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ÚVOD
Jedným z najzávažnejších problémov súčasného sveta je bezpochyby korupcia.
Ako podmnožina hospodárskej trestnej činnosti je to trestná činnosť síce nenásilná, ale
s mimoriadnym dosahom na fungovanie štátu. Nepriaznivo pôsobí nie len na verejnú
ekonomiku, ale aj na spoločnosť zo sociologického pohľadu. Preto tento negatívny
fenomén, prinášajúci výhody určitej skupine osôb, má v skutočnosti škodlivé dôsledky
pre spoločnosť ako celok, ktorá upadá v oblasti hospodárskej, kultúrnej aj morálnej.
Bohužiaľ, úplná eliminácia korupcie z nášho života je ťažko predstaviteľná, ba dokonca
nereálna, čo v žiadnom prípade nesmieme vnímať ako dôvod na rezignáciu v boji
s touto chorobou spoločnosti.
S korupciou sa pasujú všetky štáty sveta bez ohľadu na formu režimu
a ekonomickú vyspelosť. Nejde teda o neduh totalitných, autoritárskych, diktátorských
či rozvojových štátov. Oblastí, v ktorých musia štáty s korupciou bojovať, je mnoho,
keďže dnes snáď neexistuje sféra spoločenského života, do ktorej by korupcia
neprenikla. Zdravotníctvo, školstvo či spravodlivosť sú len niektoré z nich. Ďalšou
charakteristikou dnešnej doby je rôznorodosť foriem a podôb korupcie, pričom časté je
aj jej spojenie s inými protiprávnymi činnosťami. Preto štáty neváhajú rozširovať okruh
prostriedkov využívaných v boji s korupciou, aby rozsah korupčnej trestnej činnosti
obmedzili v čo najväčšej možnej miere.
Predkladaná práca sa skladá zo šiestich kapitol, následne spracované
v podkapitolách, oddieloch a pododdieloch.
Prvá kapitola je zameraná na teoretické aspekty korupcie, t. j. poskytuje viaceré
definície tohto pojmu, skúma výskyt pojmu korupcia v platnej právnej úprave a
upozorňuje na nutnosť rozlišovať daný pojem od pojmov obsahovo blízkych, avšak nie
vzájomne zameniteľných. Zároveň popisuje základné druhy korupcie a historický vývoj
na príklade Českej republike. Záver prvej kapitoly je venovaný aktuálnym možnostiam
merania korupcie, čo nám umožňuje porovnávať korupčnú situáciu naprieč jednotlivými
oblasťami spoločenského života v jednom štáte, prípadne tiež naprieč štátmi navzájom.
Druhá kapitola približuje medzinárodné a európske aspekty boja s korupciou,
keďže korupcia nepozná štátne hranice a protikorupčný boj je nevyhnutné viesť aj na
nadnárodnej úrovni. Autor na tomto mieste popisuje jednotlivé dokumenty prijaté
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medzinárodnými organizáciami, ako sú Organizácia spojených národov, Organizácia
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj či Rada Európy. Následne približuje, aký vplyv
mali tieto medzinárodné dokumenty na platnú právnu úpravu. Špecifická pozornosť je
venovaná Európskej únii, konkrétne protikorupčným opatreniam a protikorupčnému
rámcu vytvorenému Európskou úniou.
Podkladom pre spracovanie tretej, štvrtej a piatej kapitoly, ktoré sú jadrom
práce, je platná právna úprava Českej republiky. Prvá podkapitola tretej kapitoly,
obsahujúca historický exkurz, umožňuje pochopiť, ako sa právna úprava úplatkárstva
vyvíjala v čase, od 19. storočia po súčasnosť. Druhá podkapitola sa venuje už aktuálne
platnej a účinnej právnej úprave. Primárne vysvetľuje skutkové podstaty úplatkárskych
trestných činov, a to prijatia úplatku, podplatenia a nepriameho úplatkárstva, avšak
stručne približuje aj trestné činy s korupciou súvisiace. Štvrtá kapitola je zasvätená
sankciám ukladaným fyzickým a právnickým osobám za úplatkárske trestné činy.
Bližšie teda približuje jednotlivé tresty ukladané za úplatkárstvo a skúma, aký častý je
ich výskyt v praxi. Piata kapitola podáva výpočet a rozbor procesných inštitútov,
ktorých účelom je uľahčiť odhaľovanie a umožniť vyšetrovanie korupčných konaní.
Šiesta kapitola je venovaná úprave korupčných trestných činov v dvoch
zahraničných štátoch, a to v Slovenskej republike a Francúzskej republike. Cieľom je
priblížiť právnu úpravu týchto štátov a upozorniť na špecifiká zahraničnej právnej
úpravy.
Cieľom mojej práce je poskytnúť čitateľovi podrobnú analýzu právnej úpravy
korupčnej trestnej činnosti. Za týmto účelom považujem za dôležité priblížiť nie len
hmotnoprávnu, ale i procesnú úpravu, načrtnúť vývoj právnej úpravy v Českej republike
a objasniť vplyv medzinárodného práva a práva Európskej únie na súčasnú právnu
úpravu. Čiastkovým cieľom je identifikácia problematických momentov právnej
úpravy, ako aj poskytnutie návrhov na prípadné zmeny právnej úpravy.
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1. VŠEOBECNE K POJMU KORUPCIA
1.1 Teoretické definície korupcie
V teórii existuje viacero definícií pojmu korupcia. Z lingvistického pohľadu má
slovo korupcia latinský pôvod. Jeho základom je sloveso rumpere, čo znamená
rozlomiť, pretrhnúť alebo prasknúť. Od spomínaného termínu sú odvodené sloveso
corrumpere vo význame kaziť a adjektívum corruptus, ktoré sa prekladá ako zvrátený,
mravne skazený alebo znečistený. Korupcia je teda nežiaduci, negatívny spoločenský
jav, ktorý je s ohľadom na svoju komplexnosť náročné vymedziť vyčerpávajúcim
spôsobom. Definícia daného pojmu sa líši od osoby k osobe a bude vykazovať určité
špecifiká podľa toho, či ju podáva sociológ, právnik alebo ekonóm.
Jedným z najstarších slovníkov, ktorý korupciu vymedzuje, je Ottův slovník
náučný. Pôvodné vydanie z roku 1898 sa pojmu korupcia vôbec nevenuje, obsah tohto
termínu definuje až dodatok z roku 1935, ktorý stanoví, že korupciou sa rozumie
„konanie, ktorým sa na určitú osobu pôsobí, aby konala buď proti dobrým mravom,
alebo proti svojim povinnostiam, či už úradným alebo morálnym.“1 Z danej definície
vyplýva, že korupčným konaním môže byť aj porušenie noriem nepísaných, ktoré
vyplývajú zo zásad mravného správania. Dnes sa s týmto všeobecným vymedzením
spoločenskí vedci neuspokojujú, preto sa pokúšajú podať konkrétnejšiu definíciu.
Chmelík po rozbore korupčného konania definuje korupciu vo všeobecnej
rovine ako „neformálny vzťah dvoch subjektov konajúcich v rozpore s dobrými mravmi,
spočívajúci v ponuke, prísľube či realizovaní výhody v niečí prospech alebo
akceptovanie takejto požiadavky za vyžiadanú, ponúknutú alebo sľúbenú odmenu.“2
Subjektmi korupcie sú ten, kto úplatok poskytuje či ponúka (t. j. korumpujúci) a ten, kto
ho prijíma (t. j. korumpovaný), ktorý disponuje, v očiach korumpujúceho, významnými

1

NĚMEC, Bohumil. Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl

3., [Konkurs – Majo]. Fotoreprint. Praha: Paseka, 2001, s. 768. ISBN 80-7185-057-8.
2

CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde Praha, 2003, s. 21. ISBN 978-80-7201-

434-7.
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právomocami. Vzťah medzi danými osobami je výmenný, keďže prináša výhody obom
stranám, čo perfektne vystihuje latinské príslovie „do et des“ – dávam, aby si dal.
David a Nett rozlišujú medzi podstatnými a pravidelnými zložkami korupčného
konania.3 Medzi podstatné zložky radia tri aspekty, a to (1) konsenzus, keďže korupčné
konanie je vždy dohodnutou aktivitou, (2) prospech oboch zúčastnených strán a (3) fakt,
že korupčné konanie je v rozpore s dobrými mravmi. Pravidelné zložky rozoznávajú
tiež tri, a to (1) protiprávnosť, (2) výskyt daného konania vo verejnej správe a (3)
poškodenie tretích osôb. Hoci sú subjektmi korupčného konania len dve strany, existuje
aj strana tretia, ktorá môže byť korupčným konaním poškodená a v určitých prípadoch
dokonca aj zvýhodnená. Keďže výskyt vo verejnej správe neradíme medzi podstatné
zložky korupčného konania, a contrario môžeme dovodiť, že sa korupcia vyskytuje aj
v súkromnom sektore.
Pre rozlíšenie, čo je a čo nie je korupčným správaním, Frič, vychádzajúc
z definícií ďalších autorov, používa štyri hľadiská:4
1.

Korupcia ako deviantné správanie. Deviantné správanie je opakom
správania konformného, správania, ktoré je v súlade so súborom noriem
spoločnosti. Vymedzenie korupcie ako deviantného správania vychádza z
Nyeho slov, ktorý korupciou chápe „správanie, ktoré sa z dôvodov
dosahovania

súkromných,

osobných,

rodinných,

úzko

skupinových

finančných alebo statusových ziskov odchyľuje od formálnych povinností
vyplývajúcich z verejnej roly alebo prekračuje normy proti výkonu určitého
typu súkromného vplyvu.“5 Nye považuje za korupčné konanie len také
deviantné správanie, ktorého sa určitá osoba dopustí pri výkone verejnej
funkcie zneužitím zverených právomocí, a to pre súkromné účely s cieľom

3

DAVID, Vladislav a Alexander NETT. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. 1. vyd.

Praha: Beck, 2007, s. 27. ISBN 978-80-7179-562-9.
4

FRIČ, Pavol. Korupce na český způsob. Vyd. 1. Praha: G plus G, 1999, s. 13 – 20. ISBN 978-80-86103-

26-6.
5

NYE, Joseph Samuel. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. In:

HEIDENHEIMER, Arnold J., Michael JOHNSTON a Victor T. LE VINE, ed. Political Corruption:
Concepts & Contexts. New Brunswick, U.S.A: Transaction Publishers, 1989, s. 284. ISBN 978-0-76580761-8.
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získať určité výhody. Povinnosti osôb vo verejných funkciách vyplývajú
z noriem zákonných i obyčajových, z interných smerníc, ale aj z noriem
čisto etických. Z toho vyplýva, že korupčné konanie nemusí byť nutne vždy
postihnuté v konaní trestnom či disciplinárnom, keďže v určitých prípadoch
nastupuje iba sankcia morálna, napríklad strata priazne zo strany
jednotlivcov.6
2.

Korupcia ako patologické správanie. Korupčné konanie je patologickým
javom,

keďže

je

v rozpore

so

spoločnosťou

všeobecne

prijímanými normami. Korupcia je škodlivá nie len pre korumpovaného
a korumpujúceho, ale aj pre celú spoločnosť, keďže narúša jej normálne
fungovanie. Kľúčovú definíciu podal Friedrich, podľa ktorého o korupciu
ide v prípade, ak „držiteľ právomocí, ktorý je poverený určitými
záležitosťami, respektíve ktorý je zodpovedný za fungovanie úradu, je
nelegálne stimulovaný peňažnými alebo inými odmenami k činnosti, ktorá
zvýhodňuje poskytovateľa odmeny a poškodzuje verejnosť a jej záujmy.“7
Príkladom inej než peňažnej odmeny môže byť prísľub pracovného miesta,8
ktorý v okamihu korupčného konania nemusí znamenať pre korumpovaného
priamu finančnú výhodu. Problémom tejto „public interest“ definície je, že
verejný záujem je neurčitým právnym pojmom a nie je jasné, kto má vyložiť
termín verejný záujem a kto má rozhodovať, či došlo k jeho porušeniu.
3. Korupcia ako správanie maximalizujúce zisk. Pojatie korupcie ako správania
vedúceho k maximalizácii zisku vychádza z tzv. tržnej korupcie. Podľa
Klaverena, zástancu tejto teórie, o korupciu ide v prípade, ak verejný činiteľ
vníma svoj úrad ako biznis a prostriedok k akumulácii zisku.9 Daný

6

FRIČ, Pavol. Korupce na český způsob. Vyd. 1. Praha: G plus G, 1999, s. 14. ISBN 978-80-86103-26-6.

7

FRIEDRICH, Carl Joachim. Corruption Concepts in Historical Perspective. In: HEIDENHEIMER,

Arnold J., Michael JOHNSTON a Victor T. LE VINE, ed. Political Corruption: Concepts & Contexts.
New Brunswick, U.S.A: Transaction Publishers, 1989, s. 15. ISBN 978-0-76580-761-8.
8

Ibidem, s. 15.

9

KLAVEREN, Jacob. Corruption as a Historical Phenomenon. In: HEIDENHEIMER, Arnold J., Michael

JOHNSTON a Victor T. LE VINE, ed. Political Corruption: Concepts & Contexts. New Brunswick,
U.S.A: Transaction Publishers, 1989, s. 85. ISBN 978-0-76580-761-8.
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jednotlivec teda sleduje iba vlastné záujmy a neslúži verejnosti. Hoci na
teóriu tržnej korupcie nadviazali aj iní autori,10 treba zdôrazniť, že
spomínané pojatie tržnej korupcie sa stýka s dvomi problémami. Po prvé,
autor teórie nevymedzil hranicu, čo sa za korupčné správanie považuje a čo
už nie. Po druhé, podľa Klaverenovej charakteristiky je korupčným
správaním každé konanie verejného činiteľa uskutočnené v rámci jeho úradu,
ak je cielené na maximalizáciu zisku, s čím nie je možné absolútne súhlasiť.
4. Korupcia ako sociálna dezorganizácia. Korupcia je v neposlednom rade
samostatný spoločenský fenomén, ktorý sa vyvíja v časopriestore a má svoje
vlastné pravidlá fungovania. Určite ju nemožno vnímať ako sumár
individuálnych deviácií. Korupcia vytvára tzv. korupčnú klímu, ktorá
umožňuje vplývať na jednotlivcov i masy a meniť ich správanie. Dôsledkom
je akceptácia korupcie zo strany spoločnosti ako legitímneho správania,
ktorého sa, podľa korumpujúceho a korumpovaného, dopúšťajú všetci.
Definícií korupcie je nespočetné množstvo. Každá z nich je niečím špecifická,
všetky sú trochu odlišné, ale zároveň sú postavené na rovnakom základe. Podľa vyššie
uvedeného môžeme zhrnúť hlavné charakteristiky korupcie:
• ide

o protiprávne

správanie,

spočívajúce

vo

vedomom porušení

povinnosti morálnej či právnej vo forme konania či opomenutia,
• dané protiprávne správanie je motivované získaním individuálneho
prospechu, peňažného alebo nepeňažného,
• protiprávnym správaním vzniká medzi dvomi stranami neformálny
vzťah,
• z protiprávneho správania majú obe strany určitú výhodu,
• dôsledkom čoho sú poškodzované záujmy inej osoby či skupiny osôb.

10

VYMĚTAL, Petr. Kde se daří korupci? [online]. 2004 [cit. 04.06.2020]. Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/298807855_Kde_se_dari_korupci
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1.2. Pojem korupcia v právnych predpisoch a iných právnych
dokumentoch
Aj keď teoretici ponúkajú viacero definícií pojmu korupcia, český právny
poriadok legálnu definíciu daného termínu neobsahuje. V trestnom zákonníku, či už vo
výkladových ustanoveniach všeobecnej časti alebo v časti osobitnej, dokonca daný
pojem vôbec nenájdeme. Zákonodarca namiesto pojmu „korupčné trestné činy“ zvolil
termín „úplatkárstvo,“ ktorému sa autor venuje v podkapitole 1.3.
V iných zákonoch či podzákonných právnych predpisoch sa s pojmom korupcia
stretnúť môžeme. Tento termín môžeme nájsť v zákone o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních,11 v zákone o Generální inspekci bezpečnostních sborů,12
v zákone o Policii ČR13 či vo vyhláške o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.14
Aj keď tieto právne predpisy pojem korupcia používajú, žiaden z nich ho nedefinuje.
Inštitucionálne vymedzenie korupcie nájdeme vo vládnom programe boja proti
korupcii v Českej republike z roku 1998, ktorý stanoví, že ide o „zneužitie postavenia,
ktoré je spojené s porušením princípu nestrannosti pri rozhodovaní.“15 Základným
definičným znakom je práve zneužitie verejnej moci či postavenia, ktoré je motivované
snahou po peňažnom alebo nepeňažnom zisku. Korupcia, ktorá je vyjadrením chyby
v rozhodovacom a riadiacom procese, je nežiaduca a mala by byť v demokratickom
právnom štáte eliminovaná, keďže ohrozuje demokratické inštitúcie, tržnú ekonomiku
i bezpečnosť štátu.

11

Viď. ustanovenie § 30 odst. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci

ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů.
12

Viď. ustanovenie § 40 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13

Viď. ustanovenie § 71a zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších

předpisů.
14

Viď. ustanovenie § 2 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992 Sb., o

jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.
15

Co je korupce [online]. Copyright © 2020 Policie ČR [cit. 04.06.2020]. Dostupné z:

https://www.policie.cz/clanek/stop-korupci.aspx
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1.3. Korupcia a príbuzné pojmy
1.3.1. Úplatkárstvo
Aj keď sú korupcia a úplatkárstvo v Českej republike často vnímané ako
synonymá, je nutné dané pojmy rozlišovať. V štátoch západnej Európy zahŕňa termín
korupcia okrem úplatkárstva aj vydieranie zo strany úradníkov alebo politikov,
spreneveru verejných prostriedkov alebo zneužívanie postavenia a moci k vlastnému
prospechu.16 Z daného môžeme vyvodiť záver, že úplatkárstvo je pojem užší než
korupcia. Navyše, v prípade úplatkárstva, na rozdiel od korupcie, jedna osoba poskytuje
alebo ponúka druhej menšie množstvo výhod.17 Pre úplatkárstvo je okrem iného
charakteristická vyššia miera akceptácie a tolerancie zo strany spoločnosti.

1.3.2. Nepotizmus
Termín nepotizmus, po slovensky tiež rodinkárstvo, má latinský pôvod.
V latinčine nepos znamená vnuk či potomok, časom sa pojem začal používať aj vo
význame synovec. Ide o pojem označujúci spôsob obsadzovania pozícií rodinnými
príslušníkmi alebo kamarátmi bez ohľadu na ich schopnosti, znalosti či zručnosti,
napríklad obchádzajúc výberové konanie. Takto do funkcie dosadená osoba nemusí byť
najkvalifikovanejším uchádzačom, čo narúša čistotu verejného života. Nepochybne je aj
takéto správanie spoločensky škodlivé, a preto by spoločnosť mala proti nemu bojovať.

1.3.3. Klientelizmus
Pojem klientelizmus pochádza z latinčiny, kde cliens znamená poslušný. Tento
termín môžeme vymedziť ako neformálnu spoločenskú inštitúciu založenú na vzťahu
vzájomnej závislosti dvoch osôb, medzi ktorými je značný nepomer pokiaľ ide
o právomoci v oblasti verejnej moci. Klientelizmom označujeme spôsob vybavovania

16

CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde Praha, 2003, s. 10. ISBN 978-80-7201-

434-7.
17

Ibidem, s. 36.
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svojich záležitostí skrytou formou, za pomoci protekcie a konexií, prostredníctvom
známych, mimo pracovnú dobu či mimo poradie. Daný fenomén je významným
kriminogénnym faktorom, ktorý korupčnému správaniu napomáha. Je nutné ale
zdôrazniť, že klientelizmus v žiadnom prípade nemôžeme stotožňovať s pojmom
korupcia. Klientelistické konanie môže byť v určitých prípadoch legálne. Aj v dnešnej
dobe existujú vo verejnej sfére pracovné pozície, ktoré môžu byť obsadené mimo
výberové konanie. Na druhej strane, klientelizmus sa korupciou môže ľahko stať, ak je
sprevádzaný korupčnými činmi.

1.3.4. Stranícka patronáž
Pojem stranícka patronáž zdieľa určité charakteristiky s korupciou či
nepotizmom, ale obsahuje aj znaky rozdielne. Týmto pojmom sa zaoberá Weber, ktorý
tvrdí, že po voľbách sa stranícke boje nevedú o vecné ciele, ale o významné úrady.18
V konečnom dôsledku sú jednotlivé úrady zverené členom či prívržencom víťazného
kandidáta alebo strany, ktorí, podobne ako u nepotizmu, nemusia byť tými
najkvalifikovanejšími. Stranícka patronáž je pojem užší než korupcia, keďže nemusí
vykazovať znaky korupcie. Príkladom extrémnej straníckej patronáže je podľa Holmesa
nomenklatúrny systém19 v časoch komunistického Československa, kedy významné
funkcie vo verejnej správe boli obsadzované osobami režimu lojálnymi.

1.3.5. Lobbing
Lobbing je často vnímaný ako nežiaduci jav vzhľadom na jeho prepojenia
s korupciou. Lobbing alebo lobovanie definujeme ako „špecializovanú a odbornú
reprezentáciu prostredníctvom širokej škály prostriedkov, ktoré v zásade vylučujú
korupčnú výmenu služieb, vo svojej podstate veľmi odlišnú od všeobecnej,

18

WEBER, Max. Politika ako povolanie. Bratislava: Spektrum, 1990, s. 22. ISBN 978-80-218-0055-7.

19

HOLMES, Leslie. Political Corruption in Central and Eastern Europe. In: BULL, Martin J. a James

NEWELL, ed. Corruption in Contemporary Politics. Houndmills, Basingstoke; New York: Palgrave
Macmillan, 2003, s. 196. ISBN 978-0-333-80298-4.
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nešpecializovanej reprezentácie, ktorú zaisťujú volení zástupcovia. Ako reprezentant
partikulárnych záujmov lobbista dodáva informácie a technicko-odborné expertízy,
ktoré môžu byť užitočné a niekedy rozhodujúce pri definovaní legislatívnej a správnej
regulácie.“20 V modernej spoločnosti je lobbing dôležitým prvkom, keďže umožňuje
presadzovať záujmy určitých skupín osôb a zároveň je cenným zdrojom informácií.
Tabuľka č. 1: Porovnanie princípov korupcie, klientelizmu a straníckej patronáže21
patronáž

klientelizmus

korupcia

oblasť, na ktorú
aktivita cieli
(motivácia
„korumpujúceho“)

obsadenie pozície
vo verejnom
sektore

získanie výhody
v prístupe k štátu a
jeho inštitúciám

ovplyvnenie
verejného
rozhodnutia

dôvod vykonávania
aktivity (motivácia
„korumpovaného“)

kontrola inštitúcie
alebo odmena
lojálnemu
straníkovi (príp.
snaha zaistiť si
lojalitu)

nefinančné zisky
(napr. protislužba či
očakávanie
protislužby
v budúcnosti,
vytvorenie záväzku)

zisky (finančné či
nefinančné)

legálny alebo
nelegálny

legálny alebo
nelegálny

nelegálny

právny status
aktivity

1.4. Druhy korupcie
Korupciu môžeme členiť rôznym spôsobom. Základné delenie je uskutočňované
podľa rozsahu a miery systematickosti. Takto rozlišujeme korupciu malú a veľkú.22

20

GRAZIANO, Luigi. Lobbying, Pluralism, and Democracy. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New

York: Palgrave, 2001, s. 248. ISBN 978-0-333-92056-5.
21

NAXERA, Vladimír. Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transformace:

studie korupčních, klientelistických a patronážních jevů z prostředí Československa/České republiky.
Vydání první. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2015, s. 67. ISBN 978-80-7239-323-7.
22

VYMĚTAL, Petr. Typologie korupce. In: Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské

unii. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006, s. 19. ISBN 978-80-2104062-5.
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Malá korupcia (petty corruption) spočíva v poskytovaní darov, pozorností, protislužieb
či iných výhod v bežnom živote, preto je označovaná aj ako drobná alebo bagateľná
korupcia.23 Hoci sa vyskytuje ako v sfére privátnej, tak aj na úradoch a u predstaviteľov
verejného života, predstavuje menej závažnú formu korupčného konania. Často sa deje
spontánne a príležitostne. Veľká korupcia (grand corruption), vykazujúca znaky
organizovanosti a systematickosti, predstavuje pre spoločnosť značný problém. Jej
charakteristikou je zneužívanie verejných financií, ktoré sa deje na najvyšších miestach
verejnej správy, napríklad pri udeľovaní verejných zákaziek alebo rozhodovaní o
veľkých projektoch.

Z dôvodu prepracovanosti systému a existencii zložitých

mechanizmov je ťažšie odhaliteľná, čo umožňuje účastníkom korupčného vzťahu
obohatiť sa na úkor spoločnosti vo veľkej miere. Okrem malej a veľkej korupcie
poznáme ešte korupciu štátnu (state capture), ktorá je tou najzávažnejšou formou.
Prejavom ovládnutia štátu je kontrolovanie verejných inštitúcií istou skupinou osôb
k vlastnému prospechu, zneužitie legislatívnej moci, ovplyvňovanie súdov či
korumpovanie médií.
Podrobnejšie členenie činia David a Nett, ktorí medzi najvýznamnejšie druhy
korupcie radia korupciu peňažnú, byrokratickú, politickú, manažérsku, strategickú,
vodcovskú, medzinárodnú, športovú, korupciu v polícii či v médiách, korumpovanie
systému a nepotizmus.24 Peňažná korupcia, nazývaná tiež prostá, sa najčastejšie
vyskytuje v štátnom aparáte a v polícii, aj keď jej výskyt nie je ojedinelý ani medzi
súkromnými osobami v obchodnom styku. Pre byrokratickú korupciu, ku ktorej radíme
aj korupciu administratívnu, je charakteristické, že sa na nej podieľa viacero úradníkov.
Politická korupcia býva najčastejšie spájaná so získaním lepšieho postavenia
v politickej oblasti. O ďalších druhoch korupcie autor vzhľadom na rozsah tejto práce
nepojednáva.

23

DAVID, Vladislav a Alexander NETT. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. 1. vyd.

Praha: Beck, 2007, s. 30. ISBN 978-80-7179-562-9.
24

Ibidem, s. 59-84.
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1.5. Korupcia včera a dnes
1.5.1.

Vývoj

korupcie

v Českej

republike

–

od

komunizmu

k demokracii
V komunistickom režime boli korupcia a úplatkárstvo celkom bežným javom,
a to nie len v sfére verejného života, ale aj v každodenných životných situáciách.
Korupcia samotná sa stala normou, poskytovanie a prijímanie úplatkov boli
všadeprítomné.

Vo

vyššej

miere

dochádzalo

k zneužívaniu

a neoprávnenému

využívaniu štátneho majetku, k úmyselnému neplneniu povinností či k nepotizmu.25
Korupčné konania boli ku koncu režimu veľkým problémom, čo vystihuje staré
príslovie: „Kto nekradne, okráda vlastnú rodinu.“ S dôsledkami rozsiahlej miery
korupcie počas komunizmu zápasí naša spoločnosť až dodnes.
Komunistické

Československo

sa

vyznačovalo

prerastením

byrokracie

a korupcie, ktoré uzavreli „sobáš z rozumu.“26 Inštitucionalizovaná alebo systémová
korupcia umožňovala straníckemu aparátu upevniť mocenské postavenie komunistickej
strany, majúcej vedúce postavenie v spoločnosti. Lojalita voči strane zabezpečovala
jednotlivcom určitú formu imunity, keďže korupčné konania týchto osôb ostali bez
povšimnutia a postihnutia príslušnými orgánmi.27 Aj keď v dobe minulého režimu šlo
poväčšine o prípady drobnej korupcie, jej rozšírenie do podstatnej časti spoločnosti
malo za následok toleranciu zo strany veľkého množstva ľudí.
Po páde železnej opony a prechode k demokracii začala byť korupcia
označovaná za jeden z najzávažnejších problémov. Karklins, zaoberajúci sa korupciou
v bývalých komunistických štátoch, ju označil za prekážku pre ekonomický

25

NAXERA, Vladimír. Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transformace:

studie korupčních, klientelistických a patronážních jevů z prostředí Československa/České republiky.
Vydání první. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2015, s. 93. ISBN 978-80-7239-323-7.
26

KABELE, Jiří. Česká byrokracie a korupce. In: FRIČ, Pavol. Korupce na český způsob. Vyd. 1. Praha:

G plus G, 1999, s. 215. ISBN 978-80-86103-26-6.
27

Ibidem, s. 215.
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a demokratický rozvoj tohto regiónu.28 V postkomunistickej ére bolo cieľom vybudovať
v dotknutých štátoch demokratický politický režim s fungujúcou ekonomikou. Práve
politická a ekonomická reforma priniesli rozmach korupcie a úplatkárstva, čo výstižne
okomentoval Mény slovami: „Priestor pre najväčšie úplatky je tam, kde staré pravidlá
prestávajú platiť a nové ešte neboli zavedené.“29 Dialo sa tak aj v Českej republike
počas privatizácie štátneho majetku, ktorá je často označovaná za najzávažnejší prípad
korupcie v našich končinách. V rámci privatizačného procesu bol uplatňovaný nerovný
prístup k možnosti získať majetok. K vlastníctvu sa dostali jedinci s konexiami, často za
cenu, ktorá zodpovedala zlomku reálnej hodnoty.30 Týmto názorným príkladom sa len
potvrdzujú slová niektorých autorov, ktorí tvrdia, že „meniaci režim nevyrieši tento
problém, ale vytvorí nové možnosti korupcie.31 Dnes je zrejmé, že demokratický
politický

režim

korupciu

neeradikuje

a jej

prítomnosť

je

značná

aj

v postkomunistických štátoch.

1.7.2. Meranie korupcie – v Českej republike a vo svete
Aby sme mohli korupčnú situáciu naprieč štátmi sveta porovnávať, musíme ju
najprv vedieť zmerať. Problémom však je, že korupcia, z dôvodu jej latentnej
existencie, nie je priamo merateľná. Keďže sa subjekty snažia korupčné konania
rôznymi spôsobmi tajiť či skrývať, akékoľvek spôsoby merania korupcie neodrážajú
skutočný obraz reality, pretože všade sa takmer určite vyskytujú aj neodhalené prípady.

28

KARKLINS, Rasma. Typology of Post-Communist Corruption. Problems of Post-Communism, 2002,

49(4), s. 24.
29

MÉNY, Yves. La Corruption de la République, Paris: Fayard, 1992. In: FRIČ, Pavol. Korupce na český

způsob. Vyd. 1. Praha: G plus G, 1999, s. 130. ISBN 978-80-86103-26-6.
30

NAXERA, Vladimír. Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transformace:

studie korupčních, klientelistických a patronážních jevů z prostředí Československa/České republiky.
Vydání první. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2015, s. 190. ISBN 978-80-7239-323-7.
31

ROSE, Richard, William MISHLER a Christian W. HAERPFER. Democracy and its alternatives:

Understanding post-communist societies. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, 1998, s. 219.
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Heinrich a Hodess delia indikátory merania korupcie do troch generácií.32 Prvú
generáciu tvoria kompozitné indikátory, ktoré vychádzajú predovšetkým z názorov
odborníkov. Ich výhodou je široké geopolitické pokrytie, keďže sú s ohľadom na
najdlhšiu dobu používania využívané vo väčšine štátov, čo nám umožňuje aplikovať
komparatívne metódy. Na druhej strane sú kritizované pre ich nedostatočnú
transparentnosť a nepresnosť metodológie. Druhá generácia zahŕňa prieskumy verejnej
mienky a firemné prieskumy, ku ktorým sa niektoré inštitúcie uchýlili z dôvodu častej
kritiky kompozitných indikátorov. Indikátory druhej generácie poskytujú hodnotenia,
ktoré lepšie poukazujú na korupčné vzory a risky. Momentálne sa do popredia dostáva
tretia generácia indikátorov, poskytujúce nám úzko zamerané zistenia o korupcii a jej
dôvodoch. Vysvetlenia korupcie sú síce rozsiahlejšie a špecifickejšie, avšak taktiež
komplikovanejšie.

