona dovolených a to jen soudem nebo úřadem podle zákona příslušným
a řízením podle zákona upraveným.“ Ústavní listina dále zakotvila v § 7 a 8 výjimečné podmínky pro provedení domovní prohlídky bez příkazu soudce a v § 9
kritéria pro provedení prohlídek místností obývacích či živnostenských pro
účely jiné než trestního řízení. Ústava Československé republiky poskytovala
ochranu v rozsahu širším582) než trestní řád, nerozlišovala mezi místností sloužící k výdělečné činnosti fyzické či právnické osoby.
580) Zákon č. 119/1873, ř. z. ze dne 23. května 1873, jímž se zavádí nový řád soudu trestního.
581) K bezpečnostním úřadům náleželi i představení obcí dle § 24 tr.ř., po 2. sv. válce představitelé
MNV dle vl. nař. č. 4/1945 Sb. II ze dne 5. května 1945 o volbě a pravomoci národních výborů.
582) Porušení domovní svobody se zlým úmyslem bylo pak dle § 12 trestáno odnětím svobody až na
5 let, při zvláště přitěžujících okolnostech až na 10 let, jinak jako přestupek vězením od jednoho týdne do šesti měsíců.
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Za prvních 10 let existence Československé republiky byla v příslušné
sbírce583) zveřejněna pouze dvě rozhodnutí posuzující platnost domovních
a podobných prohlídek dle rakouského trestního řádu a to s ohledem na
oprávnění lesní stráže k jejímu provedení.584) Z nich rozhodnutí č. 1374 Sb.
n. s. tr. se zmiňuje o „cizím domu nebo ohraženém místě“, aniž by blíže popisovalo, zda ohražené místo patří k domu atd. V dalších deseti letech byla
v téže sbírce opětovně k zákonu č. 119/1873 ř. z. publikovaná pouze dvě
rozhodnutí - č. 3963 Sb. n. s. tr. (domovní prohlídku lze provést u kohokoliv
a nejen u podezřelého) a č. 3891 Sb. n. s. tr. (v případě nebezpečí v prodlení
není nutné respektovat formální předpisy). Problematiku domovních prohlídek pak posuzovaly i správní soudy585) např. při aplikaci tr.ř. na domovní prohlídky realizované politickou správou při nebezpečí v prodlení, kdy byla nařízeno: „provedení domovní prohlídky jak u Vás tak i v místnostech organizace.“ Protože nejvyšší správní soud dospěl v konkrétním případě k závěru, že
se jednalo o úkon, kde hrozilo nebezpečí z prodlení, nezabýval se námitkami
stížnosti, že snad v daném případě mohly domovní prohlídky být provedeny
stejně rychle soudní cestou a nezkoumal namítaný nedostatek soudního povolení.586)
Mezistupněm mezi trestním řádem a ústavní listinou se zdá být Vojenský
trestní řád587) přijatý po trestním řádu, ale před přijetím Ústavy Československé republiky. Ten v § 230 upravuje prohlídku domu a jiných místností, jakož
i předmětů, které tam jsou, nebo předmětů, které náležejí podezřelé osobě
a jsou jinde, případně vyjímečně i u jiných osob. Nerozlišuje, zda se jedná
o místnostnosti sloužící k bydlení, stravování, skladování, strážní službě atd.,
přičemž předpokládá, že prohlídku zpravidla nařídí příslušný soud s odchylkami pro případ naléhavého nebezpečí v prodlení (§235). K uvedenému zákonu
se však nepodařilo najít jediný judikát Nejvyššího soudu resp. Nejvyššího vojenského soudu řešící problematiku prohlídek a ani pravděpodobně nejpodrobnější (ne-li jediný) komentář k Vojenskému trestnímu řádu588) neobsahuje
bližší výklad.
583) Sbírka rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních – Sb. n. s.
tr.
584) NS ČSR Kr. I 799/21 z 30. 10. 1922, o zmateční stížnosti státního zastupitelství, č. 976 Sb. n.
s. tr. a NS ČSR Kr II 746/22, z 22.11.1923, o zmateční stížnosti obžalovaného H., č. 1374
Sb. n. s. tr., dále v ASPI zveřejněno NS ČSR (Rt) Kr II 7/20 z 7. 4. 1920, o zmateční stížnosti
Aloisie T. a spol.
585) tak se děje i nyní - např. rozsudek NSS ČR ze dne 29.5.2009, č. j. 5 Afs 18/2008 dostupný
mj. na http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0018_5Afs_0800310A_prevedeno.pdf.
586) Nález ze dne 7. dubna 1924 č. 8635/23, Dr. Osvald Th. a spol. v O. proti MV v Praze o domovní prohlídku, Nejvyšší správní soud, publikační číslo 3453/1924 Bohuslav-rozhodnutí administrativní, údaje dle ASPI.
587) Zákon č. 131/1912 ř.z., ale stejné analogicky platí i pro uherský zákonný článek XXXIII:1912.
588) Beneš, J:Vojenský trestní řád. Praha: Československý Kompas., 1934.
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Předpisy upravující soudnictví mládeže589) neměly zvláštní úpravu prohlídek a uplatnila se obecná úprava trestních řádů.
Uherské právo590) vycházející ze zákonného čl. XXXIII:1896 o trestním
soudním řádu upravovalo prohlídky podobně jako rakouské právo, ale více
charakterizovalo, co do nich spadá. Projevuje se tendence nárůstu ochrany
od původní ochrany „bytu a jiných místností náležejících k domácnosti“
v rakouské úpravě dle zákona č. 119/1873 ř. z. i k soudní ochraně před zneužitím prohlídek jiných prostor. Podle § 173 zákonného čl. XXXIII:1896 bylo
možné prohlídnout dům, byt jednotlivce podezřelého ze zločinu či přečinu netrestaného pouze peněžním trestem, stejně jako jiné jeho či jím používané
místnosti a v nich se nacházející předměty, podkud se bylo možno odůvodněně domnívat, že to povede k dopadení pachatele nebo účastníka či k zabezpečení důkazu. Zákon rozlišoval i dům, byt a místnosti jiných osob (§174 tr.