Indikátory prvej generácie
Najvýznamnejšími kompozitnými ukazovateľmi sú index vnímania korupcie
(CPI index, Corruption Perceptions Index) od Transparency International a vládne
indikátory (GI, Governance Indicators) od Svetovej banky, zahŕňajúce aj index kontroly
korpucie (CC index, Control of Coruption). Ich výhodou je, že sa výskumy uskutočňujú
každoročne, čo umožňuje posudzovať zmenu korupčnej situácie naprieč štátmi
v pravidelných časových horizontoch.
Organizácia Transparency International definuje korupciu ako „zneužitie
verejnej moci pre získanie súkromného benefitu.“33 CPI index meria úplatkárske vzťahy
medzi verejným a súkromným sektorom, a to podľa toho, ako korupciu vnímajú politici
a úradníci verejnej správy. Dôležité je teda zdôrazniť, že sa na korupčné konania vo
vnútri súkromného sektoru vôbec nezameriava. Podľa indexu vnímania korupcie sa

32

HEINRICH, Finn a Robin HODESS. Measuring corruption. In: GRAYCAR, Adam a Russell G.

SMITH, ed. Handbook of global research and practice in corruption. Cheltenham; Northampton, MA:
Edward Elgar, 2011, s. 19. ISBN 978-1-84980-501-8.
33

Corruption Perceptions Index 2010: Long Methodological Brief [online]. Copyright © 2010

Transparency

International

[cit.

13.06.2020].

https://images.transparencycdn.org/images/CPI2010_long_methodology_En.pdf
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Dostupné

z:

v Českej republike v rokoch 2013 až 2018, s výnimkou v roku 2016, korupčná situácia
postupne zlepšovala, avšak posledné výsledky z roku 2020, s ohľadom na stratu dvoch
bodov a prepad o päť pozícií34 oproti roku predošlému, potvrdzujú negatívny trend
privatizácie verejného záujmu.35 Priemer štátov Európskej únie v roku 2020 činil 66
bodov, čo dokazuje, že ČR má v oblasti korupcie značné medzery a dosiahnutie čo i len
priemerných hodnôt sa zdá byť nateraz vzdialenou métou.
Tabuľka č. 2: Vývoj indexu vnímania korupcie (CPI) v rokoch 2012 až 2020 v ČR36
rok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

priečka

54.

57.

50.

38.

47.

42.

38.

44.

49.

body (škála 0 – 100)

49

48

51

56

55

57

59

56

54

-

–1

+3

+5

–1

+2

+2

–3

–2

zmena v bodoch

Hoci Svetová banka používa viac zdrojov ako Transparency International,
indikátory CPI a CC stoja vo veľkej miere na rovnakých metodologických prístupoch,
využívajúc expertné hodnotenia, s cieľom zistiť mieru korupcie v danej krajine.37 Index
kontroly korupcie zachytáva rozsah, v akom je verejná moc vykonávaná pre súkromné
zisky, zahŕňajúc prípady drobnej aj veľkej korupcie. Ak porovnáme situáciu v Českej
republike v rokoch 2012 a 2019, je zjavné, že sa situácia mierne zlepšila, avšak ČR stále
zaostáva za priemerom krajín EÚ, ktorý mal v roku 2019 hodnotu 0,95.

34

Pre úplnosť je nutné dodať, že v roku 2012 Transparency International hodnotilo 176 štátov, zatiaľ čo

v roku 2019 ich bolo o štyri viac, preto pri posudzovaní čísel treba brať do úvahy aj túto skutočnosť.
35

Česko se v Indexu vnímání korupce 2019 propadlo o šest pozic. Potvrzuje se tak negativní trend

privatizace veřejného zájmu [online]. Copyright © 2020 Transparency International ČR [cit. 12.06.2020].
Dostupné z: https://www.transparency.cz/cpi2019/
36

Transparency International využíva škálu 0 až 100, kde 0 predstavuje veľmi vysokú mieru vnímania

korupcie a 100 veľmi nízku mieru vnímania korupcie. Dáta dostupné z: Corruption Perceptions Index
[online].

Copyright

©

2020

Transparency

International

[cit.

08.03.2021].

Dostupné

z:

https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/cze
37

HEINRICH, Finn a Robin HODESS. Measuring corruption. In: GRAYCAR, Adam a Russell G.

SMITH, ed. Handbook of global research and practice in corruption. Cheltenham; Northampton, MA:
Edward Elgar, 2011, s. 20. ISBN 978-1-84980-501-8.
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Tabuľka č. 3: Vývoj indexu kontroly korupcie v rokoch 2012 až 2019 v ČR38
rok

2012

index
percentil

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,27

0,23

0,37

0,43

0,54

0,57

0,50

0,51

64,93

63,51

66,35

67,31

69,23

70,67

69,23

68,75

Indikátory druhej generácie
Na začiatku 21. storočia vznikli dva základné druhy ukazovateľov druhej
generácie, a to skúmanie priamej skúsenosti ľudí s korupciou a meranie subjektívneho
vnímania miery korupcie. Prieskumy sú uskutočňované na dvoch frontoch, a to vo
firmách39 a u bežných občanov.
Príkladom firemného prieskumu, zameraného na podnikateľské prostredie, je
tzv. BEEPS (The Business Environment and Enterprise Performance Survey), ktorý
uskutočňuje Svetová banka v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj.
Ďalším príkladom druhogeneračných indikátorov je Eurobarometer, jeden z
najznámejších prieskumov v EÚ realizovaný vo firmách aj u bežných občanov, ktorý
zahŕňa širokú paletu otázok na rôzne témy kladené občanom členských štátov EÚ
a kandidátskych krajín. Na celosvetovej úrovni je významný Globálny barometer
korupcie (GCB, Global Corruption Barometer) pod záštitou Transparency International.
Medzi ďalšie prieskumy, ktoré sú v Českej republike uskutočňované, radíme
Medzinárodný program sociálneho výskumu (ISSP, International Social Survey
Programme) a Európsky sociálny prieskum (ESS, European Social Survey).

38

Index kontroly korupcie využíva škálu od –2,5 do 2,5, kde negatívne hodnoty znamenajú slabú

kontrolu korupcie a pozitívne hodnoty silnú kontrolu korupcie. Percentil, na škále 0 až 100, následne
indikuje umiestnenie štátu v rebríčku. Čím je hodnota percentilu vyššia, tým vyššie sa štát umiestňuje
v rebríčku. Konkrétne číslo percentilu určuje, koľko percent štátov dosiahlo horší výsledok. Dáta
dostupné z: Worldwide Governance Indicators [online]. Copyright © 2020 The World Bank [cit.
08.03.2020]. Dostupné z: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators#
39

Firemné prieskumy umožňujú oboznámiť sa s mierou korupcie na vyšších priečkach.
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Indikátory tretej generácie
Cieľom indikátorov tretej generácie, z ktorých viacero vzniklo vďaka zisteniam
poskytnutých druhogeneračnými indikátormi, je hlbšia analýza korupcie vo vnútri
vybraného štátu, prípadne v rámci určitého sektoru. Korupcia alebo riziko korupcie sa
merajú hlavne pomocou tvrdých dát, čo svedčí o ich väčšej spoľahlivosti v porovnaní
s predošlými generáciami. Zatiaľ čo primárnym účelom kompozitných indikátorov bolo
zvýšiť povedomie o korupcii a druhá generácia si kladla za cieľ porovnávať mieru
korupcie v priestore a v čase, treťogeneračné metódy aspirujú poskytnúť odporúčania za
účelom zlepšenia korupčnej situácie v spoločnosti.
Dnes jediným indikátorom tejto generácie, ktorý umožňuje porovnávať štáty
navzájom, je Index verejnej integrity (IPI index, Index of Public Integrity). Pri
hodnotení sa posudzuje šesť oblastí, a to nezávislosť justície, otvorenosť obchodu, eobčianstvo,40 administratívna záťaž, transparentnosť rozpočtu a sloboda tlače. Aj keď je
IPI index zaraďovaný do tretej generácie, rozbor jednotlivých posudzovaných
komponentov ukazuje, že zdrojmi nie sú len objektívne dáta, ale aj názory odborníkov,
a teda predstavuje akýsi hybrid, nachádzajúci sa na pomedzí tretej generácie.41
Objektívne dáta umožňujúce merať mieru korupcie dnes teda neexistujú.
Zber dát bol v Českej republike prvýkrát uskutočnený v roku 2015, keď IPI
index dosiahol hodnotu 8,23, čím sa ČR umiestnila na dvadsiatom mieste zo
stodeviatich posudzovaných štátov. Následne v roku 2017 Česká republika so skóre
8,37 svoju pozíciu, pri zhodnom počte hodnotených štátov, o jednu priečku zlepšila,
avšak v roku 2019 sa umiestnila až na dvadsiatom druhom mieste z počtu štátov
stosedemnásť, keď IPI index dosahoval hodnotu 8,25. Najhoršie výsledky ČR dosahuje
opakovane v oblasti nezávislosti justície s hodnotením okolo šiestich bodov, naopak
najlepšie výsledky zaznamenáva v sfére otvorenosti obchodu, kde opakovane skóruje
plným počtom bodov – desať.42

40
41

E-občianstvo meria možnosť občanov používať online nástroje a sociálne média.
BAŠNÁ, Kristýna. Vnímaná korupce v Evropě a post-komunistických evropských zemích: příčiny,

vývoj a rozdíly. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2019, s. 39. ISBN 978-80-88018-25-4.
42

Index of Public Integrity [online]. [cit. 17.06.2020]. Dostupné z: https://integrity-index.org
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S ohľadom na informácie spomínané v tejto podkapitole je zrejmé, že korupcia
je dynamický fenomén, ktorý sa vyvíja, mutuje a reaguje na podnety z okolia. Všetky tri
posudzované indexy, CPI, CC a IPI, dokazujú, že pri porovnaní najnovších výsledkov s
rokom 2017 sa korupčná situácia v Českej republike mierne zhoršila. Svetová banka
správne poznamenáva, že „čím sú snahy poukazovať na korupčné praktiky v spoločnosti
úspešnejšie, tým viac úsilia vyvinú skorumpovaní členovia spoločnosti, aby pretvorili
svoje praktiky do menej viditeľných a ťažšie merateľných foriem.“43 Je teda dôležité, aby
Česká republika pridala v boji proti korupcii.

Tabuľka č. 4: Možnosti merania korupcie44
typ výskumu
prvá
generácia

druhá
generácia

tretia
generácia

43

príklady

výhody

nevýhody

kompozitné
indikátory (CC, CPI)

najstaršie, zahŕňajú
najviac štátov

nejasné
netransparentné
metódy, validita

prieskumy verejnej
mienky (ESS, ISSP,
GCB, WVS,
Eurobarometer)

zisťujú reálnu
skúsenosť ľudí s
úplatkami

nebezpečie klamstva,
vyššie odmietnutie
odpovedať, merajú
iba úplatky

firemné prieskumy
(BEEPS,
Eurobarometer)

relevantné,
objektívne, merajú
reálnu skúsenosť

iba jeden výsek
korupcie, nebezpečie
klamstva

IPI

„tvrdé“ dáta, meria
reálny risk korupcie

zložité medzinárodné
porovnanie, často
jeden výsek korupcie

FLETCHER, Clare a Daniela HERRMANN. Internationalisation of Corruption: Scale, Impact and

Countermeasures. London & New York: Routledge, 2016, s. 18. ISBN 978-1-138-11069-4.
44

BAŠNÁ, Kristýna. Vnímaná korupce v Evropě a post-komunistických evropských zemích: příčiny,

vývoj a rozdíly. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2019, s. 30 – 31. ISBN 978-80-8801825-4.
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2.

BOJ

S KORUPCIOU

NA

MEDZINÁRODNEJ

A EURÓPSKEJ ÚROVNI
Korupcia je celospoločenský jav vyskytujúci sa naprieč všetkými štátmi.
Globálny svet, v ktorom dnes žijeme, vyvoláva potrebu bojovať s korupciou na
nadnárodnej

úrovni,

keďže

sa

korumpujúci

často

nachádza

v inom

štáte

ako korumpovaný, prípadne sú obaja v tej istej krajine, avšak negatívne dôsledky
pociťuje tretí štát. Z tohto dôvodu sa medzinárodné organizácie a iné nadnárodné
zoskupenia usilujú korupcii zabrániť, prípadne ju minimalizovať v čo najväčšej možnej
miere.
Dôležité je poznamenať, že korupcia nebola vždy vnímaná negatívne, ako je
tomu dnes. V dobe pred deväťdesiatymi rokmi minulého storočia, kedy neboli na
medzinárodnej úrovni prijímané opatrenia orientované na potláčanie korupcie, bola
hlavne v rozvíjajúcich sa krajinách považovaná za nevyhnutný, ba dokonca žiaduci
fenomén, keďže urýchľovala uskutočňovanie investičných projektov tým, že
umožňovala zahraničným investorom prekonávať byrokratické prekážky.45 Vnímanie
korupcie sa zmenilo v deväťdesiatych rokoch, od kedy už nie je chápaná ako
prostriedok uľahčujúci a podporujúci celosvetový obchod a rozvoj, ale ako hlavná
prekážka v týchto oblastiach.46 O nutnosti s korupciou bojovať svedčí skutočnosť, že
v posledných tridsiatich rokoch sa do neľahkého boja pustili napríklad Organizácia
spojených národov, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Európska únia či
Rada Európy prostredníctvom medzinárodných zmlúv či iných typov dokumentov.

45

KUBICIEL, Michael. International Legal Development and National Legal Change in the Fight

Against Corruption. In: LINNAN, David K., ed. Legitimacy, Legal Development, and Change: Law and
Modernization Reconsidered. Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate, 2012, s. 420.
ISBN 978-0-7546-7728-4.
46

Ibidem, s. 419.
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2.1. Organizácia spojených národov
Postoj Organizácie spojených národov (OSN) ku korupcii je jasný už od roku
1975, kedy Valné zhromaždenie prehlásilo, že „odcudzuje všetky korupčné praktiky,
vrátane úplatkárstva, nadnárodných a iných korporácií, ich sprostredkovateľov
a ďalších zúčastnených subjektov, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi hostiteľskej
krajiny.“47 Na pôde OSN bolo prijatých viacero opatrení, či už výslovne na korupciu
zameraných, alebo všeobecnejšej povahy, dotýkajúce sa okrem iného aj problematiky
korupcie. Niektoré sú pre štáty záväzné, iné majú iba odporúčací charakter.
Jedným z univerzálnych medzinárodnoprávnych dokumentov pojednávajúci
o korupcii je pre signatárske štáty záväzný Viedenský dohovor o zmluvnom práve
(1969), ktorý radí podplatenie zástupcu štátu medzi dôvody neplatnosti medzinárodnej
zmluvy.48 Dovolávať sa neplatnosti medzinárodnej zmluvy je teda, okrem ďalších
prípadov, možné, ak je korumpujúcim subjektom štát a dané konanie je štátu (a nie len
osobe vystupujúcej menom štátu) pričítateľné.
Rozvoj medzinárodného obchodu v polovici deväťdesiatych rokov minulého
storočia prinútil OSN zaujímať sa o korupciu v tejto oblasti, výsledkom čoho bola
Deklarácia OSN proti

korupcii

a podplácaniu

v medzinárodných

obchodných

transakciách z roku 1996, ktorou boli členské štáty vyzvané k spolupráci a prijatiu
vhodných opatrení proti korupcii a podplácaniu. Za najväčší prínos tejto deklarácie
môžeme považovať záväzok členských štátov kriminalizovať úplatkárstvo verejných
činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. Hoci s ohľadom na články 10 a
14 Charty OSN sú rezolúcie Valného zhromaždenia OSN len odporúčaniami a nie sú
právne záväzné, tento dokument je oprávnene vnímaný ako medzník v boji proti
korupcii, keďže sa ako jeden z prvých výslovne zameriava na korupciu a podplácanie.
V roku 1996 schválila OSN Medzinárodný kódex správania verejných
úradníkov, ktorý v rámci ochrany verejného záujmu zakazuje požadovať či prijímať

47

Measures against corrupt practices of transnational and other corporations, intermediaries and others

involved, A/RES/3514 [online]. Copyright © 1975 United Nations [cit. 25.06.2020]. Dostupné z:
https://www.refworld.org/docid/3b00f04050.html
48

Viď. čl. 50 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, 1969.
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dary či iné služby, ktoré by mohli mať vplyv na výkon funkcie verejného úradníka.49
Valné zhromaždenie, ktoré kódex schválilo, ho odporúča používať členským štátom ako
sprievodcu v boji proti korupcii.
Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu bol prijatý v roku
2000 a do platnosti vstúpil o tri roky neskôr. V súčasnosti má táto medzinárodná zmluva
190 zmluvných strán. Česká republika ju podpísala v roku 2000 a ratifikovala v roku
2013.50 V ustanovení článku 8 Dohovoru sa zmluvné strany zaväzujú kriminalizovať
korupciu a v ustanovení článku 9 sú upravené opatrenia, ktoré majú zmluvné strany
prijať s cieľom korupcii predchádzať, odhaľovať ju a trestať ju.
Prvým globálnym právne záväzným dokumentom na pôde OSN zaoberajúcim sa
korupciou je Dohovor OSN proti korupcii z roku 2003. Aktuálne má 187 zmluvných
strán. Česká republika svoj podpis pripojila v roku 2005 a dohovor ratifikovala v roku
2013.51 Oficiálnym dôvodom oneskorenej ratifikácie bolo odmietanie trestnej
zodpovednosti právnických osôb zo strany ČR, čo sa zmenilo prijatím zákona č.
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.52 Podľa
ustanovení článkov 15 až 25 majú členské štáty zaviesť vymenované trestné činy;53
Dohovor tiež podporuje medzinárodnú spoluprácu medzi štátmi a nabáda ku konfiškácii

49

International Code Of Conduct For Public Officials, A/RES/51/59 [online]. Copyright © 1996 United

Nations [cit. 25.06.2020]. Dostupné z: https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/RES/51/59
50

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 75/2013 Sb. m. s. o Úmluvě Organizace spojených

národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.
51

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 105/2013 Sb. m. s. o sjednání Úmluvy Organizace

spojených národů proti korupci.
52

Česká republika se připojila k Úmluvě OSN proti korupci [online]. Copyright © 2013 Transparency

International ČR [cit. 26.06.2020]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/ceska-republika-pripojila-kumluve-osn-proti-korupci/
53

Dohovor OSN proti korupcii spomína úplatkárstvo vnútroštátnych alebo zahraničných verejných

činiteľov a činiteľov verejných medzinárodných organizácií, spreneveru, zneužitie verejných financií
alebo iné nezákonné použitie majetku verejným činiteľom, nepriame úplatkárstvo, zneužitie funkcie,
neoprávnené obohatenie, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, zatajenie, marenie výkonu spravodlivosti,
ako aj úplatkárstvo či spreneveru v súkromnom sektore.
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majetku získaného korupčnými praktikami. Podmienkou jeho aplikovateľnosti je výskyt
medzinárodného prvku, takže na prípady vnútroštátnej korupcie sa nevzťahuje.
Kľúčovú rolu v boji proti korupcii v rámci OSN hrá Úrad pre kontrolu drog
a prevenciu kriminality (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime) so
sídlom vo Viedni. Okrem iného sa zaoberá aj korupciou: v rokoch 1999 a 2004 prijal
Globálny program boja proti korupcii. Na záver je vhodné dodať, že Organizácia
spojených národov vyhlásila 3. jún ako Medzinárodný protikorupčný deň s cieľom
zvýšiť povedomie širšej verejnosti o boji proti korupcii.

2.2. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Kľúčovým protikorupčným dokumentom v medzinárodnom podnikateľskom
prostredí je Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov
v medzinárodných obchodných transakciách, prijatý na pôde Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Podpísaný bol v roku 1997, následne pre
Českú republiku nadobudol platnosť v roku 2000.54 Touto veľmi úzko zameranou
medzinárodnou zmluvou sa členské aj nečlenské štáty OECD55 zaviazali kriminalizovať
podplácanie zahraničných verejných činiteľov. Zameriava sa teda výlučne na aktívnu
korupciu a úplatkárstvo s cezhraničným rozmerom, t. j. prípady, ak osoba úmyselne
ponúkne, sľúbi alebo poskytne nenáležitú peňažnú alebo inú výhodu, či už priamo,
alebo cez sprostredkovateľov, zahraničnému verejnému činiteľovi, pre tohto činiteľa
alebo pre tretiu stranu, aby tento činiteľ konal alebo sa zdržal konania v súvislosti
s výkonom úradných povinností s cieľom získať alebo udržať obchodnú činnosť alebo
inú neprimeranú výhodu pri realizácii medzinárodného obchodu (článok 1, odstavec 1).
Takéto konanie občana ČR alebo právnickej osoby so sídlom v ČR by bolo, vzhľadom
na zásadu aktívnej personality,56 v ČR trestné, aj keď by v mieste spáchania trestného

54

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 25/2000 Sb. m. s. o přijetí Úmluvy o boji proti podplácení

zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích.
55

Signatármi sú aj nečlenské štáty OECD, a to Argentína, Brazília, Bulharsko, Kosta Rika, Peru, Rusko
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činu bolo dovolené alebo tolerované. O vysokej relevancii Dohovoru svedčí fakt, že
signatárske štáty spoločne tvoria až 66 % svetového exportu a zahŕňajú 95 zo 100
najväčších nefinančných medzinárodných spoločností.57 Najnovšia hodnotiaca správa
vyhotovená Pracovnou skupinou OECD proti zahraničnému podplácaniu z roku 2019
síce oceňuje, že Česká republika po devätnástich rokoch od ratifikácie Dohovoru stíha
prvý prípad podplácania zahraničných verejných činiteľov, zároveň ale vyjadruje
znepokojenie, že žiadny prípad nebol zatiaľ odsúdený.58
V roku 2009 vydala OECD Odporúčanie pre ďalší boj proti korupcii
zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. Cieľom
bolo posilniť schopnosť zmluvných štátov Dohovoru predchádzať, odhaľovať
a vyšetrovať podozrenia zahraničného podplácania. Jeho súčasťou sú dve Príručky
dobrej praxe, obsahujúce odporúčania na predchádzanie a odhaľovanie podplácania
zahraničných verejných činiteľov, určené obchodným spoločnostiam. V roku 2019
začala Pracovná skupina OECD pre boj proti úplatkárstvu s ohľadom na aktuálne
problémy a potreby revíziu Odporúčania, ktorého dokončenie je plánované v roku 2021.

2.3. Rada Európy
Rada

Európy,

vedomá

si

hrozieb

korupcie,

zriadila

v roku

1995

Multidisciplinárnu skupinu proti korupcii (GMC výbor, Multidisciplinary Group on
Corruption). Šlo o prvý mechanizmus na pôde Rady Európy zameraný na systematické
potieranie korupcie prostredníctvom niekoľkých druhov opatrení. Príkladmi sú Akčný
program boja proti korupcii z roku 1996 a uznesenie o dvadsiatich základných zásadách
boja proti korupcii, ktorým boli členské štáty vyzvané k aplikácii týchto princípov na
národnej úrovni.
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z:

Druhou protikorupčnou skupinou pri Rade Európy je Skupina štátov proti
korupcii (GRECO, Group of States against Corruption), vytvorená v roku 1999. Tento
protikorupčný orgán zahŕňa 50 štátov,59 vrátane Českej republiky. Jej cieľom je zlepšiť
schopnosť členských štátov bojovať proti korupcii prostredníctvom monitoringu
dodržiavania protikorupčných štandardov Rady Európy. Každý členský štát menuje
maximálne dvoch predstaviteľov a poskytuje zoznam expertov, ktorí sa následne
zúčastňujú hodnotenia členských štátov v boji proti korupcii. Práve vzájomné
hodnotenia, prebiehajúce v kolách zameraných na špecifickú oblasť, a tlak ostatných
štátov sú dôležitou súčasťou fungovania tohto orgánu. Témou posledného, štvrtého,
kola hodnotenia, uskutočneného v ČR v roku 2015, bola „prevencia korupcie vo vzťahu
k členom Parlamentu, sudcom a štátnym zástupcom.“60 Podľa výročnej správy za rok
2019 bola ČR z hodnotených štátov v plnení protikorupčných opatrení posledná,61
s neuspokojivými výsledkami v sledovaných oblastiach, čo svedčí o naliehavej potrebe
zmien. Ďalšou veľmi významnou úlohou GRECO je kontrola implementácie dvoch
dohovorov, Trestnoprávneho dohovoru o korupcii a Občianskoprávneho dohovoru
o korupcii, do právnych poriadkov jednotlivých členských štátov.62
Trestnoprávny dohovor o korupcii bol Radou Európy prijatý v roku 1999, pre
Českú republiku je platný od roku 2002.63 Zaväzuje zmluvné štáty kriminalizovať
viaceré prípady aktívneho a pasívneho úplatkárstva ako vo verejnom, tak aj
v súkromnom sektore s cieľom harmonizácie národných legislatív, aby sa páchatelia
nevyhli trestnému stíhaniu v žiadnom zmluvnom štáte. V preambule akcentuje potrebu
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„intenzívnej, rýchlej a dobre fungujúcej spolupráce v trestných veciach,“64 pretože len
efektívne stíhanie páchateľov a ich potrestanie môže viesť k eliminácii korupčných
praktík. Jedným z najvýznamnejších dôsledkov pristúpenia Českej republiky k
Dohovoru bolo prijatie zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim, ktorý zaviedol trestnú zodpovednosť právnických osôb, okrem
iného aj za úplatkárske trestné činy.65 Trestnoprávny dohovor o korupcii je teda
mimoriadnym prínosom pre českú legislatívu. Navyše, v roku 2003 bol k Dohovoru
prijatý Dodatkový protokol, ktorý rozšíril jeho pôsobnosť na rozhodcov v obchodných,
občianskych a iných veciach, ako aj na porotcov a zaviazal zmluvné štáty ku
kriminalizácii aktívneho a pasívneho úplatkárstva domácich a zahraničných arbitrov
a porotcov.66
Občianskoprávny

dohovor

o korupcii

možno

považovať

za

doplnok

Trestnoprávneho dohovoru o korupcii. Prijatý bol v roku 1999, pre ČR vstúpil do
platnosti v roku 2004.67 Už v preambule popisuje negatívne dopady korupcie na
spoločnosť, keď zdôrazňuje, že „korupcia predstavuje veľké ohrozenie pre právny štát,
demokraciu a ľudské práva, slušnosť a sociálnu spravodlivosť, bráni hospodárskemu
rozvoju a ohrozuje riadne a spravodlivé fungovanie trhových hospodárstiev.“68
V jednotlivých článkoch definuje medzinárodné pravidlá potierania korupcie vo sfére
súkromného práva a zaväzuje zmluvné strany prijať opatrenia, ktoré umožnia
poškodeným osobám brániť svoje práva a domáhať sa náhrady škody (článok 3).
Občianskoprávny dohovor o korupcii je významný práve tým, že ide o prvý dokument
pojednávajúci o korupcii v oblasti súkromného práva.
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Tretím projektom Rady Európy, realizovaný v spolupráci s Európskou úniou,
bol projekt OCTOPUS, realizovaný v dvoch fázach, a to v rokoch 1996 až 1998
a následne v rokoch 1999 až 2000. Výnimočný bol tým, že sa sústredil na organizovaný
zločin a korupciu v šestnástich69 postkomunistických štátoch strednej a východnej
Európy, vrátane Českej republiky. Základné ciele projektu boli dva. Zmyslom bolo
pomôcť participujúcim štátom v boji s organizovaným zločinom a korupciou a pripraviť
kandidátske krajiny na vstup do EÚ, keďže aj nedostatky v týchto oblastiach boli
prekážkami pre rozšírenie Európskej únie.70 Z tohto dôvodu Rada Európy a EÚ
zorganizovali veľké množstvo seminárov a kurzov pre vyšetrovateľov, štátnych
zástupcov a sudcov na rôzne témy súvisiace s organizovaným zločinom a korupciou.

2.4. Európska únia
Európska únia vníma korupciu ako ekonomický a etický problém, ktorý by
nemal mať svoje miesto v civilizovanom svete. Juncker, bývalý predseda Európskej
komisie, vyhlásil, že „Európska únia je vybudovaná na kompromisoch. Ak však ide
o ľudské práva, právny štát, dodržiavanie právnych pravidiel a boj proti korupcii,
žiaden kompromis neprichádza do úvahy.“71 Postoj EÚ je v tomto smere jasný –
korupcia je negatívny fenomén, ktorý nemožno na európskom kontinente v dvadsiatom
prvom storočí akceptovať a tolerovať.
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2.4.1. Protikorupčné opatrenia Európskej únie
Európska únia, rovnako ako aj iné medzinárodné spoločenstvá, sa korupciou
začala intenzívnejšie zaoberať až v druhej polovici deväťdesiatych rokov. Aj z tohto
dôvodu nebol boj s korupciou zaradený do tzv. Kodanských kritérií,72 podmienok, ktoré
musí štát pri vstupe do EÚ splniť. Hlavným dôvodom absencie takejto prístupovej
podmienky je skutočnosť, že v roku 1993, kedy boli kritériá formulované, korupcia ešte
len začínala byť vnímaná ako medzinárodný problém. O tom svedčí aj skutočnosť,
že v tejto dobe ešte medzinárodné dokumenty pojednávajúce o korupcii neexistovali.73
Niektorí autori toto opomenutie vnímajú ako chybu a Európskej únii vyčítajú, že tým
nezdôraznila závažnosť a opodstatnenosť tohto problému.74 Daný nedostatok Európska
komisia čiastočne napravila v roku 1997, keď boj s korupciou explicitne označila za
podmienku vstupu do EÚ vo vzťahu ku kandidujúcim štátom strednej a východnej
Európy,75 ktoré boli pred vstupom do únie nútené prijať protikorupčné opatrenia.
Prijatím Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev76
v roku 1995 Európska únia posilnila ochranu svojich finančných záujmov. Následne na
Dohovor nadviazali Prvý protokol z roku 1996, rozlišujúci medzi aktívnou (článok 2)
a pasívnou (článok 3) korupciou verejných činiteľov77 a Druhý protokol z roku 1997.78
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Vzhľadom na možnosť členských štátov ratifikovať Dohovor s oneskorením nadobudli
Dohovor spolu s Prvým protokolom účinnosť 17. októbra 2002 a Druhý protokol
nadobudol účinnosť až 19. mája 2009.
Postupom času si Európska únia začala uvedomovať, že ak chce s korupciou
bojovať na úrovni členských štátov, musí mať rovnako prísne nároky aj na vlastnú
administratívu. V roku 1997 preto prijala Dohovor o boji proti korupcii úradníkov
Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie; účinnosť
nadobudol v roku 2005. K Dohovoru, vzťahujucému sa na široké spektrum
zamestnancov EÚ, pristúpili všetky členské štáty. V svojich ustanoveniach rieši ako
hmotnoprávne (napr. kriminalizácia aktívneho a pasívneho úplatkárstva, postihy), tak aj
procesnoprávne otázky (napr. súdna právomoc, vydávanie a trestné stíhanie).
Primárne sa boj s korupciou sústredil iba na verejnú sféru, až neskôr bol
rozšírený aj na oblasť súkromnú. V roku 1998 Rada ministrov EÚ79 schválila Jednotnú
akciu o korupcii v súkromnom sektore (Jednotná akcia).80 Šlo o prvý krok EÚ, ktorý si
stanovil za cieľ zjednotiť úpravu pasívneho a aktívneho úplatkárstva v súkromnej sfére.
Keďže Jednotná akcia nebola implementovaná všetkými členskými štátmi, v roku 2003
bola zrušená a nahradená Rámcovým rozhodnutím81 Rady EÚ o boji proti korupcii
v súkromnom sektore,82 zaväzujúca členské štáty kriminalizovať aktívne a pasívne
úplatkárstvo ziskových aj neziskových subjektov v podnikateľskej oblasti.
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V roku 2011 vytvorila Európska komisia nový mechanizmus – Správu EÚ o boji
proti korupcii. Podľa únie stojí Európanov korupcia 120 miliárd eur ročne,83 čo je
takmer úroveň ročného rozpočtu EÚ.84 Podstatou tohto nového opatrenia bolo
hodnotenie úspešnosti členských štátov EÚ v boji proti korupcii. Správa EÚ avšak bola
publikovaná len raz, v roku 2014, keďže v roku 2017 bolo rozhodnuté o ukončení
monitorovania a hodnotenia.
Keďže sa medzinárodné dohovory ukázali ako nevhodný nástroj na riešenie
korupcie na úrovni EÚ,85 v roku 2017 bol Dohovor o ochrane finančných záujmov
Európskych spoločenstiev nahradený smernicou o ochrane finančných záujmov EÚ.86
Preambula smernice konštatuje, že korupcia predstavuje obzvlášť závažné ohrozenie
finančných záujmov Únie, preto musia členské štáty podľa článku 4 smernice prijať
také opatrenia, aby pasívna aj aktívna korupcia, ak je spáchaná úmyselne, predstavovala
trestný čin. Cieľom smernice bolo zvýšiť efektivitu trestného stíhania páchateľov
trestných činov poškodzujúcich financie EÚ, stíhaných Európskou prokuratúrou,
a uľahčiť vymáhanie zneužitých prostriedkov.
Na záver je vhodné zmieniť aj Corpus Juris a Corpus Juris 2000, vzory
harmonizácie trestného práva hmotného a procesného v členských štátoch EÚ. Šlo
o návrhy kódexu trestného práva, ktorých zámerom bolo chrániť záujmy Európskej
únie. Aj keď kódex nebol nikdy schválený a teda nie je právne záväzný, ide
o významný dokument europeizácie trestného práva. Oba návrhy v osobitnej časti
venovanej hmotnému právu zmieňovali pasívne a aktívne úplatkárstvo, ktoré mali byť
kriminalizované aj v prípadoch poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.
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2.4.2. Protikorupčný inštitucionálny rámec Európskej únie
V roku 1988 vznikol Útvar pre koordináciu predchádzania podvodom (UCLAF,
Unité de Coordination de la Lutte Anti-Fraude), ktorého dvomi základnými úlohami
boli kooperácia so štátmi a koordinácia ich postupov. V roku 1995 boli jeho právomoci
rozšírené, keď získal možnosť začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy. Ako už z názvu
Útvaru vyplýva, sprvu bola jeho vecná pôsobnosť vymedzená užšie, čo zmenil prvý
protokol k Dohode o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z roku
1996, ktorý rozšíril jeho kompetencie aj na oblasť korupcie.87
V roku 1999 Európska komisia zriadila Európsky úrad pre boj proti podvodom
(OLAF, Organisation de la Lutte Anti-Fraude), ktorý nahradil pôvodný orgán UCLAF
a prevzal všetky jeho úlohy.88 Významnou črtou jeho fungovania je nezávislosť
vyšetrovacej funkcie, čo znamená, že OLAF nepožaduje ani neprijíma pokyny od
Európskej komisie, vlád členských štátov či iných orgánov a subjektov. V tom istom
roku učinila EÚ dva významné kroky vo vzťahu k Úradu. Po prvé, nariadením upravila
všeobecné pravidlá pre vykonávanie vyšetrovania.89 Po druhé, Európsky parlament,
Rada EÚ a Európska komisia uzavreli dohodu,90 na základe ktorej môže OLAF viesť
vnútorné vyšetrovania v rámci inštitúcií Európskej únie, okrem iného, aj v boji proti
korupcii.91 Kladne hodnotíme aj systém uvedený do užívania v roku 2010, ktorý
umožňuje občanom EÚ cez internet anonymne nahlasovať možné prípady korupcie.
Týmto sa otvorila možnosť širokej verejnosti upozorňovať na potenciálne korupčné
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Akt Rady z 27.09.1996 č. 96/C313/01 o vypracovaní protokolu k Dohovoru o ochrane finančných

záujmov Európskych spoločenstiev.
88

Rozhodnutie Európskej komisie z 28.04.1999 č. 1999/352/ES, ESC, Euroatom o zriadení Európskeho

úradu pre boj proti podvodom.
89

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 25.05.1999 č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných

Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).
90

Medziinštitucionálna dohoda z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a

Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj
proti podvodom (OLAF).
91

OLAF vedie vyšetrovania aj v boji proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré

majú negatívny dopad na finančné záujmy EÚ.

30

praktiky poškodzujúce finančné záujmy EÚ. Aj keď je OLAF oprávnený viesť ako
externé, tak aj interné vyšetrovania, ukladať sankcie sám nemôže. Výsledkom jeho
práce sú teda výlučne odporúčania adresované príslušným európskym inštitúciám alebo
orgánom členským štátov.92 Ak po ukončení vyšetrovania má za to, že bol spáchaný
trestný čin, príslušnému orgánu odporúči začať trestné stíhanie.
Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust,
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation) bola zriadená v roku 2002
ako orgán napomáhajúci členským štátom v boji proti závažnej organizovanej trestnej
činnosti,93 korupcii vrátane. Keďže „boj proti korupcii musí prekročiť hranice štátov
a byť efektívny na medzinárodnej úrovni,“94 každý členský štát deleguje jedného
štátneho zástupcu, policajta alebo sudcu, ktorých úlohou je výmena informácií medzi
členským štátom a Eurojust-om, ktorý je príslušný v prípade, že sa trestná činnosť
dotýka viacerých členských štátov, medzi ktorými je spolupráca a vzájomná právna
pomoc nevyhnutná.
Ďalšou dôležitou agentúrou je Európsky policajný úrad (Europol, European
Police Office), zriadený v roku 1992. Europol, nedisponujúc donucovacími opatreniami,
spolupracuje s členskými štátmi prostredníctvom národných ústrední, od ktorých môže
požadovať začatie vyšetrovania trestného činu. V júni 2020 Europol zriadil Európske
stredisko pre finančnú a hospodársku kriminalitu (EFECC, European Financial and
Economic Crime Centre), zložený z medzinárodných odborníkov podieľajúcich sa na
boji proti podvodom, praniu špinavých peňazí, falšovaniu peňazí i na boji proti
korupcii. Týmto vznikol nový orgán, ktorý ma za cieľ pomáhať členským štátom EÚ pri
vyšetrovaní hospodárskej a finančnej kriminality.
V neposlednom rade musíme zmieniť medzinárodné siete, a to Európskych
partnerov proti korupcii (EPAC, European Partners against Corruption) a Európsku
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sieť kontaktných bodov proti korupcii (EACN, European Contact-point Network
against Corruption). Zatiaľ čo EPAC, zriadený v roku 2001, predstavuje neformálnu
sieť protikorupčných orgánov,95 EACN bola v roku 2008 formalizovaná rozhodnutím
Rady,96 podľa ktorého sa Európska komisia, Europol a Eurojust zapájajú do činnosti
siete. Dané medzinárodné zoskupenia, zdieľajúce spoločný cieľ, a to prechádzanie a boj
proti korupcii, umožňujú členským štátom vymieňať si skúsenosti a kooperovať na
nadnárodnej úrovni, či už na každoročne konanej konferencii EPAC/EACN, alebo
prostredníctvom pracovných skupín operujúcich počas celého roka.

2.5. Iné medzinárodné prostriedky
Dôležitú úlohu v boji proti korupcii hrá aj Medzinárodný menový fond, ktorý
v roku 2018 predstavil nový protikorupčný rámec. V ňom sa MMF zaviazal pristupovať
ku korupcii „systematicky, efektívne, otvorene a spôsobom, ktorý rešpektuje jednotné
zaobchádzanie.“97 MMF sa rozhodol každoročne predkladať hodnotenia členských
štátov a vyzval ich, aby dobrovoľne dané posudzovanie podstúpili, čo Česká republika
aj neodkladne učinila. Navyše, MMF dlhodobo prehlasuje, že neposkytuje finančné
prostriedky štátom, v ktorých existuje hrozba, že by korupcia podkopala programy
hospodárskej obnovy.98 Takto sú členské štáty motivované, aby potierali korupciu v čo
najväčšej možnej miere.
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3. PRÁVNA

ÚPRAVA ÚPLATKÁRSTVA V

ČESKEJ

REPUBLIKE
3.1. Trestnoprávna úprava – historický exkurz
Korupcia je pre spoločnosť večný problém, ktorý nemôžeme spájať len
s moderným štátom. O potrebe bojovať s korupčnými konaniami v trestnoprávnej
rovine bola spoločnosť presvedčená už v 19. storočí. Prvý relevantný právny predpis
v našich končinách postihujúci korupciu je zákon č. 117/1852 ř.z., o zločinech,
přečinech a přestupcích, ktorý platil na území Československa s určitými zmenami až
do roku 1950. V hlave desiatej „O zneužití moci úradnej“ sa nachádzali príslušné
skutkové podstaty korupčných zločinov. Daný zákon rozlišoval medzi aktívnym
a pasívnym úplatkárstvom.99 Ustanovenie § 104 (branie darov vo veciach úradných)
postihujúce pasívne úplatkárstvo rozlišuje prijatie, zjednanie a prisľúbenie daru.
Ustanovenie § 105 (zvádzanie k zneužitiu moci úradnej) trestá aktívne úplatkárstvo bez
ohľadu na to, či dar smeruje k prospechu korumpujúceho alebo inej osoby.
Len tri roky neskôr bol prijatý zákon č. 19/1855 ř.z., vojenský trestní zákon
o zločinech a přečinech, ktorého osobná pôsobnosť bola veľmi úzka. Vzťahoval sa totiž
len na osoby, ktoré vykonávali vojenskú službu a ktoré zložili prísľub, že budú
zachovávať povinnosti vojenského stavu.100 Protikorupčné ustanovenia sa nachádzali
v diele štvrtom „O jiných zločinech a kterak se trestají,“ v hlave piatej „O zneužití moci
úradnej a služobnej a o svádzaní k tomu.“ Znenie príslušných ustanovení, a to § 383
(branie darov vo veciach úradných alebo služobných) a § 384 (o zvádzaní k zneužitiu
moci úradnej alebo služobnej), je v podstate totožné s všeobecným trestným zákonom č.
117/1852 ř.z., s malými odchýlkami.101 Dané ustanovenia obsahujú navyše iba
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Viď. 1. príloha Vybrané ustanovenia zákona č. 117/1852 ř.z., o zločinech, přečinech a přestupcích.
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Viď. ustanovenie čl. III zákona č. 19/1855 ř.z., vojenský trestní zákon o zločinech a přečinech, ve

znění předpisů jej měnících a doplňujících.
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Viď. 2. príloha Vybrané ustanovenia zákona č. 19/1855 ř.z., vojenský trestní zákon o zločinech a

přečinech.
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povinnosť odovzdať ponúkaný alebo prijatý dar či peňažné plnenie v hodnote daného
daru.
V roku 1950 nastala radikálna premena československého práva. Výsledkom
tzv. „právnickej dvouletky“ bol okrem iného aj zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon,
ktorý začal používať pojmy trestný čin, úplatkárstvo či úplatok. Hlava tretia osobitnej
časti bola zasvätená trestným činom proti poriadku vo veciach verejných, v rámci ktorej
boli v štvrtom diele upravené úplatkárske trestné činy. Socialistický trestný kódex
rozoznával, podobne ako súčasný trestný zákonník, tri skutkové podstaty trestných
činov, a to prijímanie úplatku (§ 181), podplácanie (§ 182) a nepriame úplatkárstvo (§
184). Za uvedenými skutkovými podstatami trestných činov sa nachádzalo osobitné
ustanovenie o účinnej ľútosti špeciálne pre podplácanie a nepriame úplatkárstvo.102
Markantná je zmena v trestných sadzbách trestu odňatia slobody v jednotlivých
ustanoveniach, v porovnaní s dnes platnou úpravou, keďže v prípade všetkých trestných
činov je oproti minulosti badateľné sprísnenie sankcií. Dané svedčí o presvedčení
súčasníkov prísne postihovať korupčné konania naproti miernejšiemu trestaniu
úplatkárstva v socialistickom Československu. Považujeme za dôležité zdôrazniť, že
trestný zákon z roku 1950 obsahoval navyše skutkovú podstatu trestného činu
úplatkárstva pri voľbách (§ 156), ktorú v dnes účinnom zákone ako samostatný trestný
čin nenájdeme.103
Posledný trestný zákon minulosti bol prijatý v roku 1961; v Českej republike bol
po početných novelách účinný až do konca roka 2009, kedy bol prijatý dnes účinný
trestný zákonník. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, upravoval úplatkárske trestné
činy, podobne ako predošlý trestný kódex, v hlave tretej osobitnej časti (trestné činy
proti poriadku vo veciach verejných), v diele treťom (úplatkárstvo). Rovnako ako
súčasný a predošlý trestný zákon kriminalizuje tri druhy konaní, a to prijímanie úplatku
(§ 160), podplácanie (§ 161) a nepriame úplatkárstvo (§ 162), ktorých znenie je veľmi
podobné so súčasne účinnou právnou úpravou. Nasledujúce ustanovenie (§ 163)
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Viď. 3. príloha Vybrané ustanovenia zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon.
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upravuje účinnú ľútosť vo vzťahu k podplácaniu a nepriamemu úplatkárstvu.104 So
zreteľom na úplatkárske trestné činy považujeme za najvýznamnejšie tri novely, a to
z rokov 1999, 2004 a 2008. Zákonom č. 96/1999 Sb. bolo rozšírené znenie trestných
činov prijímania úplatku a podplácania o ďalšie kvalifikované skutkové podstaty;
doplnené bolo ustanovenie § 162a, ktoré vymedzovalo pojem úplatok a rozširovalo
pojem verejný činiteľ na ďalšie osoby, konkrétne na zahraničných verejných činiteľov.
Danou novelou bol vykonaný Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných
verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. Podľa spomínaného
ustanovenia sa úplatkom rozumie „neoprávnená výhoda spočívajúca v priamom
majetkovom obohatení alebo inom zvýhodnení, ktoré sa dostáva alebo má dostať
uplácanej osobe alebo s jej súhlasom inej osobe, a na ktorú nie je nárok.“105 Dôvodová
správa dodáva, že definícia bola prevzatá z ustálenej judikatúry k danej problematike,
a to v záujme právnej istoty.106 Následne bol zákonom č. 537/2004 Sb. do spoločného
ustanovenia § 162a doplnený tretí odstavec, venovaný obstarávaniu vecí všeobecného
záujmu, čím sa do právneho poriadku premietla Jednotná akcia o korupcii v súkromnom
sektore.107 Posledná významná novela bola učinená zákonom č. 122/2008 Sb., ktorou
došlo k navýšeniu sadzieb trestu odňatia slobody za všetky korupčné trestné činy. Tým
bola vyjadrená závažnosť a spoločenská nebezpečnosť úplatkárstva a daný krok mal tiež
zefektívniť boj s korupciou.108 Táto zmena zároveň umožnila uložiť v menej závažných
prípadoch páchateľovi trestného činu prijímania úplatku trest zákazu činnosti
samostatne. Skutočnosť, že sa znenie jednotlivých ustanovení úplatkárskych trestných
činov za takmer päťdesiat rokov účinnosti tohto zákona výrazne zmenilo, svedčí
o silnejúcej intenzite zákonodarcu boja proti úplatkárstvu.
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Viď. 4. príloha Vybrané ustanovenia zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
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3.2. Súčasná trestnoprávna úprava
Aktuálne platná a účinná trestnoprávna úprava sa nachádza v zákone č. 40/2009
Sb., trestní zákoník. Ako už bolo spomínané v prvej kapitole, dnešný trestný zákonník
pojem korupcia nepoužíva. Napriek tomu sú korupčné konania daným zákonom
postihované a skutkové podstaty bežnej a zvláštnej korupcie môžeme nájsť na viacerých
miestach. Po prvé, ide o hlavu desiatu, ktorá v svojich ôsmich dieloch združuje trestné
činy proti poriadku vo veciach verejných. Diel tretí je zasvätený úplatkárskym trestným
činom, bežným prípadom korupcie, ktoré predstavujú jadro tejto diplomovej práce.
Skutkové podstaty s korupciou súvisiace, zvané tiež zvláštne prípady korupcie, sú
postihované hlavne v rámci hlavy šiestej, v ktorej sú obsiahnuté trestné činy
hospodárske, konkrétne v diele treťom, venovanom trestným činom proti záväzným
pravidlám trhovej ekonomiky a obehu tovaru v styku s cudzinou.

3.2.1. Úplatkárske trestné činy
Prostredníctvom hlavy desiatej, ktorá obsahuje trestné činy proti poriadku vo
veciach verejných, zákonodarca chráni tie spoločenské vzťahy, záujmy a hodnoty, ktoré
„sú nevyhnutné k tomu, aby štát budovaný na princípoch demokracie a zákonnosti
mohol bezchybne vykonávať svoju funkciu v záujme verejnosti.“109 Za týmto účelom
bolo nutné kriminalizovať úplatkárstvo, ktoré nepochybne znemožňuje výkon vecí
verejných v záujme spoločnosti ako celku. V prípade poskytovania úplatku Chmelík
rozoznáva viacero rovín.110 Z hľadiska časového môže byť úplatok daný buď pred
poskytnutím neoprávnenej výhody, alebo po získaní výhody. Z hľadiska frekvencie,
resp. systematickosti, môže byť úplatok poskytovaný sústavne, kedy je medzi osobami
tzv. recidivujúci vzťah, alebo príležitostne. Nutné je však zdôrazniť, že o úplatok
nepôjde v prípade, ak osoba poskytuje druhej osobe dar alebo pozornosť ojedinele, resp.
nevýznamného charakteru a rozsahu, pričom poskytovateľ neočakáva ani nepožaduje od
druhej strany protislužbu, ktorá by presahovala bežný rámec povinností príjemcu
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daru.111 Vzhľadom na fakt, že v základných skutkových podstatách úplatkárskych
trestných činov, na rozdiel od majetkových trestných činov, nie je stanovená peňažná
hranica, kedy o úplatok pôjde a kedy už nie, je nutné vždy posudzovať individuálne
ďalšie okolnosti konania a stupeň spoločenskej nebezpečnosti.112 Jedným z kritérií pre
posúdenie nebezpečnosti konania je výška úplatku. V prípade, že poskytnutá
neoprávnená výhoda je celkom bezvýznamná, prichádza do úvahy použitie zásady
subsidiarity trestnej represie.113
Považujeme za dôležité upozorniť na zmenu vidu v názvoch dvoch
úplatkárskych trestných činov. Zatiaľ čo zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, hovoril
o prijímaní úplatku a o podplácaní, dnes účinný trestný zákonník používa pojmy prijatie
úplatku a podplatenie. Ďalšou významnou zmenou oproti predošlému zákonu je
rozšírenie objektu u trestných činov prijatia úplatku a podplatenia na súkromný sektor,
ktoré sú aktuálne postihované nie len vo verejnej správe, ale aj v podnikateľskej
sfére.114
Úplatkárske trestné činy, ktoré sú poruchovými trestnými činmi, môžu mať
charakter prečinu aj zločinu. Ich druhovým objektom je záujem na nezávislom,
nestrannom a riadnom obstarávaní vecí všeobecného záujmu, resp. záujem na plnení
povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, postavenia či funkcie bez
zohľadnenia osobných záujmov. Ako zákon vymedzuje úplatok a ako chápe
obstarávanie vecí všeobecného záujmu vysvetľuje autor diplomovej práce nižšie,
v rámci spoločných výkladových ustanovení. Páchateľom úplatkárskych trestných činov
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môže byť fyzická aj právnická osoba.115 Z hľadiska subjektívnej stránky požaduje zákon
u všetkých troch trestných činov daného dielu úmyselné zavinenie.

3.2.1.1. Prijatie úplatku (§ 331 TZ)
Uvedené ustanovenie postihuje pasívne úplatkárstvo. Podľa odstavca 1 sa
daného trestného činu dopustí ten, kto sám alebo prostredníctvom iného v súvislosti
s obstarávaním vecí všeobecného záujmu pre seba alebo pre iného prijme alebo si dá
sľúbiť úplatok a tiež ten, kto sám alebo prostredníctvom iného v súvislosti s podnikaním
svojím alebo iného pre seba alebo pre iného prijme alebo si dá sľúbiť úplatok. Rovnako
bude trestne zodpovedný ten, kto za vyššie uvedených okolností úplatok žiada (odstavec
2). Zo zákonného znenia vyplýva, že k trestnosti treba, aby medzi úplatkom
a obstarávaním vecí všeobecného záujmu či podnikaním bol kauzálny nexus.116
Páchateľom daného trestného činu môže byť len osoba, ktorá obstaráva veci
všeobecného záujmu, príp. obstarávanie vecí všeobecného záujmu podmieňuje či na
obstarávaní vecí všeobecného záujmu nejak spolupôsobí,117 alebo ten, kto podniká. Ide
teda o špeciálny subjekt. Odstavec 1, zložený z dvoch alineí, ako aj odstavec 2
predstavujú základné skutkové podstaty.
Prijať úplatok, či už priamo alebo sprostredkovane, je možné aj bez predošlej
dohody medzi podplácajúcim a podplateným alebo bez výslovného súhlasu
podplateného. Ak si páchateľ dá úplatok sľúbiť,118 znamená to, že ponuku úplatku
neodmieta, t. j. výslovne alebo konkludentne s ponukou súhlasí a ponúkaný alebo
sľúbený úplatok vníma ako záväzný sľub. V prípade sľubu úplatku ide o predčasne
dokonaný trestný čin, t. j. materiálne ide o prípravu, ktorá je povýšená na dokonaný
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V Registri trestov právnických osôb ČR, dostupnom od 12.06.2013 na https://eservice-

po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni/, sa k 15.03.2021 nachádzalo 625 záznamov; za úplatkárske trestné
činy boli odsúdené 4 právnické osoby (v rozsudku 5 To 183/2016 dve, v rozsudkoch 61 To 236/2017 a 9
T 108/2020 po jednej), všetky za trestný čin podplatenia (§ 332 TZ).
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Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSSR z 29.06.1977, sp. zn. 2 Tzf 2/77.
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Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 15.07.2004, sp. zn. 5 Tdo 796/2004.
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trestný čin. Inými slovami, trestný čin je dokonaný už tým, že si páchateľ dá úplatok
sľúbiť.
O žiadanie úplatku ide v prípade, ak páchateľ v súvislosti s obstarávaním vecí
všeobecného záujmu alebo v súvislosti s podnikaním úplatok zreteľne žiada. Vôľa
prijať úplatok musí byť zrejmá a môže byť vyjadrená ústne aj písomne, ba dokonca aj
konkludentne. Samotná judikatúra uvádza, že explicitné požiadanie o úplatok nie je
nutné, stačí, ak z páchateľových činov vyplýva, že úplatok chce a očakáva ho,119 resp.
že stačí náznak, z ktorého bude nepochybné, že páchateľ navodzuje situáciu, aby mu bol
úplatok ponúknutý alebo sľúbený.120 Trestný čin je dokonaný už tým, že páchateľ
o úplatok žiada a je nerozhodné, či mu na základe jeho podnetu bude následne úplatok
poskytnutý alebo sľúbený. Žiadanie úplatku, uvedené v samostatnej skutkovej podstate,
je prísnejšie trestné vzhľadom na fakt, že páchateľ121 sám vyvíja aktivitu
k protiprávnemu konaniu. Takéto správanie vykazuje vyššiu typovo spoločenskú
škodlivosť, čo je premietnuté aj do sankcie. Odstavec 2 je vo vzťahu špeciality
k odstavcu 1, a teda jednočinný súbeh je vylúčený.122
Odstavec tretí obsahuje dva kvalifikované dôvody spáchania daného trestného
činu. Prvým z nich je spáchanie trestného činu v úmysle opatriť sebe alebo inému
značný prospech. Podľa ustanovenia § 138 odst. 1, 2 TZ o značný prospech ide
v prípade, ak dosahuje čiastku minimálne 1 000 000 Kč. Druhým dôvodom je spáchanie
takého trestného činu ako úradná osoba. Výpočet úradných osôb sa nachádza vo
výkladových ustanoveniach trestného zákonníka, konkrétne v ustanovení § 127 TZ. Ide
o fyzické osoby, pre ktoré je spoločné, že plnia úlohy štátu alebo spoločnosti
a používajú pri tom zverené právomoci pre plnenie týchto úloh. Navyše, ustanovenie §
334 odst. 2 TZ rozširuje pre úplatkárske trestné činy pojem úradná osoba aj na ďalšie
osoby (viď. 3.2.1.4. Spoločné ustanovenia (§ 334 TZ) a ďalšie pojmy).
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Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky z 23.02.1983, sp. zn. 11 Tz 3/83.
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Správa Najvyššieho súdu ČSSR z 27.06.1978, č. Plsf 1/78.

121

Zväčša úplatok žiadajú osoby, ktoré sa nachádzajú v silnejšom postavení než osoba o úplatok

požiadaná, napr. úradníci.
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Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR z 25.03.1977, sp. zn. 11 Tzf 11/77.
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Ďalšie dva kvalifikované dôvody spáchania trestného činu prijatia úplatku sú
uvedené v odstavci 4. Podľa tohto ustanovenia bude posudzované správanie osoby,
ktorá sa dopustí konania uvedeného v odstavci 1 alebo 2 v úmysle zabezpečiť sebe
alebo inému prospech veľkého rozsahu. Dané musíme taktiež vykladať v súlade
s ustanovením § 138 odst. 1, 2 TZ, podľa ktorého musí mať prospech veľkého rozsahu
hodnotu najmenej 10 000 000 Kč. Druhým dôvodom uvedenom v tomto odstavci je
spáchanie činu uvedeného v odstavci 1 alebo 2 úradnou osobou v úmysle zabezpečiť
sebe alebo inému značný prospech.
Zatiaľ čo v prípade konania popísaného v odstavci 1 a 2 pôjde o prečin,
v kvalifikovaných skutkových podstatách uvedených v odstavcoch 3 a 4 bude konanie
už zločinom.

3.2.1.2. Podplatenie (§ 332 TZ)
Trestného činu podplatenia sa dopustí ten, kto sám alebo prostredníctvom iného
(t. j. sprostredkovane) poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inému alebo pre iného
v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu alebo v súvislosti s podnikaním
svojím alebo s podnikaním iného. Zo zákonného znenia vyplýva, že citované
ustanovenie postihuje aktívne úplatkárstvo. Hoci je zvyčajne páchateľom daného
trestného činu príjemca výhody, ktorá plynie z obstarávania vecí všeobecného záujmu
alebo z podnikania, v určitých prípadoch môže byť páchateľom aj tretia osoba. Trestný
čin podplatenia je možné spáchať len komisívnym konaním, spáchanie opomenutím
vylučuje samotná povaha veci. Podstatou konania páchateľa tohto trestného činu je
úplatkom dosiahnuť, aby bolo podplatenou osobou vyhovené jeho požiadavke.123
Páchateľom daného trestného činu môže byť, na rozdiel od trestného činu prijatia
úplatku, ktokoľvek, t. j. ide o všeobecný subjekt.
Zatiaľ čo v prípade ponuky úplatku je úplatok daný hneď po akceptácii alebo
v dohodnutej dobe, sľub úplatku, smerujúci do budúcnosti, má menej konkrétne kontúry
a časový horizont podplatenia nie je jasný. Ponuka úplatku nemusí byť výslovná, aj keď
konkludentná forma nie je často sa vyskytujúcim prípadom. Úplatok môže byť
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Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 26.01.2011, sp. zn. 6 Tdo 1625/2010.
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ponúknutý, poskytnutý alebo sľúbený nie len osobe, ktorá vec všeobecného záujmu
obstaráva, ale aj sprostredkujúcej osobe, a to pred obstaraním vecí všeobecného záujmu
alebo po. Spáchanie daného trestného činu prichádza do úvahy aj v prípade, že adresát
úplatku pri obstarávaní vecí všeobecného záujmu s úplatkom nerátal, t. j. k dohode
o úplatku došlo až ex post, teda po tom, či príjemca úplatku vec všeobecného záujmu už
obstaral.
Pokiaľ ide o dokonanie daného trestného činu, v teórii neexistuje jednotný názor.
Podľa Chmelíka sa k dokonaniu vyžaduje, aby adresát úplatku, hoci aj konkludentne,
buď samotný úplatok prijal, alebo prijal sľub poskytnutia úplatku. V opačnom prípade,
t. j. v prípade odmietnutia úplatku adresátom, bude páchateľ trestný iba za pokus
trestného činu podplatenia (§ 21 odst. 1 TZ v spojení s príslušným ustanovením § 332
TZ).124 Protichodný názor zastáva Šámal, ktorý zdôrazňuje, že k naplneniu skutkovej
podstaty sa nevyžaduje, aby adresát úplatku úplatok prijal, t. j. odmietnutím úplatku
nebude trestná zodpovednosť páchateľa nijako dotknutá, keďže daný trestný čin je
dokonaný už ponukou úplatku.125 V tomto prípade sa musíme prikloniť k názoru
Šámala, keďže aj judikatúra Najvyššieho súdu ČR dovodzuje, že trestný čin podplatenia
je dokonaný nie len poskytnutím úplatku, ale aj ponúknutím alebo sľúbením úplatku.
V posledných dvoch prípadoch sa nevyžaduje, aby adresát úplatku úplatok naozaj prijal.
Samotný NS zdôraznil, že v prípade odmietnutia úplatku jeho adresátom je
kvalifikovanie danej situácie ako pokusu trestného činu podplatenia nesprávne.126
V základnej

skutkovej

podstate

je

trestný

čin

podplatenia

prečinom,

v kvalifikovanej skutkovej podstate, obsahujúcej dva dôvody, už zločinom. Prvým
kvalifikovaným dôvodom je spáchanie daného trestného činu v úmysle zabezpečiť sebe
alebo inému značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný
následok. V spojení s ustanovením § 138 odst. 1 a 2 TZ sa musí značná škoda, prípadne
značný prospech, dostať na úroveň minimálne 1 000 000 Kč. Výklad termínu obzvlášť
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CHMELIK, Jan a Zdeněk TOMICA. Korupce a úplatkářství. Praha: Linde, 2011, s. 108. ISBN 978-

80-7201-853-6.
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ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s.

884. ISBN 978-80-7552-358-7.
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závažný následok zákon nepodáva, venuje sa mu však doktrína. Podľa autorov
komentára musí byť iný obzvlášť závažný následok z hľadiska jeho závažnosti
porovnateľný so značnou škodou, a teda musí dosahovať peňažnú hranicu 1 000 000
Kč.127 Druhým kvalifikovaným dôvodom je spáchanie tohto trestného činu uvedeného
v odstavci 1 voči úradnej osobe. Kto je úradnou osobou stanoví ustanovenie § 127 TZ
v spojení s ustanovením § 334 odst. 2 TZ. Aby sa uplatnil daný kvalifikovaný dôvod,
páchateľ nemusí vedieť, že podplácaná osoba je úradnou osobou, musí však vedieť, že
podplácanej osobe je zverená právomoc vo veci, v súvislosti s ktorou podpláca. Ponuku,
poskytnutie alebo sľub úplatku voči úradnej osobe v súvislosti s obstarávaním vecí
všeobecného záujmu alebo v súvislosti s podnikaním nemožno kvalifikovať ako návod
k trestnému činu zneužitia právomoci verejného činiteľa (§ 24 odst. 1 písm. b TZ)
v spojení s § 329 TZ), pokiaľ podplácajúci nemá úmysel ovplyvniť správanie úradnej
osoby takým spôsobom, aby tá, v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú závažnú ujmu
alebo opatriť sebe alebo inému neoprávnený prospech, vykonávala svoju právomoc
protizákonne, aby prekročila svoju právomoc alebo aby nesplnila povinnosť, ktorá
vyplýva z právomoci úradnej osoby.128 Podplatenie s úmyslom, aby úradná osoba
konala v medziach svojich právomocí a oprávnení, je nutné kvalifikovať len ako trestný
čin podplatenia.