p.). Dále zvlášt vyjmenovával krčmy, výčepy, nevěstince a takové veřejně přístupné místnosti, kde se hrají zakázané hazardní hry či sloužící zpravidla zločincům za úkryt, které bylo možno prohlížet bez soudcovského povolení (§175
tr.p.). Prohlídku byl oprávněn nařídit vyšetřující soudce a v případě nebezpečí
z prodlení okresní soud a policejní úřad provádějící vyhledávání (resp. stopovanie) a to vždy s možností rozkladu proti nařízení příslušné prohlídky (§177
tr.p.). Prohlídku zpravidla prováděl soudce či vyšetřující soudce v obvyklé
době předpisem vymezené pro provádění domovních prohlídek.
Československá prvorepubliková a poválečná trestněprávní literatura se
pojmem domovní svoboda resp. vymezením domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor téměř nezabývala.591) Pokud odkazovala na jiné předpisy,
pak zejména na ústavu a ústavní listinu a předpisy svobodu omezující592) či
podobně jako rakousko-uherská literatura593) byla téměř bez odkazů. Odpověď na otázku zda a v jakém rozsahu byly jiné prostory zahrnované pod soudní
ochranu nedává ani literatura věnovaná ústavnímu právu, když např. v komentované Československé ústavě byl u domovních prohlídek odkaz pouze na jeden již citovaný judikát z Bohuslavovy administrativní sbírky. 594) Jedinou
589) Např. zákon č. 48/1931 Sb. z. a n., o trestním soudnictví nad mládeží nebo zákonný čl.
XXXVI:1908
590) Přesněji: „Zákonný článok XXXIII. z roku 1896, o súdnom trestnom poriadku. ( sankcionovaný
dňa 4. decembra 1896. – Vyhlásený vo sbierke krajinských zákonov dňa 22. decembra
1896).“
591) Kovařík, F., Kunc, J., Rubeš, J., Tolar, J. : Trestní řád a ostatní předpisy. Praha: JUDr. Václav
Tomsa., 1947.
592) Pro vymezený rozsah článku se autor nezabývá omezováním domovní svobody zejména v situacích ohrožujících státní celistvost např. dle zákona č. 300/1920 Sb., zákona č. 125/1933 Sb.
a předpisy dalšími nevýznamnými již nyní.
593) Nový řád soudu trestního. Praha: Jindřich Mercy., 1874., Solnař, V.: Československý trestní
řád. Praha: Všehrd., 1932.
594) Peška, Z.: Československá ústava. Praha: Československý Kompas., 1935.
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výjimkou se pak zdá být částečně Kallab,595) který odkazuje i na rozhodnutí
č. 2285/1898 ze sbírky rakousko-uherské , tj. před přijetím Ústavy ČSR.
V dodatcích připomíná u tr. ř. i zvláštní úpravu prohlídek v podnicích důležitých
pro obranu, tj. vztahuje právní úpravu domovních prohlídek dle tr. ř. i na prohlídky např. výrobních podniků.
Za první republiky právní úprava chápala domovní prohlídku šířeji,
než jak jí popisovala naše nedávná právní teorie, zahrnovala do ní alespoň v určitém rozsahu i jiné prostory a vyžadovala s výjimkou nebezpečí
v prodlení či prohlídek specifických prostor či prohlídek prostor u specifických osob vždy k jejímu provedení soudní rozkaz/nařízení.
Ústava 9. května z r. 1948 v § 173 stanovila, že dnem, kdy tato ústava
nabude účinnosti, pozbývá platnosti ústavní listina Československé republiky,
uvozená zákonem ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb., jakož i její součásti.
V § 4 nazvaném Svoboda domovní prohlásila: „Domovní svoboda se zaručuje. Může být omezena jen na základě zákona.“ a v § 5: „(1) U nikoho nesmí
být provedena domovní prohlídka, leč v případech dovolených podle zákona, a to jen soudem nebo úředním orgánem podle zákona příslušným
a řízením upraveným podle zákona. (2) Domovní prohlídka smí být provedena, nestanoví-li zákon jinak, jen na písemný odůvodněný příkaz soudce
nebo úřadu...“, když již nestanovila, že domovní svoboda zahrnuje i prohlídku bytu nebo jiných místností náležejících k domácnosti nebo určených
k provozování živnostní nebo výdělečné činnosti. Termín „domovní svoboda“ začínal vyvolávat dojem, že se vztahuje pouze na prostory, kde se bydlí,
což se odlišovalo i od Úmluvy sjednané v r. 1950 (viz dále). Došlo k zúžení
ochrany domovní svobody na principy uplatněné před přijetím trestního řádu v
§ 1 zákona pro ochranu práva domácího ze dne 27.10.1862 (č. 88/1862 ř.
z.). Zúžení se projevilo i v zákoně č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním.
Ten ve své hlavě druhé, oddílu sedmém nazvaném Domovní a osobní prohlídka ji upravoval ve čtyřech paragrafech, a z toho příkaz k ní v § 132. Příkaz,
nevykonával-li prohlídku sám, vydával prokurátor a v případě nebezpečí
v prodlení i orgán povolaný k vyhledávání. Soud nerozhodoval o nařízení prohlídky a jeho úlohou v souvislosti s prohlídkami se pochopitelně nikdo nezabýval.597)
K symbolickému návratu soudní moci při nařizování domovních prohlídek
pak došlo přijetím zákona č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád). Ten blíže nevymezoval, kde lze provést domovní prohlídku. Domovní
595) Kallab, J., Herrnritt, V.: Trestní řád československý. Praha: Československý Kompas., 1931,
s. 211, Kallab, J., Herrnritt, V.: Dodatky k trestním zákonům československým a k trestnímu
řádu československému. Praha: Československý Kompas., 1938. s. 656.
596) Přesněji z Entscheidungen des k.k. Obersten Gerichts-als Cassationshofes, veröffentlicht von
der k. k. Generalprokuratur
597) Dolenský, A., Šimák, J.: Trestní zákon a trestní řád. Praha: Orbis.,1950.
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prohlídku na základě svého rozhodnutí vykonával předseda senátu, nebo prokurátor, vyšetřovací orgán pak s předchozím souhlasem prokurátora případně