3.2.1.3. Nepriame úplatkárstvo (§ 333 TZ)
Objektívna stránka tohto trestného činu, vymedzenom v trestnom zákonníku
výlučne základnými skutkovými podstatami, spočíva v dvoch konaniach. Podľa
odstavca 1 je páchateľom ten, kto sám alebo prostredníctvom iného žiada, dá si sľúbiť
alebo prijme úplatok za to, že bude svojím vplyvom alebo prostredníctvom iného
pôsobiť na výkon právomoci úradnej osoby, alebo za to, že tak už učinil. Odstavec 2
stanovuje, že sa daného trestného činu dopustí osoba, ktorá sama alebo prostredníctvom
iného poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok za to, že bude svojím vplyvom alebo
prostredníctvom iného pôsobiť na výkon právomoci úradnej osoby. Vzhľadom na
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RIZMAN, Stanislav. § 332 [Podplacení]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2.
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skutočnosť, že na páchateľa nie sú kladené žiadne zvláštny nároky, môže byť
páchateľom ktokoľvek, t. j. všeobecný subjekt.
Nepriame úplatkárstvo postihuje tzv. úplatnú intervenciu, t. j. konania, ktorých
cieľom je ovplyvniť výkon právomoci úradnej osoby. Na rozdiel od predošlých dvoch
trestných činov nestačí ovplyvňovať osobu obstarávajúcu veci všeobecného záujmu;
ovplyvňovaná musí byť úradná osoba. Trestný čin nepriameho úplatkárstva, ktorý je
v oboch skutkových podstatách prečinom, je dokonaný bez ohľadu na fakt, či
k intervencii u úradnej osoby skutočne došlo.129 Uskutočnenie samotnej intervencie
u úradnej osoby spôsobuje, že trestný čin bol dokončený, čo môžeme hodnotiť ako
okolnosť zvyšujúcu závažnosť trestného činu.130
Potrebné je spomenúť vzťah trestného činu nepriameho úplatkárstva k ďalším
ustanoveniam trestného zákonníka. Ak osoba prijíma alebo žiada úplatok, aby svojím
vplyvom pôsobila na výkon právomoci úradnej osoby, a to bez súčinnosti s úradnou
osobou, dopúšťa sa trestného činu nepriameho úplatkárstva. Odlišná je právna
kvalifikácia v prípade, že páchateľ koná v súčinnosti s úradnou osobou, t. j. koná ako
sprostredkovateľ. Takéto správanie je nutné posúdiť ako účastníctvo na trestnom čine
prijatia úplatku.131 Dôležité je upozorniť aj na vzťah k trestnému činu podvodu (§ 209
TZ). Ak páchateľ iba predstiera, že uplatní vplyv na úradnú osobu a za týmto účelom
žiada alebo prijme úplatok bez úmyslu taký vplyv uplatniť, stíhaný bude za uvedený
majetkový trestný čin.
Na záver považujeme za vhodné doplniť, že ustanovenia venované trestným
činom podplatenia (§ 332 TZ) a nepriameho úplatkárstva (§ 333 TZ) boli novelizované
v roku 2018.132 U oboch trestných činov bolo bližšie špecifikované, že páchateľ môže
konať sám alebo prostredníctvom iného. Týmto došlo k odstráneniu ťažko
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odôvodniteľného rozdielu medzi ustanoveniami úplatkárskych trestných činov,133 keďže
u trestného činu prijatia úplatku (§ 331 TZ) sa takáto charakteristika vyskytovala už od
prijatia trestného zákonníka. Spomínaná novela napomohla eliminovať interpretačné
problémy spôsobené pôvodným znením. Dnes by bolo vhodné uvažovať o ďalšej novele
ustanovenia § 333 TZ, a to o zavedení trestnosti nepriameho úplatkárstva
v hospodárskej sfére, keďže aj v tejto oblasti sa s ohľadom na výšku úplatku
a závažnosť hospodárskych činností na základe úplatku vykonávaných vyskytujú
vysoko závažné prípady korupcie.134

3.2.1.4. Spoločné ustanovenia (§ 334 TZ) a ďalšie pojmy
Ustanovenie § 334 TZ predstavuje výkladové ustanovenie, vzťahujúce sa
k úplatkárskym trestným činom. Zákonodarca sa na tomto mieste venuje trom pojmom,
a to úplatku, úradnej osobe a obstarávaniu vecí všeobecného záujmu. Autor však bližšie
vymedzí aj ďalšie spoločné pojmy, ktoré trestný zákonník nešpecifikuje.

Úplatok (§ 334 odst. 1 TZ)
Podľa trestného zákonníka sa úplatkom rozumie neoprávnená výhoda
spočívajúca v priamom majetkovom obohatení alebo inom zvýhodnení, ktoré sa dostáva
alebo má dostať uplácanej osobe alebo s jej súhlasom inej osobe, a na ktorú nie je
nárok. Ako už bolo spomínané v časti diplomovej práce venovanej vývoju právnej
úpravy úplatkárskych trestných činov, táto definícia sa vyskytovala už v trestnom
zákone z roku 1961 a následne bola prebratá do súčasne platného a účinného trestného
zákonníka, čím bola podľa autorov komentára naplnená požiadavka právnej istoty.135
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Pri úplatku rozlišujeme dva základné definičné znaky.136 Po prvé, ide
o neoprávnenú výhodu, t. j. výhodu, na ktorú nie je nárok. Predmetom výhody nemusia
byť len peniaze, môžu to byť aj hnuteľné či nehnuteľné veci alebo protislužba. Zákon
v tejto súvislosti nepoužíva prívlastok právny, čo Bruna kritizuje, keďže pojem „právny
nárok“ má v teórii ustálený výklad.137 Druhým definičným znakom je osobné určenie
úplatku, t. j. skutočnosť, že úplatok je vždy adresovaný konkrétnej osobe.
Podľa viacerých teoretikov je zákonná definícia úplatku príliš všeobecná, preto
sa stretáva s častou kritikou. David a Nett označujú legálnu definíciu za pomerne
flexibilnú,138 keďže umožňuje postihovať relatívne širokú škálu prípadov. Ďalším
kritikom je Bruna, ktorý nesúhlasí s tvrdením, že legálna definícia zaisťuje právnu
istotu. Podľa neho je zákonná definícia úplatku príliš všeobecná a čiastočne vágna,
keďže zákon nestanovuje, aká veľká neoprávnená výhoda by mala byť, aby bola
hodnotená ako úplatok.139 Práve neexistencia dolnej hranice hodnoty úplatku môže
v praxi spôsobovať problémy, obzvlášť pokiaľ ide o úplatkárstvo v súkromnej sfére.
Pelc, zdôrazňujúc zásadu nullum crimen sine lege certa, zastáva názor, že by bolo
vhodné stanoviť dolnú hranicu trestnosti úplatkárstva v obchodných vzťahoch.140
S daným tvrdením sa stotožňujem, keďže korupcia v súkromnej sfére je bezpochyby
spoločensky menej závažná než korupcia v sfére verejnej. Túto tézu potvrdzuje aj
samotná judikatúra, ktorá dovodzuje, že v oblasti štátnej moci a verejnej správy nie sú
tolerovateľné žiadne úplatky, a to ani nepatrnej hodnoty.141 A contrario môžeme
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Copyright ©

2018

Bulletin

advokacie

[cit.

04.08.2020].

Dostupné

z:

http://www.bulletin-

advokacie.cz/problematicke-aspekty-uplatkarskych-trestnych-cinu-1.-cast-uplatek
137
138

Ibidem.
DAVID, Vladislav a Alexander NETT. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. 1. vyd.

Praha: Beck, 2007, s. 247. ISBN 978-80-7179-562-9.
139

BRUNA, Eduard. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (1. Část) – úplatek [online].
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dovodiť, že tzv. malá korupcia pri podnikaní a v obchodných vzťahoch by nemala byť
postihovaná trestným právom. Represia by naopak mohla byť nahradená preventívnymi
opatreniami

mimotrestného

charakteru

(napr.

sprehľadnenie

tokov

peňazí,

zverejňovanie výberových konaní či zavedenie prehľadných poplatkov v školstve či
zdravotníctve).142 Za novelizáciu definície úplatku sa stavia aj Galovcová, ktorá
presadzuje názor, aby bolo do zákona včlenené negatívne vymedzenie úplatku. Práve
ono by nám umožnilo rozlíšiť medzi trestnoprávne postihnuteľným úplatkom a darom,
províziou či iným právom aprobovaným plnením.143 Mám za to, že takýto krok by
uľahčil právnu prax a skutočne by zaistil právnu istotu adresátom právnych noriem,
keďže by bolo zrejmé, čo ja a čo nie je trestným činom. Úplatkárske konania, ktoré by
nebolo možné kvalifikovať ako trestný čin, by následne mohli byť postihované
správnym právom. V takom prípade by však bolo vhodné prijať všeobecné skutkové
podstaty úplatkárskych správnych deliktov, ktoré by nadväzovali na trestnoprávne
skutkové podstaty.144

Úradná osoba (§ 334 odst. 2 TZ)
Pojem úradná osoba je novinkou dnes platného a účinného trestného zákonníka,
ktorý v plnom rozsahu nahradil doposiaľ používaný, avšak kritizovaný pojem verejný
činiteľ. Už zo samotného pojmu úradná osoba je zrejmé, že ide o termín širší. Zahŕňa aj
osoby, ktoré síce nie sú verejnými činiteľmi, no napriek tomu plnia dôležité úlohy pri
ochrane a presadzovaní štátnych alebo iných celospoločenských záujmov a k tomu sú
nadané potrebnou právomocou.145
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Výklad pojmu úradná osoba sa primárne nachádza vo výkladových
ustanoveniach všeobecnej časti trestného zákonníka. Podľa ustanovenia § 127 odst. 1
TZ sa úradnou osobou rozumie taká fyzická osoba, ktorá plní úlohy štátu alebo
spoločnosti a používa pri tom zverené právomoci pre plnenie týchto úloh. Navyše, musí
ísť o jednu z menovaných osôb v odstavci 1 pod písmenami a) až l). Rozsah pojmu
úradná osoba pre úplatkárske trestné činy (ustanovenia §§ 331 až 333 TZ) rozširuje
spoločné ustanovenie § 334 TZ v druhom odstavci aj o osoby, ktoré zastávajú funkciu
v zákonodarnom orgáne, súdnom orgáne alebo v inom orgáne verejnej moci cudzieho
štátu, ktoré zastávajú funkciu alebo sú zamestnané alebo pracujú v medzinárodnom
súdnom orgáne, v medzinárodnej alebo nadnárodnej organizácii, ako aj o osoby, ktoré
zastávajú funkciu v podnikajúcej právnickej osobe, v ktorej má ČR alebo cudzí štát
rozhodujúci vplyv, pokiaľ tieto osoby disponujú právomocami pri obstarávaní vecí
všeobecného záujmu a trestný čin je spáchaný v súvislosti s touto právomocou. Týmto
ustanovením zákonodarca premietol do právneho poriadku medzinárodné záväzky
vyplývajúce pre Českú republiku z medzinárodných zmlúv, a to z Dohovoru OECD
o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných
transakciách, Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo
členských štátov EÚ a z Protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov
Európskych spoločenstiev.

Obstarávanie vecí všeobecného záujmu (§ 334 odst. 3 TZ)
Najproblematickejším spoločným ustanovením sa javí odstavec venovaný
obstarávaniu vecí všeobecného záujmu, keďže všeobecný záujem je neurčitý právny
pojem.146 K vyššej miere právnej neistoty prispieva fakt, že tento ústredný pojem
úplatkárskych trestných činov nie je nikde v českom právnom poriadku definovaný, čím
sa dostávame na hranicu ústavnosti z hľadiska zásady nullum crimen sine lege certa.147

146

Jelínek označuje pojem všeobecný záujem za krajne neurčitý právny pojem a uvádza ho ako príklad

rozporu so zásadou nullum crimen sine lege certa. Viď. JELÍNEK, Jiří a kol.. Trestní právo hmotné:
obecná část, zvláštní část. 7. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 31. ISBN 978-80-7502-380-3.
147

PELC, Vladimír. Skutkové podstaty úplatkářských trestních činů a základní zásady trestního práva. In:

Korupce – včera a dnes. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2013, s. 115. ISBN 978-80-7418-177-1.

47

Trestný zákonník, opomínajúc legálnu definíciu všeobecného záujmu, iba dodáva, že sa
za obstarávanie vecí všeobecného záujmu považuje tiež zachovávanie povinnosti
uloženej právnym predpisom alebo povinnosti zmluvne prevzatej, ktorej účelom je
zaistiť,

aby

v obchodných

vzťahoch

nedochádzalo

k poškodzovaniu

alebo

bezdôvodnému zvýhodňovaniu účastníkov týchto vzťahov alebo osôb, ktoré ich menom
konajú. Týmto ustanovením zákonodarca iba rozširuje dosah pojmu aj na obchodné
vzťahy,148 výklad však ponecháva judikatúre a literatúre.
Bližšia špecifikácia pojmu všeobecný záujem je nevyhnutná, keďže ide
o obligatórny znak úplatkárskych trestných činov, určujúci okruh spoločenských
vzťahov, v ktorých je prijatie úplatku (§ 331 TZ) a podplatenie (§ 332 TZ) trestné.
Vzhľadom na fakt, že všeobecný záujem je v európskych trestných kódexoch raritou,149
využitie komparatívnej metódy výkladu je veľmi obmedzené. Slovenský trestný kódex,
na rozdiel od českého, legálnu definíciu veci všeobecného záujmu obsahuje
a ustanovuje, že sa tým pre účely trestného zákona rozumie záujem presahujúci rámec
individuálnych práv a záujmov jednotlivca, ktorý je dôležitý z hľadiska záujmov
spoločnosti.150 Túto snahu môžeme vnímať pozitívne, keďže súdy môžu túto definíciu
interpretovať a bližšie spresňovať.
Judikatúra sa s daným pojmom vyrovnáva už od minulého režimu.151 Najvyšší
súd ČSSR vymedzil základné mantinely, ktoré sú platné aj dnes. V roku 1977 v svojom
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rozhodnutí formuloval všeobecné pravidlo, podľa ktorého „pod obstarávanie vecí
všeobecného záujmu patrí obstarávanie všetkých úloh, na ktorých riadnej realizácii má
záujem celá spoločnosť alebo aspoň väčšia skupina občanov.“152 Následne v roku 1988
prijal Najvyšší súd ČSSR stanovisko obsahujúce negatívne vymedzenie, podľa ktorého
„povahu obstarávania vecí všeobecného záujmu nemôžu mať konania občanov, ktoré
vyplývajú z ich osobných práv alebo osobnostných povinností.“153 V takomto prípade
ide nutne o záujem súkromný, nie verejný. Tento judikát obsahoval aj ďalšie spresnenie
problematického pojmu, keď stanovil, že obstarávaním vecí všeobecného záujmu je
„nie len rozhodovanie orgánov štátnej moci a správy, ale aj iná činnosť pri
uspokojovaní záujmov občanov a právnických osôb v oblasti materiálnych, sociálnych,
kultúrnych a iných potrieb.“154 K pojmu všeobecný záujem sa vyjadroval aj Ústavný
súd ČR, ktorý konštatoval, že súvislosť s obstarávaním vecí všeobecného záujmu je
objektívnym kritériom, ktoré má prednosť pred subjektívnym kritériom, ktoré vychádza
z právnej povahy subjektov daného právneho vzťahu.155 Z daného vyplýva, že je
nerozhodné, či je páchateľ subjektom súkromného alebo verejného práva. Napriek
určitým upresneniam Najvyššieho súdu a Ústavného súdu všeobecné súdy vykladali
daný pojem extenzívne, čo viedlo k nedôvodnému rozširovaniu represie,156 a to kvôli
neexistencii presnej definície a skutočnosti, že citované vodítka neobsahujú žiadne
konkrétne kritériá. To nemôžeme vnímať pozitívne.
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Aby bola adresátom právnych noriem zaručená dostatočná miera právnej istoty,
prichádzajú v budúcnosti do úvahy dve alternatívy právnej úpravy. Prvou možnosťou by
bola užšia definícia pojmu všeobecný záujem. O ňu sa pokúša Pelc, ktorý uvádza, že
tento termín má kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku, ktoré sú vzájomne prepojené.157
O obstarávanie vecí všeobecného záujmu ide v prípade, ak sa úplatkárska činnosť
dotýka väčšej skupiny osôb (kvantitatívna stránka) alebo ak ide o celospoločensky
významnú záležitosť (kvalitatívna stránka). Bruna Pelcovu snahu oceňuje, avšak
z pohľadu zásady nullum crimen sine lege certa to považuje za nedostatočné a prikláňa
sa k druhej alternatíve, ktorá sa javí priateľnejšia aj pre prax. Použitie pojmu všeobecný
záujem je podľa neho pre trestné právo nevhodný koncept, keďže primárne ide o pojem
ústavného a správneho práva. Z tohto dôvodu sa prikláňa k názoru, že trestnosť
podplatenia a prijatia úplatku by mala byť viazaná na pojem úradnej osoby, príp. ďalšie
osoby vykonávajúce verejnú moc alebo plniace verejne významné úlohy. 158 Teoreticky
by do úvahy prichádzala aj tretia alternatíva, ktorú niektorí autori navrhovali už v roku
1995, a to obmedzenie trestnosti úplatkárstva iba na prípady úplatku v súvislosti
s rozhodovacou činnosťou vo veciach verejných.159 Vzhľadom na skutočnosť, že dnes
musí Česká republika v súlade s medzinárodnými zmluvami trestnoprávne postihovať
korupciu aj v súkromnej sfére, v praxi to neprichádza do úvahy a ako jediný vhodný
variant sa javí ten druhý. Niet pochýb, že tento zásadný krok zákonodarcu by mohol
nadobro odstrániť problémy spôsobené dnes používaným neurčitým právnym pojmom.
Avšak do doby, než bude pojem všeobecný záujem nahradený, je nutné ho za účelom
dodržania právnej istoty vykladať reštriktívne.160
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Podnikanie
Trestný čin prijatia úplatku (§ 331 TZ) a podplatenia (§ 332 TZ) je možné
spáchať alternatívne v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu alebo
v súvislosti s podnikaním. K rozšíreniu objektu u spomínaných trestných činov aj
o oblasť podnikania došlo až prijatím zákona č. 40/2009 Sb., ktorý reflektuje záväzky
vyplývajúce z práva EÚ.161 Trestný zákonník sa tomuto pojmu nevenuje, hľadať preto
musíme v súkromnoprávnych predpisoch.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obsahujúci po zrušení Obchodného
zákonníka (zákon č. 513/1991 Sb.) viaceré inštitúty obchodného práva, vychádza
z objektívneho systému obchodného práva, a teda legálnu definíciu pojmu podnikanie
neobsahuje. Definičné znaky podnikania však môžeme dovodiť z ustanovenia § 420
OZ, ktoré je zasvätené pojmu podnikateľ. Podnikaním rozumieme zárobkovú činnosť
vykonávanú fyzickou alebo právnickou osobou samostatne na vlastný účet
a zodpovednosť so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, a to
živnostenským alebo obdobným spôsobom. Uvedené základné znaky podnikania musia
byť splnené kumulatívne.
Hoci je boj s korupciou nevyhnutný aj v súkromnej sfére, zdá sa, že ani súčasná
úprava nie je ideálna. Objavujú sa názory, že dnes je objektívna stránka formulovaná
príliš široko,162 keďže trestný zákonník nešpecifikuje, čo sa pod spojením súvislosť
s podnikaním rozumie. Aktuálny prístup môže byť kontraproduktívny, keďže umožňuje
výberovo stíhať iba nerizikové prípady. Z daného dôvodu niektorí autori usudzujú, že
by bolo vhodné podmieniť trestnosť korupcie v hospodárskej sfére určitou výškou
neoprávnene získanej výhody, čím by sa zúžil dopad týchto dvoch skutkových
podstát.163
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Účinná ľútosť
Zvláštne ustanovenie o účinnej ľútosti, zakotvené v predošlých trestných
zákonoch č. 86/1950 Sb. a č. 140/1961 Sb., predstavovalo nástroj slúžiaci
k odhaľovaniu korupcie. Podľa trestného zákona č. 140/1961 Sb. páchateľ, ktorý
úplatok poskytol alebo sľúbil len preto, že bol o to požiadaný a učinil o tom dobrovoľne
a vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery bez zbytočného odkladu oznámenie
štátnemu zástupcovi alebo policajnému orgánu, nebol trestne zodpovedný za trestný čin
podplácania a nepriameho úplatkárstva, keďže jeho trestnosť zanikla. Podľa znenia
zákona účinného k 31.12.2009 daný inštitút, ktorý mal motivovať k oznamovaniu
prípadov pasívnej korupcie, nebolo možné aplikovať, ak bol úplatok poskytnutý alebo
sľúbený v súvislosti s výkonom právomoci niektorých verejných činiteľov (v dnešnej
terminológii „úradných osôb“).164
Súčasný trestný zákonník zvláštne ustanovenie o účinnej ľútosti neobsahuje, a to
z dvoch dôvodov. Po prvé, zákonom stanovené podmienky zvláštneho prípadu účinnej
ľútosti boli určené veľmi prísne, čo malo za následok minimálne využívanie tohto
inštitútu v praxi.165 Po druhé, úprava bola kritizovaná medzinárodnými organizáciami
venujúcimi sa boju proti korupcii, hlavne Radou Európy a OECD. Aj keď Českou
republikou ratifikované medzinárodné dohovory s týmto inštitútom nepočítajú, Bruna
upozorňuje, že výslovne možnosť úpravy účinnej ľútosti pre túto oblasť ani
nevylučujú.166
Zvláštny inštitút účinnej ľútosti pre úplatkárske trestné činy má napriek
všetkému stále svojich zástancov, ktorí predkladajú argumenty za jeho zavedenie.
Kalvodová, nepovažujúc vypustenie daného inštitútu z nového trestného zákonníka za
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správny krok, sa domnieva, že v záujme účinnejšieho odhaľovania a dokazovania
korupcie by bolo vhodné podmienky účinnej ľútosti rozšíriť, a to vypustením
podmienky bezodkladnosti oznámenia.167 Rovnakého názoru je aj Gřivna,168 ktorý
navrhuje zaručiť osobám beztrestnosť v prípade, že čin oznámia do doby, než sa orgány
činné v trestnom konaní o ňom dozvedia. So svojimi úvahami ide ešte ďalej, keď
presadzuje rozšírenie tohto inštitútu na osobu podplácanú, t. j. pre trestný čin prijatia
úplatku. S týmito úvahami súhlasí aj Kuchta.169 Napriek zrejmej podpore viacerých
odborníkov zákonodarca myšlienku včleniť tento inštitút do trestného zákonníka na
teraz zamietol,170 aj keď sa domnievame, že jeho znovuzavedenie v pozmenenej podobe
s miernejšimi podmienkami aplikácie by mohlo byť prínosom pri odhaľovaní korupcie.
Vzhľadom na absenciu zvláštneho ustanovenia o účinnej ľútosti u úplatkárskych
trestných činov sa zákonodarca rozhodol riešiť situáciu inak. V roku 2016 zaviedol do
trestného poriadku zákonom č. 163/2016 Sb. inštitút dočasného odloženia trestného
stíhania podľa § 159c TŘ a naň prípadne nadväzujúce rozhodnutie o nestíhaní
podozrivého podľa § 159d TŘ. Naoko nevinné riešenie nemusí byť úplne šťastné.
Ošetrenie hmotnoprávneho problému procesnoprávnymi normami je podľa Brunu hrubo
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z:

nekoncepčné a nevhodné, keďže vytvára pochybnosti o tom, či nejde o obchádzanie
určitého základného princípu daného právneho odvetvia.171
Na záver je vhodné dodať, že ani pri terajšej právnej úprave nie je možné
u osoby, ktorá poskytne alebo sľúbi úplatok len preto, že oň bola požiadaná,
vyvodzovať trestnú zodpovednosť. Úplatkárske trestné činy sú úmyselnými trestnými
činmi, čiže páchateľ musí chcieť porušiť alebo ohroziť chránený právny záujem alebo
s tým musí byť aspoň zrozumený, čo v danom prípade chýba. Zdá sa teda, že účel tohto
inštitútu je možné dosiahnuť aj inak, čo však nevylučuje jeho budúce znovuzavedenie.
V takom prípade bude nutné reflektovať dôvody, pre ktoré bol z českého trestného
práva vypustený a rešpektovať záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva.

3.2.2. Trestné činy súvisiace
Trestné právo pôvodne postihovalo korupciu výlučne vo verejnom sektore.
Postupom času však zákonodarca dospel k záveru, že korupčné konania sú hrozbou nie
len pre poriadok vo veciach verejných, chránený prostredníctvom hlavy desiatej, ale aj
pre ekonomiku a trhové hospodárstvo. Aby sa zamedzilo devastujúcim účinkom
v týchto oblastiach, korupcia bola kriminalizovaná aj v súkromnom sektore, typicky na
úseku zadávania verejných zákaziek a verejných súťaží, ako aj v oblasti nekalej súťaže.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník zakotvuje viacero skutkových podstát
definujúcich konania korupčného charakteru v hlave piatej venovanej trestným činom
proti majetku, ako aj v hlave šiestej nazývanej trestné činy hospodárske. Práve
hospodárska kriminalita, často zvaná ako kriminalita bielych golierov, je naprieč
všetkými štátmi celospoločenským problémom, keďže spôsobuje nie len veľké
materiálne škody, ale aj ohrozuje fungovanie spoločnosti ako celku. V spomínaných
hlavách trestného zákonníka majú korupčný charakter trestné činy machinácií
v insolvenčnom konaní (§ 226 TZ), porušenia predpisov o pravidlách hospodárskej
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nástroje k jejich odhalování [online]. Copyright © 2019 Advokátní deník [cit. 06.10.2020]. Dostupné z:
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súťaže (§ 248 TZ), zjednania výhody pri zadaní verejnej zákazky, pri verejnej súťaži
a verejnej dražbe (§ 256 TZ), machinácií pri zadaní verejnej zákazky a pri verejnej
súťaži (§ 257 TZ) a machinácií pri verejnej dražbe (§ 258 TZ). Vzhľadom na rozsah
a zadanie tejto práce sa autor nebude venovať objektívnym stránkam týchto trestných
činov, priblíži iba určité špecifiká úpravy.
Už na prvý pohľad jasným rozdielom oproti úplatkárskym trestným činom je
skutočnosť, že žiadna zo skutkových podstát spomínaných trestných činov neobsahuje
pojem úplatok.172 Namiesto toho zákon používa pojem majetkový alebo iný prospech,173
ktorý má v daných prípadoch povahu úplatku.174 Ďalším špecifikom je súčasné
systematické zaradenie, ktoré sa môže zdať mätúce, keďže korupčné konania nie sú
v trestnom zákonníku sústredené na jednom mieste. Hlavným dôvodom rozptýlenej
právnej úpravy je rôznorodosť objektov uvedených trestných činov, ktorým, na rozdiel
od úplatkárskych trestných činov, nie je záujem na nestrannom a objektívnom riešení
vecí verejných, ale, všeobecne povedané, záujem na ochrane majetkových vzťahov
a ekonomickej sústavy ako takej. K zmätenosti prispelo aj zaradenie ďalších alineí do
základných skutkových podstát úplatkárskych trestných činov, konkrétne do ustanovení
§§ 331 a 332 TZ, čím došlo k rozšíreniu objektu na súkromný sektor. Ponúka sa preto
úvaha, či úplatkárstvo nemohlo byť ponechané v pôvodnej podobe, t. j. len pre oblasť
obstarávania vecí všeobecného záujmu a oblasť podnikania vyčlenená do samostatnej
skutkovej podstaty.175
Dôležité je tiež objasniť vzťah medzi ustanoveniami trestných činov súvisiacich
a všeobecnými úplatkárskymi trestnými činmi, pokiaľ ide o otázku prípadných súbehov.
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Trestné činy podľa hlavy piatej a šiestej sú špeciálnymi úplatkárskymi skutkovými
podstatami, preto je vo viacerých prípadoch nutné uplatniť princíp špeciality. Komentár
výslovne vylučuje súbeh úplatkárskych trestných činov s ustanoveniami §§ 226, 256,
257 a 258 TZ,176 v prípade ustanovenia § 248 TZ nepanuje medzi právnikmi zhoda.
Zatiaľ čo komentár výslovne uvádza, že jednočinný súbeh so všeobecnejšími
ustanoveniami vylúčený nie je,177 Kuchta je názoru, že jednočinný súbeh by mal byť
vylúčený.178 Vzhľadom na fakt, že ustanovenie § 248 odst. 1 písm. e) TZ je špeciálnym
ustanovením, máme za to, že jednočinný súbeh nie je možný.
Na záver musíme zmieniť aj trestný čin marenia prípravy a priebehu volieb
a referenda (§ 351 TZ), zaradený v hlave desiatej v diele nazvanom „iné rušenia
činnosti orgánu verejnej moci,“ ktorý postihuje okrem iného aj prípady volebnej
korupcie, avšak len v aktívnej podobe.179 Prostredníctvom tohto trestného činu sú
chránené voľby a volebné právo v subjektívnom zmysle ako dôležité prvky
demokratického politického systému. Keďže ide o špeciálny prípad korupcie je
jednočinný súbeh s ustanovením § 332 TZ vylúčený.
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4. SANKCIONOVANIE

ÚPLATKÁRSTVA V

ČESKEJ

REPUBLIKE
Jednou z funkcií trestného práva je funkcia represívna, ktorá spočíva
v spravodlivom potrestaní páchateľov trestných činov. Podľa zásady nulla poena sine
lege, zakotvenej na ústavnej úrovni,180 môžu súdy ukladať páchateľom trestných činov
len tresty stanovené zákonom. Keďže páchateľmi úplatkárskych trestných činov môžu
byť fyzické aj právnické osoby, zákonná právna úprava sa nachádza nie len v zákone
číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ale aj v zákone č. 418/2011 Sb., zákon o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Tresty ukladané páchateľom trestných činov môžeme rozdeliť do troch
základných skupín: prvou skupinou sú tresty spoločné, ktoré môžu postihnúť fyzické aj
právnické osoby, zatiaľ čo druhú a tretiu skupinu tvoria tresty ukladané výlučne
fyzickým alebo výlučne právnickým osobám. Autor diplomovej práce sa zo všetkých
druhov trestov, ktoré je možné za úplatkárstvo uložiť, venuje iba tým, ktoré sú výslovne
zmienené v príslušných ustanoveniach, prípadne tým, ktoré sú v praxi ukladané
najčastejšie. Pre úplnosť je nutné dodať, že vo výnimočných prípadoch k uloženiu trestu
nemusí dôjsť. Pri upustení od potrestania súd v odsudzujúcom rozsudku síce vysloví
výrok o vine, ale trest neuloží. Podmienkou aplikácie tohto inštitútu je skutočnosť, že
na nápravu páchateľa a ochranu spoločnosti postačí samotné prejednanie veci pred
súdom.

4.1. Tresty prípustné pre fyzické aj právnické osoby
Niektoré druhy trestov sú takej povahy, že ich je možné uložiť fyzickým aj
právnickým osobám. Medzi spoločné tresty podľa TZ aj TOPO radíme trest prepadnutia
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majetku, trest prepadnutia veci alebo inej majetkovej hodnoty, peňažný trest a trest
zákazu činnosti.

4.1.1. Trest prepadnutia majetku (§ 66 TZ, § 17 TOPO)
Trest prepadnutia majetku predstavuje pomerne prísnu sankciu, ktorej
vyslovením dochádza k zásahu do ústavne zaručeného vlastníckeho práva. Týmto
trestom sa napĺňa restoratívna funkcia trestu, keďže umožňuje odstrániť nepriaznivé
následky trestného činu a napraviť vzniknutú škodu.181 Spočíva v odňatí buď celého
majetku, alebo jeho časti určenej súdom, pričom odňatý majetok prechádza na štát.
Miera postihnutia páchateľa je zásadne rôzna, keďže závisí od individuálnych
majetkových pomerov konkrétnej osoby. U fyzických osôb nepostihuje kompletne celý
majetok, keďže sa nevzťahuje na tie prostriedky alebo veci, ktoré sú nevyhnutné na
uspokojovanie životných potrieb odsúdeného alebo osôb, o ktorých výživu alebo
výchovu je odsúdený podľa zákona182 povinný sa starať.
Uloženie tohto trestu je značne obmedzené. Právnickým osobám môže byť
uložený v dvoch prípadoch: po prvé, ak súd odsudzuje páchateľa za obzvlášť závažný
zločin,183 ktorým osoba pre seba alebo pre iného získala alebo sa snažila získať
majetkový prospech a po druhé, ak trestný zákonník uloženie tohto trestu za spáchaný
zločin v osobitnej časti výslovne dovoľuje. Ak je právnickou osobou finančný ústav
(napr. banka či poisťovňa), súd môže uložiť trest prepadnutia majetku až po vyjadrení
Českej národnej banky k možnostiam a dôsledkom jeho uloženia. U fyzických osôb
stanovuje trestný zákonník navyše dôvod tretí, a to ak súd ukladá páchateľovi
výnimočný trest. Z úplatkárskych trestných činov môžeme kvalifikovať ako obzvlášť
závažný zločin len trestný čin prijatia úplatku podľa § 331 odst. 3 a 4 TZ. Prepadnutie
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majetku je v osobitnej časti u úplatkárskych trestných činov výslovne uvedené
v kvalifikovaných skutkových podstatách na dvoch miestach, a to u trestného činu
prijatia úplatku podľa § 331 odst. 3 TZ a u trestného čina podplatenia podľa § 332 odst.
2 TZ.
Aj keď je zrejmé, že tento trest nie je možné uložiť za akékoľvek korupčné
konania, hrozba takto prísnej sankcie v prípadoch najzávažnejšej úplatkárskej
kriminality je bezpochyby na mieste, keďže v rámci preventívneho pôsobenia môže
odradiť potenciálnych korupčníkov dokonca viac ako odňatie slobody. Na druhej strane,
príliš úzko vymedzené podmienky jeho uloženia spôsobujú, že v praxi sa tento
majetkový trest veľmi nevyužíva, o čom svedčí aj skutočnosť, že v rokoch 2016 až 2019
nebol páchateľom trestných činov prijatia úplatku (§ 331 TZ) a podplatenia (§ 332 TZ)
uložený ani raz.184 Pre úplnosť je vhodné dodať, že trest prepadnutia majetku je
ukladaný veľmi výnimočne aj z dôvodu, že nedostatky v právnej úprave umožňujú
páchateľom trestných činov vyhnúť sa mu úplne alebo zreteľne zmierniť jeho následky
prevedením svojho majetku na iné osoby, väčšinou na príbuzných.185

4.1.2. Peňažný trest (§§ 67 až 69 TZ, § 18 TOPO)
Peňažný trest predstavuje významný alternatívny trest postihujúci majetok
páchateľa. Hoci ho radíme medzi majetkové tresty, sankciou môže byť aj za iné než
majetkové trestné činy. Zatiaľ čo podmienky jeho uloženia právnickým osobám sú
stanovené jednoducho, t. j. za akýkoľvek úmyselný alebo nedbalostný trestný čin,
u fyzických osôb je to komplikovanejšie – súd ho môže uložiť v troch prípadoch. Po
prvé, ak páchateľ pre seba alebo pre iného úmyselným trestným činom získal alebo sa
snažil získať majetkový prospech. Keďže je úplatkárstvo úmyselnou trestnou činnosťou
a pre trestné činy prijatia úplatku (§ 331 TZ) a nepriameho úplatkárstva (§ 333 TZ) je
charakteristická snaha páchateľa získať týmito protiprávnymi konaniami majetkový

184

V rokoch 2016 až 2019 bolo za trestný čin prijatia úplatku odsúdených 33 osôb, za trestný čin

podplatenia 112 osôb. Viď. https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here
185

KOVÁČIKOVÁ, Veronika. Několik poznámek k trestu propadnutí majetku. Právní prostor [online].

12.12.2019 [cit. 03.11.2020]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/nekolikpoznamek-k-trestu-propadnuti-majetku#note-22
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prospech, peňažný trest môže postihnúť aj páchateľov spomínaných trestných činov. Ak
trestný čin nebol spáchaný úmyselne, príp. ak síce spáchaný úmyselne bol, ale bez toho,
aby páchateľ získal alebo sa snažil získať pre seba alebo pre iného majetkový prospech,
peňažný trest je možné uložiť, ak trestný zákon uloženie peňažného trestu za spáchaný
trestný čin výslovne dovoľuje alebo ak ho ukladá za prečin a vzhľadom na povahu
a závažnosť spáchaného prečinu a osobu a pomery páchateľa nepodmienečný trest
odňatia slobody súčasne neukladá. Keďže peňažný trest je výslovne uvedený
v skutkových podstatách trestného činu podplatenia (§ 332 TZ), môžeme zhrnúť, že do
úvahy prichádza u všetkých úplatkárskych trestných činov. Nakoniec, v praxi ide o
jeden z najvyužívanejších alternatívnych trestov,186 u právnických osôb vrátane.
Peňažný trest plní buď funkciu zábrannú, t. j. odňatie takého množstva
peňažných prostriedkov, aby sa páchateľovi zabránilo ďalšiemu páchaniu trestnej
činnosti, alebo funkciu postihnutia majetkového prospechu páchateľa získaného
trestným činom. Práve druhá funkcia je zreteľná u úplatkárskych trestných činov.
V prípade, že neoprávnený prospech získaný trestným činom nie je možné odčerpať
inak (napr. prepadnutím veci či povinnosťou k náhrade škody), je na mieste uložiť
peňažný trest.187 Jeho výška je vždy individuálna, pri posúdení konkrétnych okolností
prípadu. Zatiaľ čo fyzickej osobe môže byť peňažný trest vymeraný v maximálnej
výške 36,5 milióna Kč (podľa § 68 TZ, 730 denných sadzieb po 50 tisíc Kč), v prípade
právnických osôb predstavuje maximálna výška trestu až 1,46 miliárd Kč (podľa § 18
TOPO, 730 denných sadzieb po 2 milióny Kč).188 Vzhľadom na skutočnosť, že peňažný
trest môže dosahovať naozaj vysoké čiastky, je zrejmé, že môže účinne postihovať aj tie
najzávažnejšie prípady korupcie.

186

Podľa

internetovej

aplikácie

jaktrestame.cz,

dostupnej

08.11.2020

na

https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here, bol peňažný trest v rokoch 2016 až 2019 uložený za trestný
čin prijatia úplatku (§ 331 TZ) ako trest hlavný 2-krát a ako trest vedľajší 4-krát pri 33 odsúdených, zatiaľ
čo za trestný čin podplatenia (§ 332 TZ) bol ako trest hlavný uložený 17-krát a ako trest vedľajší 27-krát
pri 112 odsúdených. Štatistika k trestnému činu nepriameho úplatkárstva sa v aplikácii nenachádza.
187

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky z 23.02.1983, sp. zn. 11 Tz 3/83.

188

Dosiaľ najprísnejší peňažný trest uložený právnickej osobe za trestný čin podplatenia (§ 332 TZ) uložil

Krajský súd v Ostrave, kedy rozsudkom z 21.09.2016 so sp. zn. 5 To 183/2016 ako odvolací súd rozhodol
o uložení peňažného trestu vo výške 5 miliónov Kč (250 denných sadzieb vo výške 20 tisíc korún).
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4.1.3. Trest prepadnutia veci a trest prepadnutia náhradnej hodnoty
(§§ 70 až 72 TZ, § 19 TOPO)
Trest prepadnutia veci má za účel zneškodniť vec,189 ktorá by mohla slúžiť
k ďalšiemu páchaniu trestných činov, sťažiť pre páchateľa podmienky k ďalšej trestnej
činnosti a odňať mu prospech zo získaného trestného činu. Tento trest môže postihnúť
iba veci patriace páchateľovi,190 t. j. uplácanému alebo uplácajúcemu, v dobe
vyhlasovania rozsudku.191 Prepadnutá vec následne pripadá štátu.
Pre uloženie trestu prepadnutia veci platia pre fyzické a právnické osoby
rovnaké podmienky. Obligatórne uloží súd páchateľovi tento trest, ak je vec
bezprostredným výnosom z trestnej činnosti. Keďže podľa výkladového ustanovenia §
135b odst. 1 TZ sa výnosom z trestnej činnosti rozumie akákoľvek ekonomická výhoda
pochádzajúca z trestného činu a bezprostredným výnosom z trestnej činnosti sa podľa
odstavca 2 príslušného paragrafu rozumie vec, ktorá bola získaná trestným činom alebo
bola získaná ako odmena za trestný čin, vrátane plodov a úžitkov, je úplatok, ak sa
dostal do dispozičnej sféry uplácaného, bezpochyby bezprostredným výnosom, ktorý by
mal obligatórne prepadať v prospech štátu. Fakultatívne môže súd vyhlásiť vec za
prepadnutú v dvoch prípadoch. Po prvé, ak je táto vec nástrojom trestnej činnosti,192 po
druhé, ak je táto vec sprostredkovaným výnosom z trestnej činnosti193 pri splnení
ďalších podmienok. Ak však páchateľ drží nástroj trestnej činnosti alebo

189

Vecou v právnom slova zmysle sa podľa § 489 OZ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozumie

všetko, čo je rozdielne od osoby a slúži potrebe ľudí.
190

Podľa výkladového ustanovenia § 135 TZ vec patrí páchateľovi, ak ju v dobe rozhodnutia o nej

páchateľ vlastní, je súčasťou jeho majetku alebo s ňou fakticky ako vlastník nakladá bez toho, že by bol
jej oprávnený vlastník alebo držiteľ známy.
191

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky z 12.07.1971, sp. zn. 6 Tz 21/71.

192

Podľa výkladového ustanovenia § 135a TZ sa nástrojom trestnej činnosti rozumie vec, ktorá bola

určená alebo použitá k spáchaniu trestného činu, vrátane plodov a úžitkov.
193

Podľa výkladového ustanovenia § 135b odst. 3 TZ sa sprostredkovaným výnosom z trestnej činnosti

rozumie vec, vrátane plodov a úžitkov, a) ktorá bola, hoci len sčasti, nadobudnutá za vec tvoriaciu
bezprostredný výnos z trestnej činnosti, b) na ktorú bola vec tvoriaca bezprostredný výnos z trestnej
činnosti, hoci len sčasti, premenená alebo c) ku ktorej zhodnoteniu došlo, hoci len sčasti, prostredníctvom
veci tvoriacej bezprostredný výnos z trestnej činnosti.
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sprostredkovaný výnos z trestnej činnosti v rozpore s iným právnym predpisom, musí
súd uložiť trest prepadnutia veci vždy, obligatórne. Jednou z podmienok uloženia trestu
prepadnutia veci samostatne je, že to trestný zákonník v osobitnej časti výslovne
dovoľuje. Keďže prepadnutie veci nie je u úplatkárstva výslovne uvedené, samostatne
byť uložené nemôže, čo z logiky veci dáva zmysel, pretože samostatné prepadnutie
veci, ktorú páchateľ trestným činom získal alebo ktorú neoprávnene poskytol,
nepredstavuje primeraný a spravodlivý trest.
Od trestu prepadnutia veci rozoznáva trestný zákonník trest prepadnutia
náhradnej hodnoty, ktorý je trestom náhradným vo vzťahu k prepadnutiu veci. Ten
môže súd uložiť páchateľovi v prípade, ak vec pred uložením trestu prepadnutia veci
zničí, poškodí alebo inak znehodnotí, scudzí, učiní neupotrebiteľnou, odstráni alebo
zužitkuje, hlavne spotrebuje alebo inak jej prepadnutie zmarí, a to až do výšky, ktorá
zodpovedá hodnote takej veci. Ukladá sa teda v situácii, ak vec, ktorá by za normálnych
okolností bola predmetom prepadnutia veci, nie je k dispozícii v stave, aký je vzhľadom
na jej určenie obvyklý.

4.1.4. Trest zákazu činnosti (§§ 73 až 74 TZ, § 20 TOPO)
Posledným zo spoločných druhov trestov, ktorý možno uložiť fyzickým
aj právnickým osobám za úplatkárske trestné činy, je trest zákazu činnosti. Ten spočíva
v tom, že sa odsúdenému po dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon určitého
zamestnania, povolania alebo funkcie či takej činnosti, ku ktorej je potrebné zvláštne
povolenie alebo ktorej výkon upravuje iný právny predpis.194 Fyzickej aj právnickej
osobe je možné uložiť tento trest vtedy, ak sa dopustili trestného činu v súvislosti
s touto činnosťou, t. j. medzi konaním páchateľa, ktoré zakladá trestný čin a činnosťou,
ktorá by mala byť zakázaná, musí byť príčinná súvislosť.195 U fyzických osôb činí
výmera jeden rok až desať rokov, u právnických je horná hranica vo výške dvadsať
rokov. Ako samostatný môže byť trest zákazu činnosti uložený iba za trestný čin prijatia

194

Osobitným predpisom je zväčša zákon č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon).
195

Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSSR z 29.10.1963, sp. zn. 3 Tz 27/63.
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úplatku (§ 331 TZ) podľa odstavca 1, keďže iba v danej skutkovej podstate je výslovne
uvedený. Predpoklad k jeho samostatnému uloženiu však spočíva v tom, že vzhľadom
na povahu a závažnosť spáchaného trestného činu a osobu a pomery páchateľa nie je
potrebné uložiť iný trest. V ostatných prípadoch môže byť uložený vedľa iného
vhodného druhu trestu.196
Význam trestu zákazu činnosti spočíva v jeho generálne preventívnom pôsobení,
hlavne pokiaľ ide o postih páchateľov zastávajúcich verejné funkcie alebo
vykonávajúcich profesie, ktorých riadny výkon je založený na dôvere verejnosti (napr.
lekári, zamestnanci bánk, zodpovední zamestnanci v hospodárskej sfére, vedúci
zamestnanci štátnych orgánov, úradné osoby).197 Tento trest má teda za účel odradiť od
trestnej činnosti tie osoby, ktoré majú záujem na nepretržitom výkone ich zamestnania,
povolania alebo funkcie, keďže predčasné ukončenie ich kariéry v tej danej oblasti
uložením tohto trestu, aj keď len na obmedzenú dobu, môže znamenať pre odsúdeného
nutnosť zásadne zmeniť svoje zamestnanie či zárobkovú činnosť.

4.2. Tresty prípustné len u právnických osôb (§ 16, §§ 21 až 23
TOPO)
Zákon č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim (TOPO), zaviedol trestnú zodpovednosť právnických osôb a umožnil
postihnúť za úplatkárske trestné činy aj právnické osoby. Podľa § 15 TOPO je možné
právnickým osobám okrem vyššie spomínaných trestov uložiť aj špecifické druhy
trestov, ktoré nie je možné uložiť fyzickým osobám. Medzi ne radíme zrušenie
právnickej osoby (§ 16 TOPO), zákaz plnenia verejných zákaziek, účasti v koncesnom
konaní alebo vo verejnej súťaži (§ 21 TOPO), zákaz prijímania dotácií a subvencií (§ 22

196

Podľa

internetovej

aplikácie

jaktrestame.cz,

dostupnej

09.11.2020

na

https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here, bol trest zákazu činnosti v rokoch 2016 až 2019 za trestný
čin prijatia úplatku (§ 331 TZ) uložený výlučne ako trest vedľajší 18-krát pri 33 odsúdených, zatiaľ čo za
trestný čin podplatenia (§ 332 TZ) bol ako trest vedľajší uložený 4-krát pri 112 odsúdených.
197

PÚRY, František. § 73 [Zákaz činnosti]. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha:

Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 929. ISBN 978-80-7400-428-5.
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TOPO) a uverejnenie rozsudku (§ 23 TOPO). V praxi sú z týchto trestov najčastejšie
ukladané zrušenie právnickej osoby a uverejnenie rozsudku, ostatné dva sú ukladané len
ojedinele.198
Najprísnejší druh trestu, zrušenie právnickej osoby (§ 16 TOPO), môže súd
uložiť len právnickej osobe so sídlom v ČR, ak jej činnosť spočívala úplne alebo
prevažne v páchaní trestnej činnosti a ak to umožňuje povaha právnickej osoby.
Situácia, že by činnosť právnickej osoby spočívala v prevažnej miere v páchaní
úplatkárskych trestných činov, je málo pravdepodobná, aj keď nie nepredstaviteľná,
preto nebude tento trest za úplatkárstvo právnickým osobám veľmi využívaný.
Oblasť verejných zákaziek je úrodnou pôdou pre korupciu, keďže svojím
objemom často prevyšujú štandardné zákazky dostupné na trhu, čo má za následok, že
podnikatelia môžu mať tendenciu uchyľovať sa ku korupčným praktikám, aby získali
konkurenčnú výhodu.199 Z tohto dôvodu trest zákazu plnenia verejných zákaziek, účasti
v koncesnom konaní alebo vo verejnej súťaži (§ 21 TOPO), s hornou hranicou trestnej
sadzby až dvadsať rokov, môže pôsobiť odstrašujúco, a teda účinne plniť preventívnu
funkciu, keďže niektoré podnikajúce právnické osoby sú finančne závislé od verejných
zákaziek. Súd ho môže uložiť, ak sa právnická osoba dopustila trestného činu práve
v súvislosti s uzatváraním zmlúv na plnenie verejných zákaziek alebo s ich plnením,
s účasťou v zadávacom konaní alebo vo verejnej súťaži.
Podobnú funkciu plní aj trest zákazu prijímania dotácií a subvencií (§ 22
TOPO), ktorý môže súd uložiť právnickej osobe, ak sa dopustila trestného činu
v súvislosti s podávaním alebo vybavovaním žiadostí o dotáciu, subvenciu, návratnú
finančnú výpomoc alebo príspevok, s ich poskytovaním či využívaním alebo

198

Podľa Registra trestov právnických osôb ČR, dostupnom od 12.06.2013 na https://eservice-

po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni/, v ktorom sa k 15.03.2021 nachádzalo 625 záznamov, bol trest
zrušenia právnickej osoby uložený 125-krát, trest uverejnenia rozsudku 45-krát, trest zákazu plnenia
verejných zákazok, účasti v koncesnom konaní alebo vo verejnej súťaži 7-krát a trest zákazu prijímania
dotácií a subvencií 17-krát. Za úplatkárske trestné činy bol podľa registra z týchto trestov uložený len
zákaz plnenia verejných zákaziek, účasti v koncesnom konaní alebo vo verejnej súťaži, a to vo výmere 30
mesiacov (Rozsudok Obvodného súdu pre Prahu 1 z 03.12.2020, sp. zn. 9T 108/2020).
199

CHMELIK, Jan a Zdeněk TOMICA. Korupce a úplatkářství. Praha: Linde, 2011, s. 71. ISBN 978-80-

7201-853-6.
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s poskytovaním či využívaním akejkoľvek inej verejnej podpory. Horná hranica trestnej
sadzby činí rovnako dvadsať rokov.
Trest uverejnenia rozsudku (§ 23 TOPO) spočíva v tom, že odsúdená právnická
osoba nechá na svoje náklady uverejniť právoplatný odsudzujúci rozsudok alebo jeho
vymedzené časti v súdom určenom druhu verejného oznamovacieho prostriedku, a to
s uvedením údajov obchodnej firmy alebo názvu právnickej osoby a jej sídla. Jedinou
podmienkou jeho uloženia je potreba oboznámiť verejnosť s odsudzujúcim rozsudkom,
a to ak je to nutné vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného trestného činu alebo ak
to vyžaduje záujem na ochrane bezpečnosti ľudí alebo majetku, prípadne spoločnosti.
Aj keď sa môže zdať, že tento trest, majúci za účel informovať verejnosť
o protiprávnom konaní právnickej osoby, je málo účinný, v skutočnosti je opak
pravdou, keďže jeho funkciou je zároveň difamovať. Z tohto dôvodu môže jeho
uloženie nie len zhoršiť reputáciu právnickej osoby, ale nepriamo spôsobiť aj majetkové
škody.

4.3. Trest odňatia slobody (§§ 54 až 59, §§ 81 až 87 TZ) – trest
prípustný len u fyzických osôb
Trest odňatia slobody ako univerzálny druh trestu je možné uložiť fyzickým
osobám aj za úplatkárske trestné činy. Vzhľadom na fakt, že ide o trest najprísnejší,
súdy ho môžu uložiť iba v prípade, že miernejšími druhmi trestov nespojenými
s odňatím slobody nie je možné dosiahnuť účel trestu,200 prípadne dostatočnú nápravu
páchateľa a ochranu spoločnosti alebo v prípadoch najzávažnejších trestných činov,
kedy je trest odňatia slobody jedinou možnou sankciou. Zákonodarca stanovuje dĺžku
trestu odňatia slobody u jednotlivých trestných činov pomocou trestných sadzieb, t. j.
určitým časovým rozpätím, na ktoré je možné páchateľa trestného činu zbaviť jeho

200

Účel trestu nie je v súčasnom trestnom zákonníku č. 40/2009 Sb. definovaný. Pomôcť si môžeme

starým trestným zákonníkom č. 140/1961 Sb., ktorý v ustanovení § 23 ustanovoval, že „účelom trestu je
chrániť spoločnosť pred páchateľmi trestných činov, zabrániť odsúdenému v ďalšom páchaní trestnej
činnosti a vychovať ho k tomu, aby viedol riadny život a tým pôsobiť východne aj na ostatných členov
spoločnosti.“

65

osobnej slobody umiestnením do väznice. Dolná a horná hranica trestných sadzieb
trestu odňatia slobody za úplatkárstvo, diferencovaná podľa typovej závažnosti
trestného činu, sa nachádza v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5: Trestné sadzby za úplatkárstvo podľa ustanovení § 331 až § 333 TZ

trestný čin

§ 331 prijatie úplatku

§ 332 podplatenie

§ 333 nepriame úplatkárstvo

odstavec

sadzba trestu odňatia slobody
dolná hranica

horná hranica

1

nestanovená

4 roky

2

6 mesiacov

5 rokov

3

3 roky

10 rokov

4

5 rokov

12 rokov

1

nestanovená

2 roky

2

1 rok

6 rokov

1

nestanovená

3 roky

2

nestanovená

2 roky

Trestný zákonník rozlišuje štyri typy trestov odňatia slobody: podmienečný trest
odňatia slobody, podmienečný trest odňatia slobody s dohľadom, nepodmienečný trest
odňatia slobody a výnimočný trest odňatia slobody. Podstata podmienečného odsúdenia
k trestu odňatia slobody (§§ 81 až 83 TZ), za úplatkárstvo najčastejšie sa vyskytujúce
v praxi (viď. tabuľka č. 6 nižšie), spočíva v tom, že súd páchateľa odsúdi a uloží mu
trest odňatia slobody, ale jeho výkon odloží, inak povedané odpustí. Ak sa odsúdený
bude počas súdom určenej skúšobnej doby, ktorej dĺžka činí jeden až päť rokov, riadne
správať a vyhovie stanoveným požiadavkám, súd rozhodne, že sa osvedčil. Takto môže
súd postupovať iba v prípade, že uložený trest neprevyšuje tri roky. Obdobou je
podmienečné odsúdenie k trestu odňatia slobody s dohľadom (§§ 84 až 87 TZ), ktorého
účelom je sledovanie a kontrola správania páchateľa a poskytnutie odbornej pomoci
páchateľovi, ktoré zaisťuje úradník Probačnej a mediačnej služby. Nepodmienečný trest
odňatia slobody (§§ 55 až 57 TZ) môže byť páchateľovi uložený len vtedy, ak
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k dosiahnutiu účelu trestu nepostačuje niektorý z trestov vykonávaných na slobode. Za
trestné činy, u ktorých horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody neprevyšuje päť
rokov, medzi ktoré radíme aj prijatie úplatku podľa § 331 odst. 1 a 2 TZ, podplatenie
podľa § 332 odst. 1 TZ a nepriame úplatkárstvo podľa § 333 odst. 1 a 2 TZ, je možné
uložiť nepodmienečný trest odňatia slobody len vtedy, ak by vzhľadom na osobu
páchateľa uloženie iného trestu zjavne neviedlo k tomu, aby páchateľ viedol riadny
život. Výnimočný trest odňatia slobody (§ 54 TZ), či už vo výmere dvadsať až tridsať
rokov alebo na doživotie, je možné uložiť len za obzvlášť závažný zločin, u ktorého to
trestný zákon dovoľuje, z čoho vyplýva, že u úplatkárstva neprichádza v žiadnom
prípade do úvahy.

Tabuľka č. 6: Počet odsúdených a druhy trestov uložené páchateľom trestných činov
podplatenia (§ 331 TZ) a prijatia úplatku (§ 332 TZ) v rokoch 2016 až 2019201

trestný čin

druh trestu

odsúdení
(počet)

hlavný

podplatenie

33

zákaz činnosti

18

nepodmienečný

2

peňažný

4

peňažný

2

prepadnutie veci

2

prepadnutie veci

1

podmienečný

81

peňažný

27

nepodmienečný

6

prepadnutie veci

16

podmienečný s
dohľadom

4

zákaz činnosti

4

peňažný

17

vyhostenie

3

vyhostenie

3

upustenie od potrestania

1

§ 332

201

počet

28

TOS
prijatie
úplatku

vedľajší

podmienečný

TOS
§ 331

počet

112

Tabuľka vytvorená na základe údajov internetovej aplikácie jaktrestame.cz, dostupnej 09.11.2020 na

https://jaktrestame.cz/aplikace/#appka_here
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5.

PROCESNÉ

INŠTITÚTY

VYUŽÍVANÉ

PRI

ODHAĽOVANÍ A VYŠETROVANÍ KORUPCIE
Skutočnosť, že úplatkárstvo je vo väčšine prípadov latentnou trestnou činnosťou,
má za následok, že odhaľovanie páchateľov úplatkárskych trestných činov je
mimoriadne ťažké a časovo náročné. Zložitosť vyšetrovania vyplýva taktiež z faktu, že
korupčné trestné činy nemajú primárne určiteľnú obeť ani predmet útoku, t. j. osoby,
ktoré by daný trestný čin nahlásili. Z daného dôvodu trestné právo procesné využíva
rôzne metódy k preukázaniu korupčného správania páchateľov.
Právna úprava procesných prostriedkov sa nachádza v zákone č. 141/1961 Sb.,
zákon o trestním řízení soudním (trestní řád). Cieľom trestného konania je odhaliť
trestnú činnosť páchateľa a spravodlivo ho potrestať. Trestný poriadok upravuje viacero
metód k odhaleniu a objasneniu úplatkárskych trestných činov, a to inštitút utajeného
svedka (§ 55 odst. 2 TŘ), zaistenie nástrojov trestnej činnosti a výnosov z trestnej
činnosti (§ 79a TŘ), zámena zásielky (§ 87a TŘ), sledovaná zásielka (§ 87b TŘ),
odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky (§ 88, § 88a TŘ), predstieraný
prevod veci (§ 158c TŘ), sledovanie osôb a vecí (§ 185d TŘ), použitie agenta (§ 158e
TŘ) a spolupracujúci obvinený (§ 178a TŘ).

5.1. Utajený svedok (§ 55 odst. 2 TŘ)
Medzi základné dôkazné prostriedky pri dokazovaní úplatkárskych trestných
činov zaraďujeme výsluch obvineného a výsluch svedka.202 Problémom je, že
štandardne majú korumpovaný i korumpujúci záujem na utajení ich protiprávneho
vzťahu pred štátnou mocou, preto korupčná trestná činnosť väčšinou nemá priamych
svedkov. Omnoho častejšie sa vyskytujú svedkovia nepriami, t. j. tí, ktorí sa o trestnej

202

CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde Praha, 2003, s. 124. ISBN 978-80-7201-

434-7.
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činnosti dozvedeli sprostredkovane.203 Napriek tomu môže byť svedecká výpoveď
v určitých prípadoch kľúčová – môže napomôcť k zisteniu a objasneniu určitých
okolností prípadu. Problém nastáva v prípade, ak má svedok strach vypovedať.
K vyriešeniu danej situácie má napomôcť inštitút utajenia svedka.
Ak zistené okolnosti nasvedčujú tomu, že svedkovi alebo osobe svedkovi blízkej
v súvislosti s podaním svedectva zrejme hrozí ujma na zdraví alebo iné vážne
nebezpečie porušenia ich základných práv a ak nie je možné ochranu svedka spoľahlivo
zaistiť iným spôsobom, orgán činný v trestnom konaní učiní opatrenia k utajeniu
totožnosti aj podoby svedka.204 V takom prípade sa meno, priezvisko a ďalšie osobné
údaje svedka do protokolu o svedeckej výpovedi nezapisujú, ale vedú sa oddelene od
trestného spisu; svedok sa pod protokol podpíše vymysleným menom a priezviskom,
pod ktorým je vedený. So skutočnými osobnými údajmi utajeného svedka sa môžu
oboznámiť len orgány činné v trestnom konaní v danej veci. V prípade, že dôvody na
oddelenú evidenciu skutočných osobných údajov svedka pominuli, môžu byť pripojené
k trestnému spisu. Za účelom ochrany svedkov a ďalších osôb bol prijatý zákon č.
137/2001 Sb., tzv. zákon o ochrane svedka,205 na ktorý trestný poriadok v danom
ustanovení odkazuje.
Záujem na ochrane svedka v prípade jeho anonymity prichádza do rozporu
s právom obvineného na spravodlivý proces.206 Trestný proces je ovládaný okrem iného
aj zásadou ústnosti a kontradiktornosti, ktoré sa v prípade utajenia totožnosti či podoby

203

TÓTHOVÁ, Marcela. Špecifiká dokazovania korupcie. In: Dny práva 2011: Korupce – trestněprávní,

kriminologické a kriminalistické aspekty. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 185-186. ISBN 978-80210-5916-0.
204

Pri výpovedi pred súdom sa svedok obvykle nachádza v inej miestnosti ako obvinený, jeho podoba je

zastrená a hlas je pozmenený modulátorom. Viď. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 27.08.2003, sp. zn.
5 Tdo 810/2003.
205

Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a

o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
206

Konfliktom medzi právom obvineného na spravodlivý proces a právom svedka na utajenie jeho

totožnosti a podoby sa zaoberal aj Ústavný súd ČR (nález z 12.10.1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94), ktorý
vyslovil, že zásah do základných práv obžalovaného musí byť čo najmenší, a teda použitie inštitútu
utajeného svedka musí byť obmedzené na minimum.
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svedka dostávajú do úzadia. Obvinený sa totiž nemôže vyjadriť k osobe svedka a
spochybniť jeho vierohodnosť, čím je zasiahnuté do jeho práva na rovnosť prístupu
k dôkazným prostriedkom. Z daného vyplýva, že využitie inštitútu utajeného svedka
musí byť vedené zásadou subsidiarity, t. j. jeho použitie je možné len vtedy, ak ochranu
svedka nie je možné zaistiť inak. Vo výsledku je tento inštitút v praxi využívaný
minimálne.207 Na záver je dôležité uviesť, že podľa judikatúry Ústavného súdu
a Európskeho súdu pre ľudské práva nemôže dôjsť k odsúdeniu výlučne ani v prevažnej
miere iba na základe výpovede utajeného svedka.208

5.2. Zaistenie nástrojov trestnej činnosti a výnosov z trestnej
činnosti (§ 79a TŘ)
Zákonom č. 55/2017 Sb., s účinnosťou od 18. marca 2017, došlo k novelizácii
príslušného ustanovenia, ktorého nadpis pred novelou znel „zaistenie peňažných
prostriedkov na účte v banke“ a ktorého účelom bolo, ako už z jeho názvu vyplýva,
zaistiť peňažné prostriedky na účte v banke a obmedziť dispozičné právo majiteľa účtu
k týmto prostriedkom. O zaistení peňažných prostriedkov na účte v banke mohlo byť
rozhodnuté, ak zistené skutočnosti nasvedčovali tomu, že peňažné prostriedky na účte
v banke boli určené k spáchaniu trestného činu alebo k spáchaniu boli použité alebo ak
boli výnosom z trestnej činnosti.
Aktuálne platné a účinné znenie tohto zaisťovacieho inštitútu je odlišné. Ak
zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že určitá vec je nástrojom trestnej činnosti alebo
výnosom z trestnej činnosti, môže predseda senátu a v prípravnom konaní štátny
zástupca alebo policajný orgán uznesením rozhodnúť o zaistení takej veci. Aj keď to
súčasná právna úprava nezmieňuje výslovne, môžu aj dnes orgány činné v trestnom
konaní zaistiť peňažné prostriedky, ak sú nástrojom trestnej činnosti alebo výnosom

207

Podľa analýzy Transparency International, uskutočnenej na základe zadania Úradu vlády ČR v dvoch

etapách v rokoch 2007 až 2012, nebol inštitút utajeného svedka v 480 posudzovaných právoplatných
rozhodnutiach vo veciach úplatkárskych trestných činov použitý ani raz.
208

Nález Ústavného súdu ČR z 09.02.2006, sp. zn. III. ÚS 499/04. Rozsudok ESĽP z 26.03.1996,

Doorson v. Holandsko.
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z trestnej činnosti, t. j. v prípade, že sú tieto peňažné prostriedky úplatkom. V uznesení
o zaistení veci, ktoré musí obsahovať dôvod zaistenia a proti ktorému je prípustná
sťažnosť, sa tomu, komu bola vec zaistená, zakáže previesť ju na inú osobu alebo ju
zaťažiť, prípadne ju tiež zámerne poškodzovať či ničiť, ak ide o vec hmotnú. V prípade
porušenia tohto zákazu bude právne konanie absolútne neplatné.