ji provedl bezpečnostní orgán na příkaz soudce, prokurátora či po předchozím souhlasu prokurátora na příkaz vyšetřovacího orgánu. Bez příkazu mohl
bezpečnostní orgán provést domovní prohlídku pouze v případě, kdy věc nesnesla odkladu a nešlo příkazu k domovní prohlídce předem dosáhnout anebo šlo-li o osobu přistiženou při činu, či na kterou byl dán příkaz k zatčení. Proti příkazu vyšetřovacího orgánu k domovní prohlídce byla přípustná stížnost (§
186), která neměla odkladný účinek a nedošlo-li k autoremeduře, pak o ní
rozhodoval prokurátor. Proti příkazu vydanému předsedou senátu nebo prokurátorem stížnost dle § 154 odst. 2 druhá věta tr. ř. nebyla stížnost přípustná. Nedostatek soudních garancí pro práva podezřelých v souvislosti s prohlídkami literatura v zásadě neřešila.598) Nepřípustnost stížnosti na rozdíl od
uherského práva pak zůstala zachovaná i po přijetí zákona č. 141/1961 Sb.
Příkaz k domovní prohlídce byl a je i nyní považován za rozhodnutí svého druhu a ne za usnesení a proto proti němu nebyla stížnost přípustná, což platilo
analogicky i o příkazu státního zástupce k prohlídce jiných prostor a pozemků
po jejím zakotvení v trestním řádu.
Socialistická ústava (ústavní zákon.č. 100/1960 Sb.) ještě více omezila ochranu domovní svobody z ochrany domu dle Ústavy 9. května na
ochranu obydlí, když stanovila: „Čl. 31 Nedotknutelnost obydlí, listovní tajemství a tajemství dopravovaných zpráv, jakož i svoboda pobytu jsou zaručeny.“ V tomto socialistickou ústavou zavedeném omezení ochrany domovní svobody na ochranu obydlí pak následně pokračovaly všechny trestněprávní úpravy v Československu a jeho nástupnických státech.
Termín obydlí zakotvuje čl. 12 odst. 1 Listiny,599) dle níž je „obydlí nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm
bydlí.“ Zároveň je dle odst. (2) „domovní prohlídka …přípustná jen pro účely
trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon“. Úmluva o ochraně lidských práv
a základních svobod v čl. 8 odst. 1 v českém překladu stanoví, že: „Každý má
právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.“ Užší vymezení soudní ochrany obydlí v trestním řádu i v Listině
bez ochrany jiných prostor může mít příčinu i v nepřesném překladu čl. 8 Úmluvy. K jeho správnému vymezení ESLP uvedl v § 30 rozsudku ve věci Niemietz versus Německo z 16. 12. 1992, série A č. 251-B: „Pokud jde o slovo
“obydlí” vyskytující se v anglickém textu článku 8, Soud konstatuje, že
v některých smluvních státech, jmenovitě v Německu (viz výše odstavec
18), bylo akceptováno, že se vztahuje i na obchodní místnosti. Takováto
598) Např. Jelínek, E., a kol.: Trestní řád a předpisy související. Praha: Orbis., 1958.
599) uvozené ústavním zákonem č. 23/1991 Sb. ze dne 9. ledna 1991, kterým se uvozuje LISTINA
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
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interpretace je navíc plně v souladu s francouzským textem, protože slovo
“domicile” (pozn. překl. - v českém překladu Úmluvy se k němu nepřihlíželo,
protože ten spočíval na anglickém znění) má širší význam než slovo “obydlí”
a může se např. vztahovat na kancelář osoby vykonávající svobodné povolání. Rovněž v tomto kontextu nemusí být vždy možné činit přesná rozlišení, protože činnost spojená s povoláním nebo obchodem může být vykonávána v soukromém obydlí jednotlivce a činnost, která nemá tuto povahu, může být vykonávána v kanceláři nebo v obchodních místnostech.
Úzká interpretace slov “obydlí” a “domicile” by tudíž mohla způsobit riziko
nerovného zacházení, stejně jako je tomu u pojmu “soukromý život” (viz
výše odstavec 29).“600) Naše legislativa a trestněprávní teorie pak termín
obydlí chápe odlišně judikatury Evropského soudu pro lidská práva a v zásadě
nově i pléna českého Ústavního soudu.
V České republice plénum Ústavního soudu zrušilo část úpravy tr. ř.
z doby společného státu.601) Zamezilo od 8.7.2010 provedení prohlídky jiných prostor bez jejího nařízení soudem při zachování výjimečných případů
uvedených § 83a odst. 3 tr. ř. Rozhodlo takto: „Ustanovení § 83a v odst. 1
část věty první a věta druhá zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, které zní: „v přípravném řízení
státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán k tomu potřebuje
předchozí souhlas státního zástupce.“ se r u š í dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.“602) Původně ustanovení § 83a tr. ř. znělo:
„§ 83a Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků
(1) Nařídit prohlídku jiných prostor nebo pozemků je oprávněn předseda senátu, v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán k tomu potřebuje předchozí souhlas státního zástupce….
(3) Bez příkazu nebo souhlasu uvedeného v odstavci 1 může policejní orgán provést prohlídku jiných prostor nebo pozemků jen tehdy, jestliže
příkazu nebo souhlasu nelze předem dosáhnout a věc nesnese odkladu,
nebo v případě, že uživatel dotčených prostor nebo pozemků písemně
prohlásí, že s prohlídkou souhlasí, a své prohlášení předá policejnímu orgánu. O tomto úkonu však musí bezprostředně uvědomit orgán, který je
k vydání příkazu nebo souhlasu uvedenému v odstavci 1 oprávněn.“ 603)