5.3. Zámena zásielky (§ 87a TŘ) a sledovaná zásielka (§ 87b
TŘ)
Zámena zásielka (§ 87a TŘ) a sledovanie zásielky (§ 87b TŘ) sú zaisťovacími
úkonmi, ktoré môžu slúžiť k objasňovaniu úplatkárstva. Podľa výkladového
ustanovenia § 87c TŘ sa zásielkou rozumie predmet dopravovaný akýmkoľvek
spôsobom, či už s využitím pošty alebo inej osoby, vrátane dopravy skrytým spôsobom.
K zámene a k sledovaniu zásielky môžu orgány činné v trestnom konaní pristúpiť
hlavne v prípade, že je úplatok doručovaný prostredníctvom tretej osoby, čo nie je
veľmi časté, preto z hľadiska objasňovania úplatkárstva ide o nástroj okrajový.209
K zámene zásielky môžu dôjsť v prípade, že zásielka obsahuje okrem iného veci
určené k spáchaniu trestného činu alebo veci z trestného činu pochádzajúce, čo
umožňuje využiť tento inštitút aj na úplatkárske trestné činy. Zámenu zásielky môže
nariadiť iba predseda senátu a v prípravnom konaní so súhlasom sudcu štátny zástupca.
Obsah zásielky následne za iný obsah zamení na základe nariadenia policajný orgán,
ktorý o tom spíše záznam a zamenené veci uschová.
K sledovaniu

zásielky

môže

dôjsť

výlučne

v prípravnom

konaní

pri

kumulatívnom splnení troch podmienok, t. j. ak existuje dôvodné podozrenie, že
zásielka obsahuje okrem iného veci určené k spáchaniu trestného činu alebo veci
z trestného činu pochádzajúce, ak je sledovanie zásielky nutné k objasneniu trestného
činu a odhaleniu všetkých jeho páchateľov a ak zistenie potrebných skutočností iným
spôsobom by bolo neúčinné alebo podstatne sťažené. Sledovanie vykonáva policajný

209

Podľa analýzy Transparency International, uskutočnenej na základe zadania Úradu vlády ČR v dvoch

etapách v rokoch 2007 až 2012, neboli inštitúty zámeny zásielky a sledovaná zásielka v 480
posudzovaných právoplatných rozhodnutiach vo veciach úplatkárskych trestných činov použité ani raz.
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orgán, zásadne podľa nariadenia štátneho zástupcu, prípadne aj bez jeho príkazu za
predpokladu, že vec neznesie odklad. Policajný orgán neuskutočňuje žiadne úkony
smerujúce k vydaniu alebo odňatiu veci voči tým osobám, ktoré so sledovanou
zásielkou nakladajú. O priebehu sledovania zásielky spíše protokol a podľa potreby tiež
vyhotoví obrazový alebo iný záznam.

5.4. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky (§
88, § 88a TŘ)
Odpočúvanie

a záznam

telekomunikačnej

prevádzky210

(ďalej

len

„odpočúvanie“) predstavuje pri odhaľovaní korupcie významný procesný inštitút, keďže
umožňuje usvedčiť páchateľa z korupčného konania a zároveň odhaliť ďalších
páchateľov trestných činov. Vzhľadom na skutočnosť, že odpočúvaním dochádza
k zásahu do ústavne zaručeného základného práva,211 nariadiť ho môže len predseda
senátu a v prípravnom konaní sudca na návrh štátneho zástupcu. Zákon dobu
uskutočňovania odpočúvania obmedzuje na štyri mesiace s možnosťou opätovného
predĺženia na ďalšie štyri mesiace, k čomu je príslušný sudca súdu vyššieho stupňa
a v prípravnom konaní na návrh štátneho zástupcu sudca krajského súdu. Doba trvania
odpočúvania závisí od závažnosti korupčného konania: zatiaľ čo v prípade veľkej
korupcie trvá odpočúvanie dlhú dobu, u malej korupcie často stačí aj nahrávka jediného
rozhovoru.212

210

Telekomunikačnou prevádzkou sa rozumie komunikácia s využitím telefónu, telefaxu, mobilného

telefónu, vysielačky a iného telekomunikačného zariadenia, vrátane zasielania správ elekronickou poštou.
Viď. ŠÁMAL, Pavel. § 88. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 1192. ISBN 978-80-7400-428-5.
211

Čl. 13 ústavného zákona č. 23/1991 Sb., Listiny základných práv a slobôd ČR, stanovuje, že „nikto

nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných
v súkromí alebo zasielaných poštou alebo iným spôsobom, s výnimkou prípadov a spôsobom, ktoré
ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaným telefónom, telegrafom alebo iným
podobným zariadením.“
212

Analýza soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 až 2009 ve věcech úplatkářských trestných činů

[online]. Copyright © 2010 Transparency International, s. 22 [cit. 15.07.2017]. Dostupné z:
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Predseda senátu, príp. sudca na návrh štátneho zástupcu, môže odpočúvanie
nariadiť iba v určitých trestných konaniach. Podľa zákonom stanovených podmienok je
odpočúvanie možné, ak ide o trestné stíhanie vedené pre zločin, na ktorý zákon stanoví
trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov, alebo ak
ide o trestné konanie vedené pre niektorý z vymenovaných trestných činov, alebo ak ide
o trestné konanie vedené pre iný úmyselný trestný čin, ku ktorého stíhaniu zaväzuje
vyhlásená medzinárodná zmluva. V taxatívnom výpočte trestných činov, v ktorých
prichádza odpočúvanie do úvahy, sa nachádzajú, okrem iného, aj trestné činy
s korupciou súvisiace,213 konkrétne trestné činy machinácií v insolvenčnom konaní (§
226 TZ), porušenia predpisov o pravidlách hospodárskej súťaže (§ 248 odst. 1 písm. e)
a odst. 2 až 4 TZ), zjednania výhody pri zadaní verejnej zákazky, pri verejnej súťaži
a verejnej dražbe (§ 256 TZ), machinácií pri zadaní verejnej zákazky a pri verejnej
súťaži (§ 257 TZ) a machinácií pri verejnej dražbe (§ 258 TZ). Medzinárodnou zmluvou
sa v prípade úplatkárskych trestných činov rozumie Trestnoprávny dohovor o korupcii,
prijatý Radou Európy v roku 1999, ktorý požaduje trestne stíhať úplatkárske trestné
činy, a to trestné činy prijatia úplatku (§ 331 TZ), podplatenia (§ 332 TZ) aj nepriameho
úplatkárstva (§ 333 TZ). Vo všetkých prípadoch musia byť dodržané zásady
proporcionality a subsidiarity, podľa ktorých je možné príkaz vydať iba v prípade, ak
„možno dôvodne predpokladať, že ním budú získané skutočnosti významné pre trestné
konanie a ak nemožno sledovaný účel dosiahnuť inak alebo ak by bolo jeho dosiahnutie
iným spôsobom podstatne sťažené.“ Odpočúvanie medzi obhajcom a obvineným zákon
výslovne zakazuje. V prípade, že policajný orgán počas odpočúvania zistí, že obvinený
komunikuje so svojím obhajcom, musí záznam bezodkladne zničiť a získané informácie

https://korupce.cz/protikorupcni-agenda/ostatni-temata/analyzy-soudnich-rozhodnuti-vydanych-v-letech2007-az-2009-a-2010-az-2012-ve-vecech-uplatkarskych-trestnych-cinu/
213

Viď. podkapitola 3.2.2. Trestné činy súvisiace.
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nepoužiť. Na druhej strane, odpočúvanie komunikácií s rodinnými príslušníkmi zákon
nijako neobmedzuje, takže odpočúvania súkromných hovorov sú povolené.214
Ak má byť záznam telekomunikačnej prevádzky použitý ako dôkaz, treba
k nemu pripojiť protokol s uvedením údajov o mieste, čase, spôsobe a obsahu
uskutočneného záznamu, ako aj o orgáne, ktorý záznam obstaral. Pre potreby všetkých
orgánov činných v trestnom konaní odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
uskutočňuje Polícia Českej republiky. Nie je však vylúčené, že zvukový záznam obstará
súkromná osoba bez súhlasu dotknutých osôb. Keďže podľa § 89 TŘ môže byť
dôkazom v trestnom konaní všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, s výnimkou
dôkazu získaného nezákonným donútením alebo hrozbou takého donútenia, všeobecne
je prípusný ako dôkaz aj takýto záznam. Podľa Najvyššieho súdu ČR sa v takomto
prípade ustanovenie § 88 TŘ neuplatní, a to ani analogicky, takže prípustnosť takého
dôkazu musí byť posudzovaná individuálne v každom jednotlivom prípade.215

5.5. Operatívne pátracie prostriedky (§§ 158b až 158f TŘ)
Operatívne pátracie prostriedky, medzi ktoré zaraďujeme predstieraný prevod (§
158c TŘ), sledovanie osôb a vecí (§ 158d TŘ) a použitie agenta (§ 158e TŘ), sú
v trestnom poriadku upravené od roku 2002.216 Zákon stanovuje štyri základné
podmienky použitia operatívne pátracích prostriedkov. Prvou podmienkou je, že musí
ísť o trestné konanie vedené o úmyselnom trestnom čine. Po druhé, ich použitie nesmie
sledovať iný záujem než získanie skutočností dôležitých pre trestné konanie; sledovanie
iného záujmu zákon výslovne zakazuje. Ako tretiu podmienku trestný poriadok
zakotvuje zásadu subsidiarity ich použitia, keď stanoví, že operatívne pátracie
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prostriedky je možné použiť len vtedy, ak nie je možné dosiahnuť sledovaného účelu
inak alebo ak by inak jeho dosiahnutie bolo podstatne sťažené. Po štvrté, v súlade so
zásadou primeranosti a zdržanlivosti je možné práva a slobody osôb obmedziť len v
nevyhnutne nutnej miere. V prípade, že poverený policajný orgán oprávnený využívať
operatívne pátracie prostriedky získa pri ich použití zvukové, obrazové a iné záznamy
spôsobom, ktorý zodpovedá ustanoveniam trestného poriadku, je možné ich použiť ako
dôkaz.

5.5.1. Predstieraný prevod (§ 158c TŘ)
Predstieraným prevodom sa podľa zákona rozumie predstieranie kúpy, predaja
alebo iného spôsobu prevodu predmetu plnenia vrátane prevodu veci, na ktorého
držanie sa vyžaduje osobitné povolenie, ktorého držanie je neprípustné, ktorý pochádza
z trestného činu alebo ktorý je určený k spáchaniu trestného činu. V prípade
úplatkárskych trestných činov sú relevantné hlavne posledné dva predmety prevodu, t. j.
vec, ktorá pochádza z trestného činu alebo vec, ktorá je k spáchaniu trestného činu
určená. Poverený policajný orgán môže uskutočniť predstieraný prevod zásadne na
základe písomného povolenia štátneho zástupcu, bez povolenia len výnimočne za
stanovených podmienok, ak vec neznesie odklad. Výsledkom predstieraného prevodu je
záznam o jeho uskutočnení, ktorý musí policajný orgán doručiť do 48 hodín štátnemu
zástupcovi.
Predstieraný prevod, uskutočňovaný utajovaným spôsobom, je z hľadiska
odhaľovania korupcie veľmi významným prostriedkom, keďže umožňuje získať priame
dôkazné prostriedky o trestnom konaní páchateľa. Toho je možné zadržať priamo pri
čine, pri uskutočnení predstieraného prevodu, za predpokladu, že sú orgány činné
v trestnom konaní prítomné už pri predávaní neoprávnenej výhody. Práve to radí tento
nástroj medzi jeden z najúčinnejších procesných nástrojov v boji proti korupcii.217
Praktické využitie tohto inštitútu je však trochu obmedzené, keďže jeho aplikácia
predpokladá preniknutie policajného orgánu do korupčného prostredia. V prípade, že sa
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to policajnému orgánu podarí, môže byť dôkaz získaný týmto spôsobom jedným
z viacerých dôkazov, ba dokonca môže byť aj hlavným usvedčujúcim dôkazom, na
základe ktorého bude páchateľ trestného činu odsúdený.218

5.5.2. Sledovanie osôb a vecí (§ 158d TŘ)
Ďalším operatívne pátracím prostriedkom je sledovanie osôb a vecí (ďalej len
„sledovanie“), pod ktorým sa rozumie získavanie poznatkov o osobách a veciach
uskutočňované utajovaným spôsobom technickými alebo inými prostriedkami, t. j.
fyzicky, vlastným pozorovaním. Zákon rozoznáva tri typy sledovania, ktoré sa líšia
povoľovacím režimom podľa intenzity zásahu do práva na ochranu súkromia.219
V odstavci prvom je upravené tzv. všeobecné alebo prosté sledovanie, o ktorom
nie sú vyhotovované žiadne záznamy a ktorým sa nezasahuje do ústavne zaručených
práv a slobôd osôb. K takémuto sledovaniu nepotrebuje policajný orgán žiadne
povolenie (a contrario odst. 2 a 3), keďže ním nie je zasahované do základných práv
a slobôd občanov. Druhým typom je sledovanie, pri ktorom sú vyhotovované zvukové,
obrazové alebo iné záznamy – to je možné uskutočniť na základe písomného povolenia
štátneho zástupcu. V prípade, že vec neznesie odklad, môže policajný orgán zahájiť
sledovanie aj bez povolenia, následne mu však vznikajú ďalšie zákonom určené
povinnosti. V prípade tretieho typu, t. j. ak je sledovaním zasahované do
nedotknuteľnosti obydlia, do listového tajomstva alebo ak je sledovaním zisťovaný
obsah iných písomností a záznamov uchovávaných v súkromí za použitia technických
prostriedkov, poverený policajný orgán ho môže uskutočniť len na základe
predchádzajúceho povolenia sudcu. Pri vstupe do obydlia smie policajný orgán
uskutočniť len úkony, ktoré smerujú k umiestneniu technických prostriedkov, ostatné
úkony zákon explicitne zakazuje. Bez písomného súhlasu štátneho zástupcu alebo sudcu
je možné sledovanie uskutočniť, ak s tým výslovne súhlasí ten, do ktorého práv a slobôd
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má byť zasiahnuté. V prípade, že je súhlas dodatočne odvolaný, sledovanie sa musí
skončiť.

Inštitút

sledovania

osôb

a vecí

je

určený

hlavne

k odhaľovaniu

komplikovanejších prípadov úplatkárstva, v ktorých korupčný vzťah trvá po dlhšiu
dobu alebo v ktorých sa páchateľ dopúšťa korupčného konania opakovane.220 V praxi je
najčastejšie využívaný druhý typ sledovania, čiže ten, pri ktorom sú vyhotovované
zvukové a obrazové záznamy.221 Tieto záznamy môžu následne predstavovať dôležitý
usvedčujúci dôkaz.
Súčasná právna úprava ukrýva dva základné problémy. Po prvé, trestný poriadok
výslovne neupravuje tzv. priestorové odpočúvanie, veľmi významné práve pre
odhaľovanie úplatkárskych trestných činov. To Jelínek vníma ako zásadný problém,
preto navrhuje výslovné zákonné zakotvenie tohto inštitútu.222 Priestorovým
odpočúvaním rozumieme také odpočúvanie, pri ktorom sú prostredníctvom technických
zariadení sledované priestory, v ktorých sa konkrétna osoba pohybuje a v ktorých môže
páchať trestnú činnosť. V prípade, že sú pri odpočúvaní vyhotovované záznamy a
zariadenie určené k odpočúvaniu je umiestnené v takých priestoroch, že sa sledovaním
osôb a vecí nezasahuje do základných práv a slobôd vymenovaných v odstavci treťom
príslušného paragrafu, je zásah do súkromia ponechaný na povolení štátneho zástupcu.
To nie je podľa Gřivnu v poriadku, keďže súčasný povoľovací režim nemusí odpovedať
intenzite zásahu do súkromia a zastáva názor, že by priestorové odpočúvanie malo byť
nariaďované výlučne súdom.223 Druhým problémom je, že súčasná právna úprava
neobsahuje jednoznačné vymedzenie vzťahu medzi odpočúvaním a záznamom
telekomunikačnej prevádzky (§ 88 TŘ) a sledovaním osôb a vecí (§ 158d TŘ). Fryšták
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tvrdí, že zaisťovacie úkony, medzi ktoré patrí aj odpočúvanie, sú k operatívne pátracím
prostriedkom v pomere špeciality,224 t. j. ak v prípade sledovania osoby alebo veci bude
nutné uskutočniť odpočúvanie, uplatní sa režim podľa ustanovenia § 88 TŘ.

5.5.3. Použitie agenta (§ 158e TŘ)
Agent, ktorým môže byť výlučne príslušník Polície ČR alebo Generálnej
inšpekcie bezpečnostných zborov, plní úlohy jemu uložené policajným orgánom,
spravidla zastierajúc skutočný účel svojej činnosti. Výpočet situácii, v ktorých je agenta
možné využiť, zákon ustanovuje taxatívne. Jeho použitie je teda veľmi obmedzené,
umožnené je však aj v trestných konaniach vedených pre úplatkárske trestné činy.225
Návrh na použitie agenta môže podať štátny zástupca vrchného štátneho zastupiteľstva,
európsky poverený žalobca alebo európsky žalobca; takto podaný návrh musí byť
následne schválený sudcom vrchného súdu. Ak je to k použitiu agenta, jeho príprave
alebo k jeho ochrane nutné, je k zastieraniu jeho totožnosti možné vytvoriť legendu
o inej osobnej existencii, uskutočňovať hospodárske činnosti vyžadujúce osobitné
oprávnenie, povolenie alebo registráciu (t. j. podnikať) alebo zastierať príslušnosť
k Polícii ČR alebo k GIBS. Odborná literatúra rozlišuje dva druhy agentov – pasívneho
agenta, známy ako agent kontrolór, a aktívneho agenta nazývaného agent provokatér.226
Česká právna úprava vychádza z poňatia pasívneho agenta, t. j. agenta
kontrolóra, ktorý nemôže navádzať iného na páchanie trestnej činnosti. Jeho činnosť
spočíva v uskutočňovaní zákonom dovolenej činnosti, v zbieraní informácií o trestnej
činnosti tak, aby jeho skutočná identita nebola odhalená. Tento inštitút má za cieľ
uľahčiť odhaľovanie páchateľov trestných činov, a to preniknutím agenta do
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kriminálneho prostredia, čo je mimoriadne náročné a nebezpečné zároveň. Napriek
tomu, že orgány činné v trestnom konaní majú inštitút agenta kontrolóra k dispozícii,
jeho použitie v praxi nie je vôbec bežné.227 Na druhej strane, rolu agenta často úspešne
„hrajú“ investigatívni novinári, ktorým sa napriek absencii akýchkoľvek procesných
oprávnení darí preniknúť do úplatkárskych vzťahov.228 Práve nevyužívanie inštitútu
agenta tak, ako je zadefinovaný v trestnom poriadku, vyvoláva otázku, či by nebolo
vhodné právne zakotviť aj inštitút aktívneho agenta.
Agent provokatér predstavuje veľmi kontroverzný a diskutovaný inštitút,
u ktorého nepanuje medzi právnikmi zhoda, či by mal v právnom poriadku mať svoje
miesto. Dôvodom je fakt, že aktívnemu agentovi je legálne umožnené navádzať inú
osobu na spáchanie trestného činu. Definícií tzv. riadenej provokácie je veľké
množstvo, poskytuje ich doktrína aj judikatúra. Jednu z nich podáva Kratochvíl, ktorý
policajnú provokáciu definuje ako „spravidla utajený postup polície, ktorého dôsledkom
je čin (skutok) spáchaný inou osobou, ktorý sa stal predmetom jeho následného
trestného stíhania alebo ktorý sa ním mal stať.“229 K policajnej provokácii sa vyjadril aj
Najvyšší súd ČR, ktorý ju charakterizuje ako „aktívnu činnosť polície, ktorá smeruje
k podnecovaniu určitej osoby k spáchaniu konkrétneho trestného činu s cieľom získať
usvedčujúce dôkazy a vyvolať jej trestné stíhanie, a ktorého dôsledkom je vzbudenie
úmyslu spáchať trestný čin podnecovanou osobou, hoci predtým táto osoba žiadny
takýto úmysel nemala.“230 Agentom provokatérom je fyzická osoba, ktorá takú činnosť
vykonáva. Český právny poriadok sa k prípustnosti policajnej provokácie a agenta
provokatéra nevyjadruje – snahy zaviesť tento inštitút do právneho poriadku ČR v boji
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proti korupcii skončili neúspešne.231 Dôvodom je rozpor tohto inštitútu s právom na
spravodlivý proces, zakotveným v Listine základných práv a slobôd ČR a v Dohovore
o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Neprípustnosť konštatoval aj Ústavný
súd ČR, ktorý sa v svojom rozhodnutí vyslovil, že „neprípustný je taký zásah štátu do
skutkového deja, ktorý v svojej komplexnosti tvorí trestný čin, resp. taký podiel štátu na
konaní osoby, ktorého dôsledkom je trestná kvalifikácia tohto konania.“232 Aj keď by
inštitút agenta provokatéra umožnil riešiť problémy, ktoré dnes vyriešiť nedokážeme,
základné zásady právneho štátu nám bránia v zakotvení tohto inštitútu. V prípade, že by
sa orgány činné v trestnom konaní k policajnej provokácii predsa len uchýlili,
dôsledkom získania dôkazov takým nezákonným spôsobom by bola ich neúčinnosť,233 t.
j. nemožnosť použiť ich v trestnom konaní a nemožnosť odsúdiť páchateľa
vyprovokovaného trestného činu.

5.6. Spolupracujúci obvinený (§ 178a TŘ)
Inštitút spolupracujúceho obvineného sa do trestného poriadku dostal zákonom
č. 41/2009 Sb., novelou účinnou od 1. januára 2010, kedy zároveň nadobudol účinnosť
nový trestný zákonník č. 40/2009 Sb., ktorý s pojmom spolupracujúci obvinený tiež
pracuje. Účelom tohto inštitútu je odhaliť páchateľov trestných činov prostredníctvom
osôb, ktoré sa na trestnej činnosti podieľali. Keďže je korupcia latentná trestná činnosť,
spolupracujúci obvinení môžu napomôcť odhaliť rozsiahle korupčné schémy, ktoré by
inak nikdy neboli odkryté, a to „výmenou“ za uloženie miernejšieho trestu alebo trestu v
nižšej výmere na podklade poľahčujúcich okolností (§ 41 písm. m) TZ), zníženie trestu
odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby (§ 58 odst. 4 TZ) alebo upustenie od
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potrestania (§ 46 TZ) či podmienené upustenie od potrestania (§ 48 TZ). Benefit, ktorý
obvinený získa, závisí od rozsahu informácií, ktoré vo svojich výpovediach poskytne.
Obvineného môže za spolupracujúceho označiť v obžalobe alebo v dohode
o vine a treste výlučne štátny zástupca, ak považuje toto označenie za potrebné
vzhľadom na povahu trestného činu a ak sú súčasne splnené štyri podmienky. Po prvé,
musí ísť o konanie o zločine, t. j. v prípade úplatkárskych trestných činov pripadá do
úvahy iba u kvalifikovaných skutkových podstatách trestných činov prijatia úplatku
podľa § 331 odst. 3, 4 TZ a podplatenia podľa § 332 odst. 2 TZ. Po druhé, obvinený
musí oznámiť štátnemu zástupcovi skutočnosti, ktoré sú spôsobilé významne prispieť
k objasneniu

zločinu

spáchaného

členmi

organizovanej

skupiny,

v spojení

s organizovanou skupinou alebo v prospech organizovanej zločineckej skupiny a musí
sa zaviazať podať v prípravnom konaní aj v konaní pred súdom úplnú a pravdivú
výpoveď o týchto skutočnostiach. Nutné je však zdôrazniť, že výpovediam
spolupracujúceho obvineného musí byť venovaná mimoriadna pozornosť, aby sa
preverila ich vierohodnosť a aby sa potvrdili ďalšími dôkazmi. V prípade, že sa zistí, že
spolupracujúci obvinený klame, stráca benefity, ktoré zákon poskytuje. Treťou
podmienkou je priznanie sa obvineného k činu, pre ktorý je stíhaný a štvrtou je súhlas
obvineného s tým, že bude označený ako spolupracujúci obvinený. Už zo zákonného
znenia vyplýva, že status spolupracujúceho obvineného sa nenadobúda automaticky
a nie je naň právny nárok – závisí len od rozhodnutia štátneho zástupcu.
Daný inštitút môže vo významnej miere prispieť k odhaleniu a objasneniu
korupčných trestných činov. Je preto logické, že sa obvinenému musia dostať určité
benefity, aby začal spolupracovať. No jednako, upustenie od potrestania sa môže javiť
ako príliš veľký ústupok zo strany štátu, ktorý by mal podľa môjho názoru vždy nejaký
trest uložiť. Tento názor zastáva aj Jelínek, ktorý zároveň upozorňuje na dva
problematické aspekty inštitútu spolupracujúceho obvineného.234 Po prvé, navrhuje
zakotviť zásadu „raz a dosť,“ podľa ktorej by jedna osoba mohla mať postavenie
spolupracujúceho obvineného iba raz. Druhým aspektom, na ktorý upozorňuje, je
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nutnosť rozlišovať medzi spolupracujúcim obvineným a korunným svedkom.235
Spoločným atribútom týchto inštitútov je, že majú zefektívniť objasňovanie korupčných
trestných činov, avšak zatiaľ čo prvý spomínaný je v zákone výslovne upravený, právna
úprava toho druhého v Českej republike chýba.
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6. ZÁKONNÁ

ÚPRAVA KORUPCIE VO VYBRANÝCH

ŠTÁTOCH
Každá civilizovaná spoločnosť si uvedomuje, že korupcia je pre ňu závažná
hrozba, a preto ju postihuje v trestnoprávnej rovine. Z tohto dôvodu všetky trestné
kódexy štátov Európskej únie kriminalizujú korupčné správania osôb. Aj keď
bezpochyby môžeme vypozorovať určité spoločné rysy a znaky v právnych úpravách
jednotlivých štátov, každá právna úprava vždy vykazuje určité špecifiká. Šiesta kapitola
diplomovej práce poskytuje stručný prehľad hmotnoprávnej trestnej úpravy korupcie
v dvoch štátoch Európskej únie, a to v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike.
Dôvodom porovnania českej právnej úpravy so slovenskou je skutočnosť, že oba tieto
štáty majú spoločný východiskový bod, keďže právna úprava pred rokom 1993 bola na
oboch stranách československej hranice rovnaká. Zdá sa teda vhodné priblížiť vývoj
právnej úpravy po rozdelení spomenutých štátov. Pokiaľ ide o Francúzsku republiku,
dôvodom zamerania sa na jej právnu úpravu je fakt, že francúzske právo je častou
inšpiráciou pri novelách rôznych zákonov prijímaných v našich končinách. Autor teda
na tomto mieste približuje špecifiká právnej úpravy v spomínaných štátoch a popisuje
zhodné rysy s úpravou v Českej republike.

6.1. Slovenská republika
Hmotnoprávna úprava korupcie sa v Slovenskej republike nachádza v zákone č.
300/2005 Z.z., Trestný zákon (ďalej len „trestný zákon SR,“ tiež „TZ SR“), ktorý
nadobudol účinnosť 1. januára 2006. Korupčné konania osôb postihuje ôsma hlava
osobitnej časti, nazývaná, rovnako ako hlava desiata českého trestného zákonníka len
s malou odchýlkou v slovoslede, trestné činy proti poriadku vo verejných veciach. Tretí
diel tejto hlavy nesie názov korupcia, čo je základný rozdiel oproti českej právnej
úprave, ktorá pojem korupcia v trestnom zákonníku vôbec nepoužíva. Tento diel
ustanovuje šesť trestných činov, a to prijímanie úplatku (§§ 328 až 331 TZ SR),
podplácanie (§§ 332 až 335 TZ SR), nepriama korupcia (§ 336 TZ SR), volebná
korupcia (§ 336a TZ SR), športová korupcia (§ 336b TZ SR) a prijatie a poskytnutie
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nenáležitej výhody (§§ 336c a 336d TZ SR). Aj keď trestný zákon SR termín korupcia
používa, jeho definícia v zákone chýba.
Už na prvý pohľad je zrejmý rozdiel vo vide prvých dvoch trestných činov.
Zatiaľ čo český zákonodarca v novom trestnom zákonníku zvolil vid dokonavý (t. j.
trestné činy prijatia úplatku a podplatenia), slovenský zákonodárca zotrval pri
nedokonavom vide, ktorý používal aj československý trestný zákonník z roku 1961.
Ďalším očividným rozdielom sú zvláštne skutkové podstaty volebnej korupcie
a športovej korupcie, ako aj prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, ktoré český
trestný zákonník výslovne nepozná. V porovnaní s českou úpravou je zrejmá tiež
podstatne zložitejšia konštrukcia korupčných trestných činov v trestnom zákone SR.
Páchateľom korupčných trestných činov, v súlade so záväzkami vyplývajúcimi
z medzinárodného práva, môžu byť fyzické aj právnické osoby. Trestná zodpovednosť
právnických osôb bola zavedená zákonom č. 91/2016 Z.z., zákon o trestnej
zodpovednosti právnických osôb, účinným od roku 2016, ktorý v ustanovení § 3
špecifikuje, že právnická osoba môže, okrem iného, spáchať aj trestné činy prijímania
úplatku, podplácania, nepriamej korupcie a prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. Za
použitia argumentu a contrario vyvodzujeme, že právnická osoba nemôže byť
páchateľom trestných činov volebnej korupcie a športovej korupcie, čo podľa autora nie
je úplne logické, hlavne v prípade korupcie športovej, keďže sa domnievame, že
právnické osoby by mali niesť trestnú zodpovednosť za korupčné správania aj v týchto
oblastiach.

6.1.1. Jednotlivé trestné činy
Ako prvý trestný zákon SR ustanovuje trestný čin prijímania úplatku, a to
v ustanoveniach §§ 328 až 330 TZ SR. Kým podľa ustanovenia § 328 TZ SR je
páchateľom tohto trestného činu ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba
alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal
konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania,
postavenia alebo funkcie, podľa ustanovenia § 329 TZ SR bude trestný ten, kto sa
takého konania dopustí v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu. Burda
a Čentéš poznamenávajú, že hoci je ustanovenie § 328 TZ SR primárne určené na
postihovanie korupcie v súkromnom sektore a ustanovenie § 329 TZ SR na
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postihovanie korupcie vo verejnom sektore, zásadne obe tieto ustanovenia sú použiteľné
v súkromnom aj verejnom sektore.236 Páchateľom trestného činu prijímania úplatku
podľa ustanovenia § 330 TZ SR môže byť len zahraničný verejný činiteľ, ktorý priamo
alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá
sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti
s výkonom jeho funkcie v úmysle získať alebo zachovať neprimeranú výhodu. Pokiaľ
ide o sankcionovanie páchateľov daného trestného činu, žiadanie úplatku nie je
v Slovenskej republike prísnejšie trestné ako prijatie alebo danie si sľúbenia úplatku.
Domnievame sa, že česká právna úprava obsahujúca takéto rozlišovacie kritérium je
v tomto ohľade spravodlivejšia, keďže žiadanie úplatku vykazuje vyššiu spoločenskú
škodlivosť, a preto by mal páchateľovi hroziť prísnejší trest.
K trestu prijímania úplatku je jeho zrkadlovým odrazom trestný čin podplácania,
upravený v ustanoveniach §§ 332 až 334 TZ SR. Ak páchateľ priamo alebo cez
sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa
zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania,
postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa
sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplytok inej osobe, trestný bude podľa ustanovenia §
332 TZ SR. Kto sa dopustí takého konania v súvislosti s obstarávaním vecí
všeobecného záujmu, jeho konanie bude posudzované podľa ustanovenia § 333 TZ SR.
Objektívna stránka trestného činu prijímania úplatku podľa ustanovenia § 334 TZ SR
spočíva v priamom alebo sprostredkovanom poskytnutí, ponúknutí alebo sľúbení
úplatku zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe v súvislosti s výkonom
úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom jeho funkcie v úmysle získať alebo
zachovať neprimeranú výhodu.
Tretím v poradí je trestný čin nepriamej korupcie, ktorému je venované
ustanovenie § 336 TZ SR. Bližšie ho špecifikovať nebudeme, keďže jeho znenie
nevykazuje významné rozdiely oproti českému trestnému zákonníku.
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V kategórii korupčných deliktov je zakotvený aj trestný čin volebnej korupcie v
ustanovení § 336a TZ SR. Účelom tohto ustanovenia je chrániť volebné právo
v subjektívnom zmysle a slobodnú súťaž politických strán, keďže kupovanie voličských
hlasov a obchodovanie so svojím voličským hlasom je najčastejším dôvodom
vyhlásenia neplatnosti volieb.237 Za tento čin bude trestne zodpovedný ten, kto sa
dopustí buď aktívnej korupcie (odstavec 1), t. j. priamo alebo cez sprostredkovateľa
poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na
referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR, alebo korupcie
pasívnej (odstavec 2), t. j. v súvislosti s výkonom práva voliť, zúčastniť sa na referende
alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR priamo alebo cez
sprostredkovateľa pre seba alebo inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok.
V týchto skutkových podstatách sú uvedené štyri alternatívne formy konania, ktorými sa
môže páchateľ tohto trestného činu dopustiť, a to ak od druhej osoby chce, aby volila
alebo hlasovala určitým spôsobom, prípadne aby nevolila alebo nehlasovala určitým
spôsobom, prípadne aby nevolila alebo nehlasovala vôbec, prípadne aby sa nezúčastnila
volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta republiky. Dôležité
je však upresniť, čo v tomto kontexte úplatkom je a čo nie. Pokiaľ má výhoda bežný,
celospoločensky tolerovateľný charakter (napr. bežné občerstvenie či drobný reklamný
predmet), nepôjde o trestný čin ani o správny delikt, avšak v prípade prekročenia
bežného charakteru (napr. drahý elektrický spotrebič s logom politickej strany či večera
v luxusnej reštaurácii), je nutné takéto konanie klasifikovať ako trestný čin.238
Ďalšie korupčné správanie postihované slovenským trestným právom je trestný
čin športovej korupcie, upravený v ustanovení § 336b TZ SR, ktorý sankcionuje tzv.
match-fixing, t. j. manipuláciu výsledkov športových súťaží. Podľa tohto ustanovenia
bude trestný ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne
úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že ovplyvní priebeh súťaže alebo
výsledok súťaže (odstavec 1), prípadne ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre
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seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa
zdržal konania a tak ovplyvnil priebeh alebo výsledok súťaže (odstavec 2).
Najnovší z trestných činov obsiahnutých v diele s názvom Korupcia je trestný
čin

prijatia

a poskytnutia

nenáležitej

výhody

(tzv.

prikrmovanie),

upravený

v ustanoveniach §§ 336c a 336d TZ SR.239 Tohto trestného činu sa dopustí ten, kto ako
verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme,
žiada alebo si dá sľúbiť nenáležitú výhodu v súvislosti s jeho postavením alebo
funkciou (§ 336c odst. 1 TZ SR), resp. ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa
verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi nenáležitú výhodu
v súvislosti s postavením alebo funkciou verejného činiteľa (§ 336d odst. 1 TZ SR).
Tieto ustanovenia umožňujú postihovať prijímanie a poskytovanie naoko nevinných
pozorností, darčekov, pozvaní na kultúrne alebo športové podujatia či „sponzorovanie“
osláv len preto, že osoba zastáva pracovnú pozíciu s významnými právomocami.240
Novelou bolo pridané pozitívne (prvá veta ustanovenia § 131 odst. 4 TZ SR)
aj negatívne vymedzenie (druhá veta ustanovenia § 131 odst. 4 TZ SR) nenáležitej
výhody. Všeobecne ide o pozornosti v hodnote nad 200 eur, pričom môže ísť o plnenie
majetkovej aj nemajetkovej povahy, ktoré je spôsobilé ovplyvniť verejného činiteľa a na
ktoré nie je právny nárok. Hoci sa hodnota 200 eur môže zdať vysoká, dôležité je mať
na pamäti, že táto hranica môže byť dosiahnutá viacerými skutkami, t. j. formou
pokračovacieho trestného činu.241 Zavedenie novej skutkovej podstaty sa javí ako
účinný nástroj v boji proti korupcii, keďže trestná represia prichádza po novom do
úvahy aj pri takýchto konaniach porušujúcich etické zásady.
Ústredným pojmom korupčných trestných činov je pojem úplatok. Ten je stroho
definovaný v ustanovení § 131 odst. 3 TZ SR, ktorý ustanoví, že „úplatkom sa na účely
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tohto zákona rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré
nie je právny nárok.“ Slovenský trestný zákon teda nešpecifikuje žiadnu hodnotovú
hranicu, ktorú je nutné prekročiť, aby sa daná vec alebo plnenie mohlo hodnotiť ako
úplatok, preto môžeme uzavrieť, že za úplatok je možné považovať každú drobnosť.242
Burda a Čentéš považujú legálnu definíciu úplatku do značnej miery za povrchnú,243
preto sa domnievame, že prínos tohto ustanovenia pre prax je otázny. Ak by sa český
zákonodárca rozhodol novelizovať zákonnú definíciu úplatku, ktorá je odborníkmi
kritizovaná, inšpiráciu by mal hľadať niekde inde.
V určitých prípadoch je obligatórnym znakom trestných činov prijímania
úplatku a podplácania súvislosť s obstarávaním vecí všeobecného záujmu. Pojem
obstarávanie vecí všeobecného záujmu používa ako slovenský, tak aj český trestný
kódex, ale ako upozorňuje Čentéš a Burda, obsah tohto pojmu sa do istej mieri líši.244
Slovenský zákonodarca, na rozdiel od toho českého, včlenil do trestného zákona
definíciu veci všeobecného záujmu. Podľa výkladového ustanovenia § 131 odst. 1 TZ
SR sa takou vecou na účely tohto zákona rozumie „záujem presahujúci rámec
individuálnych práv a záujmov jednotlivca, ktorý je dôležitý z hľadiska záujmov
spoločnosti.“ Na základe tejto definície Beleš konštatuje, že všeobecný záujem v sebe
zahŕňa aj niektoré súkromné záujmy.245 Na druhej strane, zákon pojem obstarávanie
vecí všeobecného záujmu vymedzuje len v najhrubších rysoch, a preto je obsah tohto
pojmu ponechaný na judikatúru súdov. Zdá sa teda, že zákonodarca síce mal dobrý
úmysel, ale v skutočnosti prácu slovenským sudcom príliš neuľahčil, keďže sa musia,
rovnako ako sudcovia českí, s týmto komplexným neurčitým pojmom vysporiadať.
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6.1.2. Sankcionovanie (vybrané aspekty)
Záverom v časti venovanej slovenskej úprave sa pozrieme na prísnosť sankcií,
konkrétne na trestné sadzby trestu odňatia slobody za trestné činy prijímania úplatku,
podplácania a nepriameho úplatkárstva. Všeobecne môžeme povedať, že slovenský
zákonodárca je prísnejší než český, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, horná hranica
niektorých trestných sadzieb je vyššia, po druhé, v istých prípadoch slovenský
zákonodárca ustanovuje aj dolnú hranicu už v základných skutkových podstatách, čo
český zákonodárca nečiní. Navyše, slovenský trestný zákon diferencuje trestné sadzby
pre korupciu v súkromnom a verejnom sektore, čím sa odzrkadľuje vyššia spoločenská
škodlivosť korupcie vo verejnej oblasti. Toto rozlíšenie vnímame pozitívne, keďže
slovenský zákonodarca už v rámci generálnej prevencie vysiela jasný signál, ktoré
konanie je spoločensky nebezpečnejšie. Prehľad trestných sadzieb v základných
skutkových podstatách na Slovensku a v Českej republike obsahuje tabuľka nižšie.

Tabuľka č. 7: Porovnanie trestných sadzieb za korupčné trestné činy (základné skutkové
podstaty)246
trestný čin
prijatie /

súkromná sféra

prijímanie
úplatku
podplatenie /
podplácanie

nepriame
úplatkárstvo

246

Česká republika

Slovenská republika
2 roky až 5 rokov

až 4 roky
verejná sféra

3 roky až 8 rokov

súkromná sféra

až 3 roky
až 2 roky

verejná sféra

6 mesiacov až 3 roky

„pasívne“

až 3 roky

„aktívne“

až 2 roky

Porovnanie vychádza z toho, že ustanovenia § 328 a § 332 TZ SR sú primárne určené na postihovanie

korupcie v súkromnom sektore a ustanovenia § 329 a § 333 TZ SR sú primárne určené na postihovanie
korupcie vo verejnom sektore.
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Trestné sadzby trestu odňatia slobody za úplatkárske trestné činy, ktoré sa
v českom kódexe nenachádzajú, sú odlišné od tých vyskytujúcich sa vo všeobecných
ustanoveniach. Vo väčšine prípadov sú miernejšie. V prípade aktívnej volebnej korupcie
hrozí páchateľovi v základnej skutkovej podstate trest odňatia slobody až vo výške 2
roky, zatiaľ čo v prípade pasívnej volebnej korupcie až vo výške 1 rok. Za športovú
korupciu v aktívnej aj pasívnej podobe hrozí jeho páchateľovi v základnej skutkovej
podstate trest odňatia slobody v rovnakej výške, a síce 1 až 5 rokov. Aktívna športová
korupcia sa teda, v porovnaní s podplácaním podľa všeobecného ustanovenia, trestá
prísnejšie.
To, že trestný zákon SR obsahuje skutkové podstaty, ktoré český trestný kódex
nepozná, nutne neznamená, že takéto konania nie je možné v Českej republike
postihovať. Pokiaľ ide o volebnú korupciu, tá sa v ČR postihuje prostredníctvom
ustanovenia § 351 TZ, alinea druhá, trestný čin marenia prípravy a priebehu volieb
a referenda. Problémom však je, že dané ustanovenie postihuje iba aktívne úplatkárstvo,
z čoho vyplýva, že osobu podplácanú nie je možné trestne postihnúť. Z tohto dôvodu
považujeme za vhodné kriminalizovať aj pasívne volebné úplatkárstvo, ktoré môže byť
len ťažko v súlade s právom. Športovú korupciu je nepochybne možné podradiť pod
všeobecné ustanovenia trestného činu prijatia úplatku a podplatenia za predpokladu, že
konanie páchateľa naplní skutkovú podstatu týchto trestných činov. Novinka
slovenského trestného zákona, a to trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody
(tzv. prikrmovanie), sa javí ako vhodný nástroj v boji s korupciou. V prípade, že sa na
Slovensku v praxi osvedčí, český zákonodarca by mohol uvažovať o zavedení
obdobného trestného činu. Na tomto mieste sa však hodí uviesť, že ak je možné
neoprávnené plnenie poskytované pri úplatkárskom konaní podradiť pod pojem
„výhoda spočívajúca v priamom majetkovom obohatení alebo inom zvýhodnení,“
domnievame sa, že súdy môžu posudzovať takýto skutok podľa všeobecných
ustanovení. Na záver môžeme dodať, že skutočnosť existencie viacerých základných
skutkových podstát trestných činov v slovenskom trestnom zákone umožňuje
diferencovať trestné sadzby trestu odňatia slobody, čo sa javí ako vhodný krok, keďže
zákon takto lepšie odráža spoločenskú škodlivosť protiprávnych konaní.
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6.2. Francúzska republika
Francúzsky trestný zákonník z roku 1810, prijatý za porevolučných čias
Napoleona Bonaparteho, platil až do roku 1994, kedy bol s účinnosťou od 1. marca
zrušený zákonom č. 92-1336 zo dňa 16. decembra 1992 o nadobudnutí účinnosti nového
trestného zákonníka a o zmene a o doplnení určitých predpisov týkajúcich sa trestného
práva hmotného a trestného práva procesného. Nový trestný zákonník Francúzskej
republiky (Code pénal),247 ktorý tvoria štyri zákony, upravuje korupciu vo verejnom aj
súkromnom sektore. Právna úprava úplatkárskych trestných činov sa nachádza v časti
prvej nového trestného zákonníka (časť zákonodarná), knihe štvrtej (zločiny a prečiny
proti národu, štátu a verejnému poriadku). Zatiaľ čo korupcia vo verejnej sfére je
upravená v titule treťom (útoky na štátnu moc), v kapitole druhej (poškodzovanie
verejnej správy spáchané osobami, ktoré vykonávajú verejné funkcie), tretej (ohrozenie
verejnej

správy

spáchané

súkromnými

osobami),

štvrtej

(ohrozenie

výkonu

spravodlivosti) a piatej (ohrozenie verejnej správy a výkonu spravodlivosti Európskych
spoločenstiev,

členských

štátov

Európskej

únie,

ostatných

štátov

a iných

medzinárodných organizácií), korupcia v súkromnej sfére je upravená v titule štvrtom
(poškodzovanie verejnej dôvery), v kapitole piatej (úplatkárstvo osôb nevykonávajúcich
verejnú funkciu).248
Na rozdiel od českého trestného zákonníka, ktorý rozlišuje podplatenie a prijatie
úplatku, trestný zákonník Francúzskej republiky (ďalej len „TZ FR“) používa pojmy
pasívne úplatkárstvo (corruption passive) a aktívne úplatkárstvo (corruption active).
Súbežne sú upravené aj trestné činy nedovoleného ovplyvňovania, ktoré môžu mať,
podobne ako úplatkárstvo, formu pasívnu (osoba sa nechá „kúpiť,“ aby využila svoj

247

Aktuálne

znenie

Trestného

zákonníka

Francúzskej

republiky

dostupné

na:

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/
248

Preklad názvov jednotlivých častí Trestného zákonníka Francúzskej republiky je inšpirovaný českým

prekladom RIEGROVÁ, Běla. Trestní zákoník Francouzské republiky, stav k 01.03.1994. Praha: Institut
pro kriminologii a sociální prevenci, 1995. Preklad názvov trestných činov, ako aj ich znenie, vychádza
zo štúdie SYLLOVÁ, Jindřiška a Eva TETOUROVÁ. Právní úprava úplatkářství v mezinárodních
souvislostech, studie č. 5334. Praha: Parlamentní institut, 2013. Reflektované je súčasné znenie Trestného
zákonníka Francúzskej republiky, preto je konečný preklad, vzhľadom na početné novelizácie, do istej
miery aj dielom autora diplomovej práce.
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vplyv, a to na žiadosť svoju alebo tretej osoby) aj aktívnu (poskytnutie výhody takej
osobe, ktorá môže využiť svoj vplyv). Preto trestný zákonník Francúzskej republiky
upravuje

trestné

činy

pasívneho

úplatkárstva

a nedovoleného

ovplyvňovania

spáchaného osobami vykonávajúcimi verejnú funkciu (čl. 432-11 TZ FR) a trestné činy
aktívneho úplatkárstva a nedovoleného ovplyvňovania spáchaného jednotlivcami (čl.
433-1, 433-2 TZ FR). Špecifikom francúzskej právnej úpravy korupčných trestných
činov je osobitná úprava pre osoby pôsobiace v justícii Francúzskej republiky, ako aj
pre osoby vykonávajúce verejné funkcie alebo pôsobiace v justícii v zahraničí,
v Európskej únii alebo v medzinárodnej organizácii. Okrem spomínaných trestných
činov je v treťom titule, venovanom útokom na štátnu moc, zaradený aj trestný čin
zneužitia právomoci v oblasti poplatkov, príspevkov a daní (čl. 432-10 TZ FR), ktorý je
nutné od úplatkárstva odlišovať. Zatiaľ čo v prípade úplatkárstva je medzi
podplácajúcim a podplácaným dohoda a obom hrozí trestný postih, v prípade tohto
trestného činu je osoba vo verejnej funkcii páchateľom trestného činu a jednotlivec jeho
obeťou, keďže medzi týmito osobami žiadna dohoda neexistuje.249
Graf č. 1: Úplatkárske trestné činy v trestnom zákonníku Francúzskej republiky

249

RASSAT, Michèle-Laure. Droit pénal spécial: Infractions du code pénal. Paris: Dalloz, 2018, s. 1305.

ISBN 978-2-247-17879-7.
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Podľa článku 121-1 TZ FR môžu byť páchateľmi trestných činov fyzické aj
právnické osoby. Revolúciu v tejto oblasti spôsobil nový francúzsky trestný zákonník
z roku 1994, ktorý zaviedol trestnú zodpovednosť právnických osôb, keďže trestný
zákonník z roku 1810 o trestnej zodpovednosti právnických osôb mlčal. Rovnako, ako
tomu bolo v Českej republike pred novelou z roku 2016250, pôvodne mohli byť
právnické osoby vo Francúzskej republike trestne zodpovedné len za taxatívne
vymenované trestné činy. To sa zmenilo zákonom č. 2004-204 zo dňa 9. marca 2004,
ktorý opustil princíp špeciality v prospech princípu všeobecnosti. Preto od 31. decembra
2005 sú právnické osoby trestne zodpovedné za všetky trestné činy (čl. 121-1 TZ FR),
samozrejme za predpokladu, že je subjekt trestného činu všeobecný. Zatiaľ čo trestný
čin aktívnej korupcie môže logicky spáchať fyzická aj právnická osoba, trestný čin
pasívnej korupcie právnické osoby spáchať nemôžu, keďže subjekt je v tomto prípade
špeciálny.

6.2.1. Jednotlivé trestné činy
Objektívna stránka trestného činu pasívneho úplatkárstva a nedovoleného
ovplyvňovania spáchaného osobami vykonávajúcimi verejnú funkciu (článok 432-11
TZ FR) spočíva v dvoch typoch konania. Za tento trestný čin bude trestne zodpovedný
ten, kto v súvislosti s výkonom právomoci verejného činiteľa alebo v súvislosti
s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo s výkonom volenej verejnej funkcie
neoprávnene, kedykoľvek, priamo alebo nepriamo, pre seba alebo pre iného prijme
alebo požiada o ponuku, prísľub, príspevok, dar alebo iné zvýhodnenie, pokiaľ mal
konať alebo konal, mal sa zdržať alebo sa zdržal určitého konania spojeného s jeho
úradom, poverením alebo mandátom alebo toto konanie umožnil (odstavec 1) alebo
pokiaľ mal zneužiť alebo zneužil svoj skutočný alebo domnelý vplyv s cieľom získať zo
strany orgánu verejnej moci určité vyznamenania, úrad, zákazku alebo iné
zvýhodňujúce rozhodnutie (odstavec 2). Pri pasívnom úplatkárstve (odstavec 1) je
podstatou uzavretie dohody medzi podplácajúcim a podplácaným, na základe ktorej má
byť podplácanému poskytnutá istá odmena za to, že bude určitým spôsobom konať

250

Zákon č. 183/2016 Sb., ze dne 24.05.2016, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
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alebo sa nejakého konania zdrží, pričom toto jeho konanie alebo opomenutie, z ktorého
profituje buď samotný podplácajúci, alebo tretia osoba, musí súvisieť s výkonom
funkcie podplácaného. Pokiaľ ide o nedovolené ovplyvňovanie (odstavec 2), úlohou
podplácaného je pôsobiť svojím vplyvom na orgán verejnej moci, aby následne
podplácajúci získal istú výhodu. V oboch prípadoch je skutková podstata naplnená už
uzavretím dohody medzi podplácajúcim a podplácaným, t. j. nie je nutné, aby
podplácaný nejako konal alebo sa istého konania zdržal. Páchateľom tohto trestného
činu, ako už vyplýva z jeho názvu, nemôže byť ktokoľvek, ale len verejní činitelia
a osoby obstarávajúce veci všeobecného záujmu alebo vykonávajúce volenú verejnú
funkciu. Toto vágne zákonné vymedzenie napĺňa konkrétnejšími kontúrami až
judikatúra, ktorá dovodila, že sa tohto trestného činu môžu dopustiť napríklad poslanci,
senátori, členovia mestských rád a rád departamentov, členovia vlády, ministerskí
úradníci, ako aj príslušníci policajného zboru.251 Na druhej strane, pre osoby pôsobiace
v justícii, vo verejných funkciách v zahraničí a v orgánoch medzinárodných organizácií
platí špeciálna úprava, preto nemôžu byť trestní podľa tohto ustanovenia.
Skutkovú podstatu trestného činu aktívneho úplatkárstva a nedovoleného
ovplyvňovania spáchaného jednotlivcami upravuje trestný zákonník Francúzskej
republiky v dvoch samostatných článkoch. Podľa článku 433-1 TZ FR, alinea prvá, sa
tohto trestného činu dopustí ten, kto neoprávnene, kedykoľvek, priamo či nepriamo
uskutoční ponuku či prísľub alebo ponúkne dar, príspevok alebo iné zvýhodnenie osobe
v postavení verejného činiteľa, osobe obstarávajúcej veci všeobecného záujmu alebo
osobe vykonávajúcej volenú verejnú funkciu, a to pre ňu samotnú alebo pre iného,
pokiaľ táto osoba mala konať alebo konala, mala sa zdržať alebo sa zdržala určitého
konania spojeného s jej úradom, poverením či mandátom alebo toto konanie umožnila
(odstavec 1), prípadne pokiaľ mala zneužiť alebo zneužila svoj skutočný alebo domnelý
vplyv s cieľom získať zo strany orgánu verejnej moci určité vyznamenania, úrad,
zákazku alebo iné zvýhodňujúce rozhodnutia (odstavec 2). Rovnako sa podľa aliney
druhej tohto trestného činu dopustí ten, kto vyhovie osobe v postavení verejného
činiteľa, osobe obstarávajúcej veci všeobecného záujmu alebo osobe vykonávajúcej
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volenú verejnú funkciu, ktorá neoprávnene, kedykoľvek, priamo či nepriamo požiada
o ponuku, prísľub, dar, príspevok alebo iné zvýhodnenie pre seba alebo pre iného za to,
že bude konať alebo konala, zdrží sa alebo sa zdržala konania podľa odstavca 1 alebo za
to, že zneužije alebo zneužila svoj vplyv za podmienok podľa odstavca 2. Zjednodušene
teda môžeme povedať, že alinea druhá spočíva v poskytnutí úplatku na žiadosť osoby
vykonávajúcej verejnú funkciu, t. j. páchateľ aktívneho úplatkárstva iba akceptuje návrh
uskutočnený podplácaným, zatiaľ čo alinea prvá spočíva v spontánnom podplatení,
uskutočneného z vlastného popudu podplácajúceho. Páchateľom tohto trestného činu
môže byť ktokoľvek. V ustanovení článku 433-2 TZ FR je upravený už iba trestný čin
nedovoleného ovplyvňovania spáchaného jednotlivcami. Podľa aliney prvej bude
trestný ten, kto neoprávnene, kedykoľvek, priamo či nepriamo prijme alebo požiada
o ponuku, prísľub, dar, príspevok alebo iné zvýhodnenie pre seba alebo pre iného za to,
že zneužije alebo zneužil svoj skutočný alebo domnelý vplyv s cieľom získať zo strany
orgánu verejnej moci určité vyznamenania, úrad, zákazku alebo iné zvýhodňujúce
rozhodnutie. Alinea druhá dopadá na páchateľov, ktorí vyhovejú žiadosti podľa aliney
prvej alebo ktorí niekomu neoprávnene, kedykoľvek, priamo či nepriamo učinia ponuku
či prísľub alebo ponúknu dar, príspevok alebo iné zvýhodnenie pre seba alebo pre iného
za to, že zneužijú alebo zneužili svoj skutočný alebo domnelý vplyv s cieľom získať zo
strany orgánu verejnej moci určité vyznamenania, úrad, zákazku alebo iné
zvýhodňujúce rozhodnutia. Toto ustanovenie teda dopadá na tie prípady nedovoleného
ovplyvňovania, ktoré nemôžeme posudzovať podľa ustanovenia článku 432-11 TZ FR,
t. j. dopadá na všetky ostatné prípady nedovoleného ovplyvňovania (tzv. zbytková
kategória), keďže páchateľom tohto trestného činu môže byť ktokoľvek.
Trestný zákonník Francúzskej republiky upravuje korupčné trestné činy
niektorých skupín osôb osobitne. Právna úprava obsiahnutá v týchto špeciálnych
skutkových podstatách je pokiaľ ide o vymedzenie objektívnej stránky takmer identická.
V prípade, že je osobou podplácajúcou alebo podplatenou osoba pôsobiaca v justícii
Francúzskej republiky, konkrétne sudca, člen senátu alebo poroty, súdny úradník,
znalec, konciliátor, mediátor alebo arbiter, toto konanie sa bude posudzovať podľa
článkov 434-9 alebo 434-9-1 TZ FR. Špeciálna právna úprava platí aj pre osoby
vykonávajúce verejnú funkciu v zahraničí, v medzinárodnej organizácii alebo
v Európskej únii. Pasívne úplatkárstvo a tzv. pasívne nedovolené ovplyvňovanie je
upravené v článkoch 435-1 a 435-2 TZ FR, zatiaľ čo aktívne úplatkárstvo a tzv. aktívne
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nedovolené ovplyvňovanie je upravené v článkoch 435-3 a 435-4 TZ FR. V prípade, že
korupčné správanie bude mať dosah na výkon spravodlivosti v Európskej únii, v jej
členských štátoch, ako aj v ostatných štátoch či v medzinárodných organizáciách,
uplatní sa právna úprava obsiahnutá v článkoch 435-7 a 435-8 TZ FR (pasívna forma)
alebo 435-9 a 435-10 TZ FR (aktívna forma).
Úplatkárske

trestné

činy

v súkromnom

sektore

sú

upravené

v sekcii

pomenovanej ako pasívne a aktívne úplatkárstvo osôb nevykonávajúcich verejnú
funkciu. Právna úprava v týchto skutkových podstatách sa čo do vymedzenia
objektívnej stránky líši od úpravy korupcie vo verejnom sektore len minimálne.
Rozdiely spočívajú v miernejších sankciách a v osobách, ktorým je úplatok ponúkaný,
prípadne ktoré úplatok požadujú alebo prijímajú. Musí ísť o osoby, ktoré nevykonávajú
právomoc

verejného

činiteľa,

neobstáravajú

veci

všeobecného

záujmu,

ani

nevykonávajú volené verejné funkcie (viď. čl. 445-1 a 445-2 TZ FR). Na tomto mieste
sa nachádza aj právna úprava športovej korupcie, ako v aktívnej (čl. 445-1-1 TZ FR),
tak aj pasívnej podobe (čl. 445-2-1 TZ FR).
Trestný zákonník Francúzskej republiky pojem úplatok nepoužíva; naopak,
operuje s pojmami „ponuka, prísľub, príspevok, dar alebo iné zvýhodnenie,“ ktoré
úplatku zodpovedajú. Poskytnutá výhoda nemusí byť len peňažná (finančná hotovosť
alebo prevody na účet v banke), keďže úplatkom môžu byť aj materiálne veci,
odpustenie dlhu alebo sexuálne služby. Podobne široké chápanie úplatku je aj v Českej
republike. Keďže skutkové podstaty spomínaných trestných činov obsahujú slovo
„kedykoľvek,“ okamih prijatia alebo poskytnutia úplatku či požiadania oň je
irelevantný. Ako problematický sa javí, rovnako ako je tomu v Českej republike, pojem
obstarávanie vecí všeobecného záujmu, ktorého definíciu zákon neobsahuje. To má za
následok potrebu súdov sa s týmto pojmom vyrovnať.

6.2.2. Sankcionovanie (vybrané aspekty)
Pokiaľ ide o sankcionovanie, za každý zo spomenutých trestných činov hrozí
jeho páchateľovi trest odňatia slobody a peňažný trest. Sankcie sa líšia podľa toho, či
ide o sféru verejnú alebo súkromnú. Zákonodarca však vždy ustanovuje iba hornú
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hranicu trestnej sadzby, ktorá nesmie byť prekročená; dolné hranice trestný zákonník
Francúzskej republiky neustanovuje.252 Podľa článku 121-1 TZ FR môžu byť
páchateľom okrem týchto dvoch trestov uložené aj tresty doplňujúce, resp. vedľajšie,
o ktorých uložení môže súd rozhodnúť len v tom prípade, že ich trestný zákonník FR
výslovne v ustanoveniach zmieňuje. U fyzických osôb môžu spočívať napríklad
v zákaze výkonu občianskych a rodinných práv, v zákaze vykonávať verejnú funkciu, v
zákaze držať alebo nosiť zbraň či v prepadnutí veci, u právnických osôb napríklad
v zverejnení odsudzujúceho rozhodnutia. Vzhľadom na komplikovanosť úpravy a
rozsah práce sa im však bližšie venovať nebudeme.
Pokiaľ ide o oblasť verejnú, za pasívne úplatkárstvo hrozí jeho páchateľovi trest
odňatia slobody vo výške 10 rokov alebo peňažný trest vo výške 1 milión EUR,
prípadne až vo výške dvojnásobku prospechu získaného z trestnej činnosti.
Zákonodarca pritom sankcie zásadne nediferencuje, t. j. trest v rovnakej výške hrozí
osobám vykonávajúcim verejné funkcie vo Francúzskej republike (čl. 432-11 TZ FR),
osobám pôsobiacim v justícii Francúzskej republiky (čl. 434-9 TZ FR), ako aj osobám
vykonávajúcim verejné funkcie (čl. 435-1 TZ FR) alebo pôsobiacim v justícii (čl. 435-7
TZ

FR)

v zahraničí,

v Európskej

únii

alebo

v medzinárodnej

organizácii.