600) Převzato z právního informačního systému LEGSYS(r) Galaxy Legsys.
601) Viz zákon č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního
tajemství, který vložil od 1. 1. 1992 do trestního řádu dotčené zákonné ustanovení.
602) Nález Ústavního soudu Pl.ÚS 3/09 ze dne 8.6.2010 (o návrhu II. senátu Ústavního soudu na
zrušení ust. §83a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,) byl vyhlášen pod č. 219/2010 Sb. dne 8.7.2010.
603) Souhlas po rozhodnutí pléna již nemůže nikdo udělit, přesto se odst. 3 nezměnil.
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Z dřívější československé koncepce prohlídky jiných prostor vychází
a zrušenému ustanovení českého trestního řádu je zcela analogický i platný
a účinný slovenský trestní řád.604) Stanoví mj.:
„§ 101 Příkaz k prohlídce jiných prostor a pozemků
(1) Nařídit prohlídku jiných prostor nebo pozemků je oprávněn předseda senátu, před zahájením trestního stíhání nebo v přípravném řízení
prokurátor nebo s jeho souhlasem policejní orgán. ...“
K rozhodnutí pléna uplatnili tři soudci odlišná stanoviska. Následně zejména v listopadu 2010 média postavila Ústavní soud před populistickou kritiku, že svým rozhodováním napomáhá pachatelům trestné činnosti.605) Popisovala problémy v dokazování případné viny. Zdůrazňovala, že jde i o velmi závažné případy: „Jen pro představu: u pražského Vrchního státního
zastupitelství, které se specializuje na nejzávažnější hospodářské delikty
v zemi, se to týká 80 procent všech případů. V nich jde celkem o sedm
a půl miliardy korun, o které přišel stát.“ 606)
Nedlouho po zesíleném mediálním tlaku Ústavní soud znovu rozhodoval
a zveřejnil stanovisko, že: „Je-li ústavní stížností napadeno provedení prohlídky jiných prostor, nebo pozemků, je nutné nahlížet na intertemporální
účinky nálezu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 (219/2010 Sb.) tak, že … Nosné důvody
tohoto nálezu lze uplatnit pouze pro futuro (do budoucna), nikoli pro situace, kdy provedení prohlídky jiných prostor a pozemků nařídil … státní zástupce nebo se souhlasem státního zástupce policejní orgán. Proto
v těchto případech pouhý nedostatek souhlasu soudce s provedením
prohlídky jiných prostor a pozemků nezakládá porušení ústavním pořádkem zaručených základních práv a svobod.“ 607) Odmítl svým rozhodnutím
poskytnout soudní ochranu těm, kteří se nelegálnosti prohlídek nařízených
před 8.7.2010 jinou osobou než soudcem dovolávali či budou dovolávat a vytvořil kategorii stěžovatelů s různými právy v návaznosti na to, zda úprava byla
zrušena v jejich věci či ne. Jak o předpokládaných stížnostech případně diskriminovaných rozhodne ESLP, jak na jeho možné rozhodnutí bude reagovat
český Ústavní soud a jak se vyvine slovenská úprava, je otázkou. Zůstává nedobrý pocit, že po kritice svého rozhodování se český Ústavní soud nešťastně
pokusil omezit hrozící následky svého rozhodnutí rozhodnutí. V každém případě s přihlédnutím k europeizaci našeho trestního práva je vhodné věnovat
604) Zákon č. 301/2005 Z. z., trestní řád ve znění pozdějších předpisů
605) Viz článek s videem Důkazy pro kriminální kauzy jsou v ohrožení z 7.11.2010 na http://
www.ct24.cz
606) Viz článek z 8.11.2010 na http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml ?id=
682025
607) Viz č. 426/2010 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze
dne 14. prosince 2010 sp. zn. Pl. ÚS-st. 31/10 k intertemporálním účinkům nálezu sp. zn. Pl.
ÚS 3/09 (219/2010 Sb.) ve vztahu k provedeným prohlídkám jiných prostor a pozemků
publikované 30.12.2010.
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v odborné literatuře a v jeho výuce zvýšenou pozornost právní komparatistice
při posuzování jednotlivých trestněprávních institutů k vyloučení možnosti, že
v trestním řádu budou úpravy vyvolávající pochybnosti o svém souladu s mezinárodními závazky. Je překvapující, že souladnost právní úpravy prohlídek jiných prostor s judikaturou ESLP před rozhodnutím pléna pravděpodobně
v tisku či odborných publikacích neposuzoval žádný český či slovenský autor.