Sankcionovanie pasívneho úplatkárstva však obsahuje dve špecifiká. Po prvé, ak osoba
pôsobiaca v justícii spácha trestný čin v prospech alebo k ujme osoby, ktorá je trestne
stíhaná, páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až vo výške 15 rokov a peňažný trest vo
výške 225 tisíc EUR (čl. 434-9 TZ FR). Týmto francúzsky zákonodarca vyjadruje
vyššiu spoločenskú škodlivosť činu, keďže sa ním zasahuje do nezávislosti súdnictva.
Druhým špecifikom je spáchanie činu ako člen organizovanej zločineckej skupiny, kedy
môže peňažný trest dosiahnuť výšku až 2 milióny EUR, prípadne aj viac, keďže môže
byť uložený vo výške dvojnásobku prospechu získaného z trestnej činnosti.253 Takáto
úprava sa však vyskytuje iba pri trestnom čine pasívneho úplatkárstva spáchaného
osobou vykonávajúcou verejnú funkciu vo Francúzsku (čl. 432-11 TZ FR) alebo
v zahraničí (čl. 435-1 TZ FR). Za tzv. pasívne nedovolené ovplyvňovanie hrozí jeho
páchateľom zásadne miernejší trest, a to trest odňatia slobody vo výške 5 rokov alebo
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Ak získal páchateľ nezákonný prospech napr. vo výške 6 miliónov EUR, peňažitý trest môže byť

uložený vo výške až 12 miliónov EUR.
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peňažný trest vo výške pol milióna EUR, prípadne až vo výške dvojnásobku prospechu
získaného z trestnej činnosti (čl. 434-9-1, 435-2, 435-8 TZ FR). To neplatí v prípade
tzv. pasívneho nedovoleného ovplyvňovania spáchaného osobou vykonávajúcou
verejnú funkciu, kedy môže byť páchateľovi uložený trest odňatia slobody vo výške 10
rokov alebo peňažný trest vo výške 1 milión EUR, prípadne až vo výške dvojnásobku
prospechu získaného z trestnej činnosti. Trestný zákonník Francúzskej republiky u
všetkých týchto trestných činov uvádza možnosť zníženia trestu odňatia slobody na
polovicu, ak oznámením trestného činu správnemu alebo súdnemu orgánu páchateľ
zabránil ukončeniu trestnej činnosti alebo umožnil identifikáciu jeho ďalších páchateľov
či spolupáchateľov (čl. 432-11-1, 434-9-2, 435-6-1, 435-11-1 TZ FR).
Páchateľom

aktívneho

úplatkárstva

a tzv.

aktívneho

nedovoleného

ovplyvňovania môžu byť fyzické aj právnické osoby. Za aktívne úplatkárstvo hrozí
fyzickám osobám vo verejnom sektore trest odňatia slobody vo výške 10 rokov
a peňažný trest vo výške 1 milión EUR, prípadne až vo výške dvojnásobku prospechu
získaného z trestnej činnosti (čl. 433-1, 434-9, 435-3, 435-9 TZ FR). Dve špecifiká
sankcionovania pasívneho úplatkárstva spomenuté vyššie platia rovnako aj v tomto
prípade. Pokiaľ ide o sankcionovanie tzv. aktívneho nedovoleného ovplyvňovania,
fyzickým osobám hrozí trest odňatia slobody vo výške 5 rokov alebo peňažný trest vo
výške pol milióna EUR, prípadne až vo výške dvojnásobku prospechu získaného
z trestnej činnosti (čl. 433-2, 434-9-1, 435-4, 435-10 TZ FR). Výnimkou je ukladanie
trestu podľa čl. 433-1 TZ FR, kedy za tento trestný čin prichádza do úvahy desaťročný
trest odňatia slobody alebo peňažný trest vo výške 1 milión EUR (prípadne až
v dvojnásobnej čiastke). Možnosť zníženia trestu odňatia slobody na polovicu v prípade
spolupráce páchateľa platí rovnako (čl. 433-2-1, 434-9-2, 435-6-1, 435-11-1 TZ FR).
Ak je páchateľom aktívneho úplatkárstva a tzv. aktívneho nedovoleného ovplyvňovania
právnická osoba, peňažný trest môže byť uložený až vo výške päťnásobku trestu
prípustného pre fyzické osoby (čl. 131-38 TZ FR).
V prípade úplatkárstva v sfére súkromnej sú páchatelia aktívneho (čl. 445-1
a 445-1-1 TZ FR) aj pasívneho (čl. 445-2 a 445-2-1 TZ FR) úplatkárstva ohrození
sankciami v rovnakej výške. Či už ide o úplatkárstvo aktívne alebo pasívne, fyzickým
osobám môže byť uložený trest odňatia slobody vo výške 5 rokov alebo peňažný trest
vo výške 500 000 EUR (prípadne až vo výške dvojnásobku prospechu získaného
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z trestnej činnosti). Právnickým osobám hrozí peňažný trest až vo výške päťnásobku
trestu prípustného pre fyzické osoby (čl. 131-38 TZ FR).
Francúzska trestná právna úprava v oblasti úplatkárstva sa zdá byť veľmi
komplikovaná, k čomu prispieva fakt, že trestný zákonník Francúzskej republiky
obsahuje viaceré špeciálne skutkové podstaty. Z tohto dôvodu sa môže úprava javiť ako
neprehľadná. Na druhej strane, veľkým pozitívom je už na prvý pohľad zrejmé
rozlišovanie korupcie v sfére verejnej a súkromnej. Zákonodarca rovnako diferencuje aj
trestné sadzby, čím je vyjadrená vyššia spoločenská škodlivosť korupcie vo verejnej
oblasti. Špecifikom oproti českej právnej úprave je práve formulácia trestných sadzieb.
Tie sú ustanovené vo fixných čiastkach, ktoré vyjadrujú maximálnu výšku trestu,
nezohľadňujúc

rôzne

okolnosti

spáchania

trestného

činu.

Práve

absencia

kvalifikovaných skutkových podstát v trestnom zákonníku Francúzskej republiky
spôsobuje, že je sudca pri vymerovaní trestu zákonodarcom menej limitovaný, čo môže
vytvárať priestor pre veľké rozdiely v rozhodovacej praxi. Aj keď francúzsky
zákonodarca, rovnako ako ten český, zvolil pojem obstarávanie vecí všeobecného
záujmu, situácia sa nám javí vo Francúzsku pre prax priaznivejšia, keďže trestnosť
úplatkárstva vo verejnej sfére je alternatívne viazaná aj na súvislosť s výkonom
právomoci verejného činiteľa a súvislosť s výkonom volenej verejnej funkcie. Pokiaľ
ide o návrhy de lege ferenda, za inšpiratívne považujem ustanovenia umožňujúce znížiť
trest odňatia slobody na polovicu v prípade spolupráce páchateľa so súdnymi alebo
správnymi orgánmi, a to ako u pasívneho, tak aj aktívneho úplatkárstva. Ide o obdobu
zvláštneho ustanovenia o účinnej ľútosti, ktoré nebolo do súčasného trestného
zákonníka ČR zahrnuté a ktorého dodatočné prijatie by viacerí právnici ocenili. Aby
zákonodarca páchateľov úplatkárskych trestných činov motivoval k oznamovaniu
týchto protiprávnych konaní, zdalo by sa nám vhodné zakotviť obdobný inštitút aj do
miestnej právnej úpravy.
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ZÁVER
Trestné právo je prostriedkom ultima ratio, z čoho vyplýva, že nie každé
protiprávne konanie je kvalifikované ako trestný čin. Trestnoprávna represia teda
prichádza do úvahy len v prípade, že sa zákonodarca rozhodne chrániť isté spoločenské
vzťahy prostriedkami trestného práva a v zákone ustanoví, že dané konanie je trestným
činom a zároveň určí, aké tresty zaň môže súd uložiť. Kriminalizácia korupcie svedčí
o jej celospoločenskej škodlivosti, preto je dôležité v boji s korupciou využívať všetky
dostupné prostriedky. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo poskytnúť čitateľovi
komplexný rozbor českej právnej úpravy vzťahujúcej sa k úplatkárstvu, a to aspektov
hmotnoprávnych aj procesných. Čiastkovým cieľom bolo navrhnúť prípadné zmeny
právnej úpravy, ktoré by viedli k účinnejšiemu odhaľovaniu, vyšetrovaniu a stíhaniu
korupcie.
V prvej kapitole diplomovej práce sa autor zaoberá pojmom korupcia, keď
poskytuje viaceré jej definície, ktoré sa od seba trochu líšia. Ich analýzou môžeme
zhrnúť hlavné charakteristické znaky korupcie a uzavrieť, že ide o protiprávne konanie,
spočívajúce vo vedomom porušení povinnosti morálnej či právnej vo forme konania
alebo opomenutia, toto protiprávne správanie je motivované získaním peňažného alebo
nepeňažného prospechu, pričom medzi dvomi stranami vzniká neformálny vzťah,
z ktorého majú obe určitú výhodu a dôsledkom ktorého sú poškodzované záujmy inej
osoby alebo skupiny osôb. Autor ďalej upozorňuje na nutnosť odlišovania pojmu
korupcie od pojmov príbuzných, medzi ktoré radíme i úplatkárstvo ako pojem užší. Ide
o termín, ktorý zvolil aj český zákonodarca a s ktorým pracuje český trestný zákonník.
V závere tejto kapitoly sa autor snaží zodpovedať otázku, či je možné korupciu v istom
štáte alebo v určitej oblasti zmerať, a to za použitia indikátorov prvej, druhej alebo tretej
generácie. Žiaľ, napriek existencii viacerých nepriamych možností merania korupcie ani
dnes nedokážeme odhaliť jej skutočný rozsah vo vymedzenom priestore a čase.
Keďže korupcia nerešpektuje štátne hranice, boj s týmto celosvetovým
problémom si vyžaduje spoluprácu na nadnárodnej úrovni, čo si uvedomujú aj
jednotlivé štáty sveta. Druhá kapitola je preto venovaná medzinárodným a európskym
aspektom. O vysokom stupni nebezpečnosti korupcie svedčí činnosť Organizácie
spojených národov, ktorá zoskupuje väčšinu štátov sveta. Medzi jej najdôležitejšie
dokumenty

zaraďujeme

Deklaráciu

OSN
100

proti

korupcii

a podplácaniu

v medzinárodných obchodných transakciách a Dohovor OSN proti korupcii. Pre
medzinárodné

podnikateľské

prostredie

je

kľúčový

Dohovor

OECD

o boji

s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných
transakciách. Pre európske štáty je neopomenuteľná činnosť Rady Európy a Európskej
únie, ktoré s cieľom korupciu potierať, okrem prijímania viacerých dokumentov,
vytvárajú aj protikorupčné skupiny alebo inštitúcie. Medzi jedny z najvýznamnejších
radíme práve dohovory prijaté na pôde Rady Európy, a to Trestnoprávny dohovor
o korupcii a Občianskoprávny dohovor o korupcii, zameraný na súkromné právo.
Keďže rovnako aj Európska únia vnímala korupciu ako hrozbu pre súkromnú oblasť,
prijala Rámcové rozhodnutie Rady EÚ o boji proti korupcii v súkromnom sektore.
S cieľom chrániť vlastné záujmy zase vydala smernicu o ochrane finančných záujmov
EÚ. K presadzovaniu účinnej politiky boja proti korupcii Európska únia využíva
inštitúcie ako Európsky úrad pre boj proti podvodom a agentúry Eurojust a Europol. Aj
keď nie všetky zo spomínaných dokumentov sú pre štáty právne záväzné, vo výsledku
viedli k zmene znenia českého trestného zákonníka, ktorý dnes umožňuje postihnúť aj
také typy konaní alebo osoby, ktoré boli kedysi nepotrestateľné.
Tretia kapitola, ktorá je spolu s kapitolami štvrtou a piatou jadrom práce,
približuje právnu úpravu úplatkárstva v Českej republike. Autor sa zaoberá úpravou
obsiahnutou v trestnom zákonníku č. 40/2009 Sb., ktorý úplatkárske trestné činy
združuje v hlave desiatej osobitnej časti, konkrétne v diele treťom nazvanom
úplatkárstvo, kde nájdeme trestné činy prijatia úplatku, podplatenia a nepriameho
úplatkárstva, ako aj spoločné ustanovenia vzťahujúce sa k týmto trestným činom.
Pokiaľ ide o posledný z tretice trestných činov, nepriame úplatkárstvo sa dnes
nepostihuje v prípade ovplyvňovania osoby v súvislosti s podnikaním, čím sa vynára
otázka o prípadnej novelizácii príslušného ustanovenia. Zo spoločených ustanovení sa
problematickými javia hlavne pojmy úplatok a obstarávanie vecí všeobecného záujmu.
Hoci trestný zákonník pojem úplatok v spoločných ustanoveniach vymedzuje, zákonná
definícia je kritizovaná pre jej prílišnú všeobecnosť a vágnosť, preto by bolo vhodné
uvažovať o negatívnom vymedzení úplatku, čo by zaistilo dostatočnú mieru právnej
istoty. Negatívne hodnotený je aj krajne neurčitý právny pojem obstarávania vecí
všeobecného záujmu, a to pre rozpor s ústavnou zásadou nullum crimen sine lege certa.
Účelnejšie by bolo naviazať trestnosť podplatenia a prijatia úplatku na pojem úradnej
osoby alebo iných osôb vykonávajúcich verejnú moc. Ďalší z návrhov de lege ferenda
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sa týka inštitútu účinnej ľútosti, dnes v trestnom zákonníku chýbajúci, ktorý by
pozitívne motivoval páchateľov k oznamovaniu korupcie. Aby sa v praxi oproti
minulosti častejšie využíval, hodilo by sa rozšíriť podmienky jeho aplikácie tak, aby
zákon zaručoval páchateľovi beztrestnosť v prípade, že čin oznámi skôr, než sa orgány
činné v trestnom konaní o ňom dozvedia. V závere tretej kapitoly autor stručne popisuje
aj trestné činy s korupciou súvisiace, upravené na iných miestach v trestnom zákonníku,
ktoré sú páchané na úseku zadávania verejných zákaziek a verejných súťaží, ako aj
v oblasti nekalej súťaže. Rozptýlenie úpravy korupčných konaní orientáciu v zákone
síce neuľahčuje, avšak pre rôznorodosť objektov je tento krok zákonodarcu
pochopiteľný.
Štvrtá kapitola je venovaná sankcionovaniu úplatkárstva. Keďže páchateľom
úplatkárskych trestných činov môžu byť fyzické aj právnické osoby, tresty sú rozdelené
do troch skupín, a to na tresty spoločné, ktoré je možné uložiť fyzickým aj právnickým
osobám a na tresty prípustné buď len pre fyzické osoby, alebo len pre právnické osoby.
Autor zameriava svoju pozornosť aj na prax, keď za pomoci dostupných aplikácií
a registrov rozoberá, ako často sú jednotlivé druhy trestov súdmi ukladané. Fyzickám
osobám boli za úplatkárske trestné činy z trestov nespojených s odňatím slobody
uložené najčastejšie trest peňažný, zákaz činnosti a prepadnutie veci. Štatisticky je často
sa vyskytujúci aj trest odňatia slobody, ktorého výkon vo väčšine prípadov súdy
podmienečne odložia. U právnických osôb je najbežnejší peňažný trest.
Piata kapitola sa zaoberá procesnými inštitútmi využívanými pri odhaľovaní
a vyšetrovaní korupcie, ktoré sú upravené v zákone č. 141/1961 Sb., zákon o trestním
řízením soudním (trestní řád). Z hľadiska odhaľovania korupcie je jedným
z najúčinnejších inštitút predstieraného prevodu ako prvý z trojice operatívne pátracích
prostriedkov. Vo vzťahu k úplatkárstvu je nepochybne najviac diskutované použitie
agenta. Česká právna úprava dovoľuje využívať iba agenta kontrolóra, čo sa niektorým
akademikom usilujúcicim sa o zakotvenie aktívneho agenta, ktorého činnosť spočíva
v riadenej provokácii, zdá ako nedostatočné. Pokiaľ ide o sledovanie osôb a vecí, bolo
by vhodné uvažovať o výslovnom zakotvení priestorového odpočúvania, ktoré dnes
zákon neupravuje. Nápomocný je aj inštitút spolupracujúceho obvineného, u ktorého
výmenou za spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní prichádza do úvahy
upustenie od potrestania, čo sa niekomu môže javiť ako vysoko nespravodlivé.
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V poslednej kapitole sa autor zameral na hmotnoprávnu úpravu korupcie
v dvoch štátoch, a to v Slovenskej republike a Francúzskej republike. Cieľom bolo
posúdiť, či by zahraničná právna úprava mohla byť zdrojom inšpirácie pre prípadné
novely uskutočnené v Českej republike. Slovenská úprava oproti českej navyše rozlišuje
tri trestné činy, a síce volebnú korupciu, športovú korupciu a prijatie a poskytnutie
nenáležitej výhody (tzv. prikrmovanie). Keďže vo vzťahu k voľbám dnes nie je
v Českej republike pasívna korupcia kriminalizovaná, zákonodarca by mohol uvažovať
o rozšírení existujúcej skutkovej podstaty trestného činu marenia priebehu volieb a
referenda. Absenciu skutkovej podstaty trestného činu športovej korupcie autor
nekritizuje, keďže sa domnieva, že takéto protiprávne konanie je možné posudzovať
podľa všeobecných ustanovení úplatkárskych trestných činov. Pokiaľ ide o trestný čin
prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, dôležité bude sledovať jeho použitie v praxi,
ktorá časom ukáže, či bolo nevyhnutné rozširovať katalóg trestných činov. Francúzska
právna úprava je podľa autora príhodnejšia v dvoch ohľadoch. Po prvé, trestnosť
úplatkárstva vo verejnej sfére je alternatívne viazaná na obstarávanie vecí všeobecného
záujmu, výkon právomoci verejného činiteľa alebo výkon volenej verejnej funkcie.
Druhým plusom sú ustanovenia umožňujúce znížiť trest odňatia slobody páchateľovi na
polovicu v prípade jeho spolupráce so súdnymi alebo správnymi orgánmi, a to
u pasívneho aj aktívneho úplatkárstva. Autor ho vníma ako obdobu zvláštneho inštitútu
účinnej ľútosti, ktorý dnes v hmotnoprávnej úprave chýba a nad ktorého zakotvením by
bolo vhodné uvažovať.
Odhaľovanie korupcie ako vysoko latentnej trestnej činnosti nie je jednoduché.
O tom svedčia aj čísla z Českej republiky, kde sa podľa verejne dostupných aplikácií
a registrov počty fyzických osôb odsúdených ročne za úplatkárstvo pohybujú
v desiatkach prípadov a počty právnických osôb dokonca len v jednotkách prípadov.
Autor sa teda domnieva, že orgány činné v trestnom konaní odhalia a úspešne vyšetria
len zlomok páchaných korupčných činov, pričom väčšina páchateľov ostáva
nepotrestaná. Napriek tomu, netreba sa uspokojiť s tvrdením, že korupcia tu vždy bola
a vždy bude, keďže tento negatívny fenomén bráni štátom v ich hospodárskom rozvoji
a zároveň oslabuje demokraciu a právny štát. Dôležité je teda prijímať také opatrenia,
ktoré umožnia úplatkárstvo lepšie odhaľovať, efektívne vyšetrovať a nakoniec
primerane a spravodlivo trestnoprávne postihovať.
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ZOZNAM POUŽÍVANÝCH SKRATIEK
ČR

Česká republika

ČSR

Československá republika

ČSSR

Československá socialistická republika

EACN

Európska sieť kontaktných bodov proti korupcii

EFECC

Európske stredisko pre finančnú a hospodársku
kriminalitu

EPAC

Európski partneri proti korupcii

Eurojust

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu
v trestných veciach

Europol

Európsky policajný úrad

EÚ

Európska únia

FR

Francúzska republika

GIBS

Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov Českej
republiky

GMC

Multidisciplinárna skupina proti korupcii

GRECO

Skupina štátov proti korupcii

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy

MMF

Medzinárodný menový fond

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OLAF

Európsky úrad pre boj proti podvodom

OS

okresný súd

OSN

Organizácia spojených národov

OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
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Sb.

Sbírka zákonů České republiky

SR

Slovenská republika

SSR

Slovenská socialistická republika

TOPO

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších
předpisů

TŘ, trestný poriadok

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů

TZ, trestný zákonník

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

TZ FR

Code pénal de 1994 (Trestný zákonník Francúzskej
republiky z roku 1994)

TZ SR, trestný zákon SR

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

UCLAF

Útvar pre koordináciu predchádzania podvodom

UNODC

Úrad pre kontrolu drog a prevenciu kriminality

ÚS

Ústavný súd Českej republiky

Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
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FRIČ, Pavol. Korupce na český způsob. Vyd. 1. Praha: G plus G, 1999. ISBN 978-8086103-26-6.
FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7687-7
GRAZIANO, Luigi. Lobbying, pluralism, and democracy. Houndmills, Basingstoke,
Hampshire; New York: Palgrave, 2001. ISBN 978-0-333-92056-5.
HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 7. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009.
ISBN 978-80-7400-049-2.
CHMELÍK, Jan. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde Praha, 2003. ISBN 97880-7201-434-7.
CHMELÍK, Jan. Trestní právo hmotné - zvláštní část: s aplikačními příklady. Praha:
Linde, 2010. ISBN 978-80-7201-820-8.
CHMELIK, Jan a Zdeněk TOMICA. Korupce a úplatkářství. Praha: Linde, 2011.
ISBN 978-80-7201-853-6.
106

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 7. vydání. Praha:
Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-380-3.
MASON, Patrycja Szarek. The European Union’s fight against corruption: the evolving
policy towards Member States and candidate countries. New York, N.Y:
Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-11357-1.
NAXERA, Vladimír. Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické
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transakciách
Dodatkový protokol k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii, publikovaný pod č.
52/2018 Sb. m. s.
Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v
medzinárodných obchodných transakciách, publikovaný pod č. 25/2000 Sb. m. s.
Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev
Dohovor OSN proti korupcii, publikovaný pod č. 105/2013 Sb. m. s.
Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, publikovaný pod č.
75/2013 Sb. m. s.
Druhý protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev
Charta OSN, publikovaná pod č. 30/1947 Sb.
Jednotná akcia č. 98/742/SVV o korupcii v súkromnom sektore zo dňa 22.12.1998,
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pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure
pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité
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Rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe z 24.04.1997, sp. zn. 4 To 189/96
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PRÍLOHY
1. Vybrané ustanovenia zákona č. 117/1852 ř.z., o zločinech,
přečinech a přestupcích
Vybrané ustanovenia zákona č. 117/1852 ř.z., o zločinech, přečinech
a přestupcích týkajúce sa korupcie v znení účinnom k 31.07.1950.

§ 104
Braní darů ve věcech úředních
Úředník, který při správě spravedlnosti, při propůjčování služeb, nebo při rozhodování o
veřejných věcech úřad svůj sice podle povinnosti koná, avšak, aby ho konal, nepřímo
nebo přímo dar přijme, anebo jinak tudy nějaký prospěch si zjedná nebo sobě přislíbiti
dá; rovněž i ten, kdo se tím vůbec při obstarávání svých prací úředních k nějakému
stranictví svésti dá, potrestán býti má žalářem mezi šesti měsíci a jedním rokem.

§ 105
Svádění ke zneužití moci úřední
Kdo soudce civilního nebo trestního, státního zástupce, anebo v případech propůjčování
služeb nebo rozhodování ve věcech veřejných jakéhokoliv úředníka dary ke stranictví
nebo k porušení povinnosti úřední svésti hledí, dopustí se zločinu; nechť úmysl směřuje
k jeho vlastnímu prospěchu nebo ku prospěchu osoby jiné, nechť se mu zdaří čili nic.
Trestem takového svádění jest žalář od šesti měsíců až do jednoho roku; je-li však lest
veliká nebo byla-li skutečně způsoben značná škoda, těžký žalář od jednoho až do pěti
let.
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2. Vybrané ustanovenia zákona č. 19/1855 ř.z., vojenský
trestní zákon o zločinech a přečinech
Vybrané ustanovenia zákona č. 19/1855 ř.z., vojenský trestní zákon o zločinech
a přečinech, týkajúce sa korupcie v znení účinnom k 31.07.1950.

§ 383
Braní darů ve věcech úředních nebo služebních
Úředník nebo jiný veřejně ustanovený zřízenec, který ve spravování spravedlnosti,
propůjčování služeb nebo rozhodování o veřejných záležitostech úřad svůj nebo svoji
službu sice podle povinnosti koná, avšak, aby to neb ono konal, sám nebo
prostřednictvím jiných dar nějaký přijme nebo jinak tudy nějaký prospěch si zjedná
nebo sobě přislíbiti dá; rovněž i ten, kdož se tím vůbec při obstarávání svých úředních
nebo služebních prací k nějakému stranictví svésti dá, potrestán budiž žalářem mezi
šesti měsíci a jedním rokem. Mimo to jest povinen odevzdati dar, který obdržel, nebo
hodnotu jeho fondu v § 73 ustanovenému.

§ 384
O svádění ke zneužití moci úřední nebo služební
Kdo kteréhokoli soudce civilního nebo trestního, státního zástupce, nebo v případě
propůjčování služeb nebo rozhodování o veřejných záležitostech jakéhokoliv úředníka
nebo jiného ve veřejné službě ustanoveného zřízence dary ke stranictví nebo k porušení
povinnosti úřední nebo služební svésti hledí, dopustí se zločinu, ať si úmysl směřuje k
jeho vlastnímu prospěchu nebo ku prospěchu osoby jiné, nechť se mu zdaří, čili nic.
Trestem na takovéto svádění jest žalář od šesti měsíců až do jednoho roku, je-li však
lest veliká nebo byla-li skutečně způsobena značná škoda, těžký žalář od jednoho až do
pěti roků. Mimo to odevzdati se má dar nabízený nebo skutečně daný fondu v § 73
uvedenému.
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3. Vybrané ustanovenia zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon
Vybrané ustanovenia zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon, týkajúce sa korupcie
v znení účinnom k 31.12.1961.

HLAVA TŘETÍ
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

Oddíl prvý.
Trestné činy proti lidové správě a soudnictví
§ 156
Úplatkářství při volbách
(1) Kdo jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový prospěch za to, že
a) vykoná nebo nevykoná volební právo vůbec, nebo
b) vykoná nebo nevykoná volební právo v určitém smyslu nebo určitým
způsobem,
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok a trestem peněžitým.
(2) Stejně bude potrestán, kdo v souvislosti s výkonem volebního práva žádá, přijme
nebo si dá slíbit majetkový prospěch.

Oddíl čtvrtý.
Úplatkářství
§ 181
Přijímání úplatku
(1) Kdo v souvislosti s rozhodováním ve věcech obecného zájmu nebo s výkonem
takového rozhodnutí přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody
až na jeden rok a trestem peněžitým.
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(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 žádá úplatek, bude potrestán odnětím
svobody na tři měsíce až tři léta a trestem peněžitým.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let a trestem peněžitým bude pachatel
potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 nebo 2 jako veřejný činitel.

§ 182
Podplácení
(1) Kdo jinému v souvislosti s rozhodováním ve věcech obecného zájmu nebo s
výkonem takového rozhodnutí poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán
odnětím svobody až na jeden rok a trestem peněžitým.
(2) Odnětím svobody na tři měsíce až tři léta a trestem peněžitým bude pachatel
potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 vůči veřejnému činiteli.

§ 183
Nepřímé úplatkářství
Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon pravomoci
veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil, nebo kdo jinému z takového důvodu
úplatek poskytne, nabídne nebo slíbí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok a
trestem peněžitým.

§ 184
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Pro podplácení (§ 182) a nepřímé úplatkářství (§ 183) není trestný ten, kdo úplatek
poskytne nebo slíbí jen proto, že byl o to požádán, a učiní o tom dobrovolně bez
odkladu oznámení prokurátoru nebo orgánu národní bezpečnosti.
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4. Vybrané ustanovenia zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Vybrané ustanovenia zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, týkajúce sa korupcie
v znení účinnom k 31.12.2009.

Hlava třetí
Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

Oddíl třetí
Úplatkářství
§ 160
Přijímání úplatku
(1) Kdo v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu přijme nebo si dá slíbit
úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek žádá, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
b) spáchá-li takový čin jako veřejný činitel.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin
uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin jako veřejný činitel v úmyslu opatřit sobě nebo jinému
značný prospěch.
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§ 161
Podplácení
(1) Kdo jinému v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne
nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým
trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný
prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný
následek, nebo
b) spáchá-li takový čin vůči veřejnému činiteli.

§ 162
Nepřímé úplatkářství
(1) Kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem působit na výkon
pravomoci veřejného činitele, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán odnětím
svobody až na tři léta.
(2) Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

§ 162a
Společné ustanovení
(1) Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém
obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě
nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.
(2) Veřejným činitelem podle § 160 až 162 se vedle osoby uvedené v § 89 odst. 9
rozumí též osoba
a) zastávající funkci v zákonodárném orgánu, soudním orgánu, orgánu veřejné
správy nebo v jiném orgánu veřejné moci cizího státu,
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b) zastávající funkci v mezinárodním soudním orgánu,
c) zastávající funkci, zaměstnaná nebo pracující v mezinárodní nebo nadnárodní
organizaci vytvořené státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva veřejného
nebo v jejích orgánech a institucích, nebo
d) zastávající funkci v podniku, v němž má rozhodující vliv Česká republika
nebo cizí stát,
pokud je s výkonem takové funkce, zaměstnání nebo práce spojena pravomoc při
obstarávání věcí obecného zájmu a trestný čin byl spáchán v souvislosti s touto
pravomocí.
(3) Za obstarávání věcí obecného zájmu se považuje též zachovávání povinnosti
uložené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímž účelem je zajistit, aby v
obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo bezdůvodnému zvýhodňování
účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem jednají.

§ 163
Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Trestnost podplácení (§ 161) a nepřímého úplatkářství (§ 162) zaniká, jestliže pachatel
úplatek poskytl nebo slíbil jen proto, že byl o to požádán, a učinil o tom dobrovolně a
vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům bez zbytečného odkladu oznámení
státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; to neplatí, byl-li úplatek poskytnut nebo
slíben v souvislosti s výkonem pravomoci veřejného činitele uvedeného v § 162a odst. 2
písm. a) až c) nebo písm. d), jde-li o veřejného činitele zastávajícího funkci v podniku, v
němž má rozhodující vliv cizí stát.
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NÁZOV DIPLOMOVEJ PRÁCE V ČESKOM JAZYKU
Trestněprávní aspekty korupce

ABSTRAKT
Korupce je velmi aktuální problém, který se vyskytuje ve veřejném i soukromém
sektoru a představuje velké riziko pro celou společnost. Hlavním cílem diplomové práce
je poskytnout komplexní rozbor právní úpravy korupční trestné činnosti v České
republice. Z tohoto důvodu práce přibližuje jak hmotněprávní úpravu, hlavně jednotlivé
skutkové podstaty úplatkářských trestných činů, tak úpravu procesněprávní.
Úvodní část představuje teoretické aspekty korupce včetně definice tohoto
pojmu a pojmů příbuzných, druhů korupce a možností jejího měření. Autor neopomíná
ani související evropské a mezinárodní aspekty boje proti korupci. Klíčová část práce
pojednává o platné a účinné české právní úpravě v souvislosti s úplatkářstvím, nicméně
také zmiňuje vývoj právní úpravy v České republice. Práce popisuje jednotlivé trestní
činy, možnosti sankciování korupce a také procesněprávní instituty užívané při
odhalování korupce. Závěrečná část práce se soustředí na srovnání s právní úpravou na
Slovensku a ve Francii.
Současná česká právní úprava reflektuje závazky vyplývající z práva Evropské
unie a práva mezinárodního. Jelikož korupčníci neváhají využít všechny dostupné
prostředky s cílem vyhnutí se trestnímu řízení a případnému trestu, zákonodárce musí
uváženě reagovat na tyto negativní jevy ve společnosti tak, aby umožnil orgánům
činným v trestním řízení získat dostatek použitelných důkazů. Z tohoto důvodu
diplomová práce obsahuje nejen popis aktuálního právního stavu, ale také hodnocení
aktuální právní úpravy a úvahy de lege ferenda, které by mohli být nápomocné
k zefektivnění boje proti korupci.
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Criminal Aspects of Corruption

ABSTRACT
Corruption is a very current problem, which occurring in both the public and
private sectors, poses a great threat to society as a whole. The main goal of the diploma
thesis is to provide a thorough analysis of the legal regulation of corruption in the Czech
republic. Therefore, this work presents both substantive law, with focus on criminal
offenses of bribery, and procedural law.
The introductory section of the thesis introduces the theoretical aspects of
corruption; namely the definition of this term as well as other related terms, types of
corruption or the possibilities of measuring it. The author does not omit the relevant
European and international aspects of the fight against corruption. The main part of the
thesis is devoted to the Czech legislation currently in force related to bribery; but it
deals with the development of legislation in the Czech Republic, too. Thus, the work
discusses criminal offenses of bribery; corruption sanctions regime, as well as
procedural tools focused on uncovering corrupt conduct. The final part of the work
focuses on the comparison of legislation in the Slovak republic and French Republic.
The current Czech legislation reflects the obligations arising from the law of the
European Union and international law. As corrupt individuals do not hesitate to use all
possible means to avoid prosecution and potential punishment, the legislator must react
judiciously to these negative phenomena in order to enable the law enforcement bodies
to obtain satisfactory admissible evidence. For this reason, the work contains not only a
description of the current legal situation, but also evaluation of today's legislation and
considerations de lege ferenda that could help make the fight against corruption more
effective.
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