Shrnutí:
Právní úprava prohlídek jiných prostor v ČR neodpovídá zásadám ochrany práv osob, u nichž byly provedeny prohlídky jiných prostor na základě příkazu státního zástupce či policejního orgánu, a ve Slovenské republice i z hlediska nově nařizovaných prohlídek není v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech.

Summary:
The legal regulation of searches of other premises in the Czech Republic
does not correspond to the principles concerning protection individual rights
of persons, whose other premises had been sought by order of the Prosecutor or police authority. The aforementioned legal regulation does not comply
with the European Convention on Human Rights , especially when it comes to
the newly ordered searches.
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PREHĽAD VYDANEJ ODBORNEJ LITERATÚRY

PRÁVNICKÉ PUBLIKÁCIE
ČIERNE EUROKÓDEXY
Advokát pred európskymi súdmi
SVÁK, J. a kol.
Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii
2. prepracované a doplnené vydanie
ĎURICA, M.
Ochrana ľudských práv, II. vydanie
SVÁK, J.
Pojmy dobrého práva
BARÁNY, E.
Pracovné právo v zjednotenej Európe
Kolektív
Právnická bibliografia 1993 – 2000
BLAHO, P., SVÁK, J.
Právnická bibliografia 2001 – 2004
BLAHO, P., SVÁK, J.
Právo Európskej únie
PROCHÁZKA, R., ČORBA, J.
Rozsudky Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva
SVÁK, J. a kol.
Slovenské a európske pracovné právo
BARANCOVÁ, H.
Súdny systém EÚ
SIMAN, M., SLAŠŤAN, M.

13,94 €

4/2004

39,90 €

11/2010

65,29 €

5/2006

19,75 €

9/2007

13,82 €

12/2004

68,01 €

2001

70,58 €

2005

45,82 €

2/2007

85,32 €

9/2006

52,14 €

9/2004

33,45 €

8/2008

SCRIPTA IURIDICA QUAE MANSERUNT
Corpus Iuris Civilis, Digesta (Tomus I.)
BLAHO, P., VAŇKOVÁ, J.
História advokácie na Slovensku
KERECMAN, P., MANIK, R.
Súd a tvorba práva
RATICA, J.
TRIPARTITUM
ŠTENPIEN, E.

49,75 €

9/2008

66 €

8/2011

24,99 €

12/2009

43,11 €

12/2008

16 €

12/2009

45,76 €

5/2010

20 €

4/2011

UČEBNICE
PRÁVNICKÉ
Antológia z politickej a právnej filozofie, 3. rozšírené vydanie
CHOVANCOVÁ, J.
Civilné právo procesné
ŠTEVČEK, M. a kolektív
Československé právne dejiny
VOJÁČEK, L. – KOLÁRIK, J. – GÁBRIŠ, T.
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autor/i vydaných publikácií
Európska integrácia a právo EÚ
STRÁŽNICKÁ, V.
Europeizace trestního práva
FENYK, J., SVÁK, J.
Európske právo/European Law, 3. vydanie
FISCHER, P.
Finančné právo, 2. vydanie
BALKO, L., BABČÁK, V. a kol.
Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov,
lekárov a iné pomáhajúce profesie
– 3. prepracované a rozšírené vydanie HERETIK, A.
International Commercial Arbitration / Medzinárodná
obchodná arbitráž
CHOVANCOVÁ, K.
Medzinárodná arbitráž investičných sporov/ International
Arbitration of Investment Disputes – dvojjazyčná publikácia
CHOVANCOVÁ, K.
Legal English, revised edition
KUMMEROVÁ, S., URBÁNKOVÁ, D., POTÁSCH, P.
Legal English, 3. edition
KUMMEROVÁ, S. – URBÁNKOVÁ, D. – POTÁSCH, P.
Legal Sources of Private International Law – Pramene
medzinárodného práva súkromného a procesného
VERSCHRAEGEN, B., HAŤAPKA, M.
Maloletí v slovenskom rodinnom práve, Právne postavenie
rodiča vo výchove maloletého dieťaťa, 2. časť
PAVELKOVÁ, B.
Občanské právo hmotné I.
HURDÍK, J., LAVICKÝ, P., TELEC, I.
Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky
DRGONEC, J.
Penológia
FÁBRY, A.
Právne dejiny Slovenska, 2. prepracované vydanie
KOLÁRIK, J.
Právne dejiny Slovenska II.
VOJÁČEK, L.
Právo životného prostredia, 2. zmenené a rozšírené vydanie
KOŠIČIAROVÁ, S. a kol.
Prokuratúra SR – orgán ochrany práva
HOFFMANN, M.
Prvky európskej právnej kultúry, I. diel
OGRIS, W., OLECHOWSKI, T.
Prvky európskej právnej kultúry, II. diel
OGRIS, W., OLECHOWSKI, T.
Soudní lékařství
DOGOŠI, M.
Správne právo – osobitná časť
SOBIHARD, J. a kolektív
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vydania

19,90 €

11/2009

13,21 €

4/2008

12,11 €

9/2009

45,67 €

10/2009

35,17 €

9/2010

11,61 €

2/2009

17 €

12/2009

22,20 €

4/2009

22,20 €

12/2010

35 €

2/2010

5,70 €

6/2009

7,44 €

9/2008

33,50 €

9/2010

16,52 €

10/2009

8,36 €

9/2010

8,33 €

4/2008

25 €

3/2009

5,80 €

10/2010

9,30 €

2/2009

9,30 €

4/2009

13,24 €

11/2008

19,90 €

12/2010
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autor/i vydaných publikácií

cena

Svedok v trestnom konaní
POLÁK, P.
Súdne inžinierstvo
BRADÁČ, A., PORADA, V. a kol.
Svetové právne systémy
ŠTEFANOVIČ, M.
Športové právo
GÁBRIŠ, T.
Teória a prax legislatívy, II. vydanie
SVÁK, J., KUKLIŠ, P.
Teória práva, 4. vydanie
VEČEŘA, M. a kolektív
Teorie a praxe mezinárodních vztahů, 3. vydání
NOVOTNÝ, A.
Ústavné právo SR – Osobitná časť, 4. rozšírené vydanie
SVÁK, J., CIBULKA, Ľ.
Ústavné právo SR (Všeobecná časť), 3. vydanie
SVÁK, J., KLÍMA, K., CIBULKA, L.
Veľký komentár k Občianskemu zákonníku
FEKETE, I.
Všeobecné správne právo, 4. vydanie
MACHAJOVÁ, J. a kol.
Všeobecné správne právo, 5. aktualizované vydanie
MACHAJOVÁ, J. a kolektív
Voľný pohyb osôb v EÚ
KUNOVÁ, V., SVITANA, R.
Vybrané správne procesy, 2. vydanie s judikatúrou
POTÁSCH, P., HAŠANOVÁ, J.
Základy masmediálneho práva
DRGONEC, J.

mesiac/rok
vydania

15 €

6/2011

12,28 €

11/2008

8,89 €

6/2007

19,90 €

10/2011

15,80 €

1/2009

15,50 €

3/2011

18,50 €

4/2011

46,10 €

11/2009

45,28 €

11/2009

137,50 €

11/2011

25,70 €

10/2009

25,70 €

12/2010

8,07 €

8/2008

24 €

2/2011

36,35 €

9/2008

23,46 €

9/2007

18,72 €

10/2006

13,39 €

3/2010

12,38 €

11/2009

10,90 €

12/2006

15,50 €

5/2011

22,64 €

5/2008

13,04 €

11/2009

EKONOMICKÉ
Celostný manažment
PORVAZNÍK, J.
Dane podnikateľských subjektov
HARUMOVÁ, A., KUBÁTOVÁ, H.
Kreativní ekonomika – vybrané ekonomické, právní,
masmédiální a informatizační aspekty
KLOUDOVÁ, J. a kolektiv
Makroekonomie, 3. vydanie
KLOUDOVÁ, J.
Medzinárodné podnikanie
DVOŘÁČEK, J.
Podnikanie a jeho komunálna a regionálna podpora
JEŽKOVÁ, R., JEŽEK, J.
Sociální kompetence
MIKULÁŠTÍK, M.
Základy marketingovej komunukácie
LABSKÁ, H., TAJTÁKOVÁ, M., FORET, M.

545

Prehľad vydanej odbornej literatúry
názov publikácie
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Úvod do mikroekonómie
STIASSNY, A.
Základy statistiky
SOUČEK, E.

mesiac/rok
vydania

18,12 €

1/2008

11,25 €

5/2006

21,90 €

7/2010

13,10 €

10/2010

10,10 €

11/2010

19,50 €

3/2009

23 €

2/2010

20,17 €

11/2009

12 €

3/2011

14 €

12/2010

8,47 €

7/2010

4,71 €

3/2008

9,85 €

5/2008

2€

6/2008

7,24 €

9/2008

13 €

12/2010

11,50 €

9/2009

8,82 €

6/2008

3,25 €

6/2007

12 €

1/2011

9,22 €

11/2007

MASMEDIÁLNE
Ako sa robia noviny
TUŠER, A.
Marketing kultúry: Ako osloviť a udržať si publikum
TAJTÁKOVÁ, M. a kol.
Médiá a novinári na Slovensku 2010
BREČKA, S., ONDRÁŠIK, B., KEKLAK R.
Od tamtamov po internet
BREČKA, S. a kol.
Praktikum mediálnej tvorby
TUŠER, A. a kol.
Psychológia médií
HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.

ZBORNÍKY
Akademické akcenty – zborník
Kolektív
Ekonomická kríza – nové podnety pre ekonomickú teóriu a prax
Kolektív
Diela v ohrození
Kolektív
Domáce násilie – nová prax a nová legislatíva v Európe
ZÁHORA, J. (ed.)
Forecasting Crime Development and Control
of Crime in Central and Eastern European Countries
Kolektív
Ľudský faktor v spravodajských službách
Kolektív
Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva
LAZAR, J. (ed.)
Obete kriminality
Kolektív
Pluralizmus moci a práva
LENGYELOVÁ, D. (ed.)
Rekodifikácia trestného práva – doterajšie poznatky a skúsenosti
ZÁHORA, J. (ed.)
Rímska rodina
Kolektív
Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom
právnom priestore – súčasnosť a vízie
POTÁSCH, P. (ed)
Terorizmus a medzinárodné právo
Kolektív
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Trestná zodpovednosť právnických osôb
Kolektív
Zmeny v spravodajských službách
CIBULA, I. (ed.)
Spravodajské služby v demokratickej spoločnosti
CIBULA, I. (ed.)

mesiac/rok
vydania

9,50 €

2/2010

2,25 €

3/2008
1/2009

ČASOPISY
Notitiae ex Academia
Notitiae ex Academia
Notitiae ex Academia
Notitiae ex Academia
Notitiae ex Academia
Notitiae ex Academia
Notitiae ex Academia
Notitiae ex Academia
Notitiae ex Academia
Notitiae ex Academia
Notitiae ex Academia
Notitiae ex Academia
Notitiae ex Academia

Bratislavensi Iurisprudentiae – I/2007
Bratislavensi Iurisprudentiae – I/2008
Bratislavensi Iurisprudentiae – II/2008
Bratislavensi Iurisprudentiae – I/2009
Bratislavensi Iurisprudentiae – II/2009
Bratislavensi Iurisprudentiae – III/2009
Bratislavensi Iurisprudentiae – IV/2009
Bratislavensi Iurisprudentiae – I/2010
Bratislavensi Iurisprudentiae – II/2010
Bratislavensi Iurisprudentiae – III/2010
Bratislavensi Iurisprudentiae – IV/2010
Bratislavensi Iurisprudentiae – I/2011
Bratislavensi Iurisprudentiae – II/2011

10,38 €
6,30 €
10,38 €
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€
6€

1/2007
5/2008
12/2008
4/2009
6/2009
11/2009
12/2009
4/2010
5/2010
10/2010
12/2010
4/2011
8/2011

Pripravujeme:
OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B. – Základy teórie konštitucionalizmu
HUMENÍK, I. – Ochrana osobnosti a medicínske právo
PLOS, J., HUTTA, V. – Stavebné právo
KUBÍK, O. – Kriminálna a investigatívna psychológia
SVÁK, J. – Súdna moc a moc sudcov na Slovensku / The Judiciary and the Power
of Judges in Slovakia
POTÁSCH, P. – Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov (v právnom poriadku SR)
SVÁK, J. A KOLEKTÍV – Teória a prax legislatívy, 3. doplnené vydanie

Uvedené publikácie si môžete zakúpiť na predajných miestach:
Predajňa EuroKódex, Tomášikova 20, Bratislava
Predajňa EuroKódex, Fučíkova 269, Sládkovičovo
Predajňa EuroKódex, Tematínska 10, Bratislava
Distribúciu pre ČR zabezpečuje Aleš Čeněk, s. r. o.
www.alescenek.cz, tel. č.: +420 222 311 629

Uvedené publikácie si môžete zakúpiť
za výhodne ceny aj prostrednictvom
nášho e-shopu na stránke:

02/ 434 26 815
031/ 789 99 29
02/ 682 03 655
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