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Abstrakt: 

 

Tato práce se zabývá problematikou korupce. Úvodní část obsahuje definice a následné 

vymezení pojmu korupce a úplatkářství a jejich výskyt ve společnosti.  

 

Práce dále obsahuje některé důleţité smlouvy z oblasti mezinárodního práva veřejného 

v oblasti korupce a taky stručný exkurz vnitrostátní právní úpravy úplatkářských 

trestních činů v Československu.  

 

Cílem této práce je zhodnocení současného stavu v oblasti korupce a taky rozbor platné 

právní úpravy v Trestním zákoně č. 40/2009 Sb. s poukazem na vývoj v úpravě před 

účinností tohoto zákona a to zejména podle zákona č. 140/1961 Sb. a to včetně jeho 

novely č. 122/2008 Sb. Práce se zabývá taky moţnostmi boje proti korupci na území ČR 

a to jak z hlediska ochrany, tak i prevence, dále taky stavem této trestné činnosti v ČR a 

dalšími otázkami souvisejícími s tímto jevem.  

 

V této práci je dále obsaţena komparatistika platné právní úpravy ve Slovenské 

republice, jako dalšího nástupnického státu Čechů a Slováků a prostředky boje proti 

korupci, stavem tohoto negativního společenského jevu a ostatní související 

problematikou.  

 

Další část tvoří komparatistika s právní úpravou korupce a úplatkářství v Ruské federaci 

a mírou korupčního prostředí.  

 

V závěru práce jsem se pokusil zhodnotit skutečnosti z oblasti korupce, ke kterým jsem 

po dobu studia materiálů a tvorby této práce dospěl a následně vymezit moţnosti boje 

s tímto negativním a společnost devastujícím jevem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouţité výrazy nebo zásadní slova pouţité v práci (klíčová slova):  

 

Korupce, úplatkářství, podplácení, přijímání úplatku, nepřímé úplatkářství, boj proti 

korupci, ochrana a prevence v oblasti korupce, trestní právo. 
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Abstract:  

 

This work is concerned with problems of Corruption. Introduction contains problem 

definition and the following demarcation of the term Corruption and bribery and their 

existence in a society.  

 

Furthermore, the work contains some important contracts of an Public International Law 

in the field of Corruption as well as a brief excursion of an Internal juridical 

modification of  corrupt practices in Czechoslovakia. 

 

The main Purpose of this work is, firstly, the evaluation of an actual state in the field of 

Corruption. Secondly, it is the analysis of valid juridical modification in Criminal Law 

Number 40/2009 of Collection of Laws with reference to development in modification 

before Effect of this law, mainly according to law 140/1961 of Collection of Laws and 

mainly according to its novel number 122/2008 of Collection of Laws. This work also 

suggests possibilities of fight against Corruption in the Czech Republic from both 

aspects – aspects of protection and prevention, further it is studying the state of this 

criminal activity in the Czech Republic and other questions related to this phenomenon. 

 

Another part of this work is comparison with valid juridical modification in Slovakia as 

another successional State of the Czechs and the Slovaks and means of fight against 

Corruption, conditions of this negative social phenomenon and other related problems in 

Slovakia. Further, there is a comparison with juridical modification of Corruption and 

bribery in Russia and the range of Corruption atmosphere there. 

 

In the last part I have tried to evaluate the facts from the area of Corruption to which I 

have came during studying all the materials and creating this work.  

 

Finally, I  have tried to specify the possibilites of fight against this negative, society 

destructing phenomenon. 

 

 

 

 

 

Used terms or crucial words used in this work (keywords): 

 

Corruption, bribery, bribe acceptation, indirect bribery, fight against corruption, 

protection and prevention in the field of corruption, penal law (criminal law). 
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1. Úvod 

Korupce, či úplatkářství, není jevem novodobým, který se ve společnosti vyskytl 

v nedávné době, není omezeným na určitou lokalitu, na určitý stát, není jevem, který se 

vyskytuje jenom v rozvíjejících se demokraciích, ve státech, které vznikly v době 

tak zásadních státních a společenských změn konce osmdesátých let ve střední Evropě. 

Není ani lokalizován pouze na kontinentální prostředí Evropy. Korupce nezná hranic, je 

jevem celosvětovým a neomezuje se ani na nějaké časové období, korupce tady byla, je 

a, co je nejhorší, taky bude. Důleţité tedy zůstává to, jak dokáţe společnost s korupcí 

pracovat, kdy a jak jí dokáţe vnímat skutečně jako zásadní společenský problém a bude 

s ní taky relevantními způsoby bojovat nejen formálně a v odsuzování tohoto jevu 

v diskuzích, ale taky reálně, a to v kaţdodenním ţivotě a na všech společenských 

úrovních. Domnívám se, ţe tato cesta, spočívající ve vnímání individuální odpovědnosti 

kaţdého vůči sobě samému a taky vůči občanské společnosti (státu), ve které ţije, se 

následně promítá do jeho ţivota. A právě toto odpovědné individuum můţe limitovat 

korupci ve státě, a to právě proto, ţe jenom toto individuum je zdrojem tohoto 

negativního jevu, který přesahuje hranice morálního úpadku, v moderních právních 

řádech má své místo v kodexech, které obsahují pro společnost nejnebezpečnější 

chování. Právě toto individuum je totiţ jediným zdrojem, a to jak přijímatelem, tak i 

poskytovatelem ve všech jeho variantách. Aţ tehdy, kdyţ tento faktor selhává, je na 

místě represe ze strany státu vůči těm, kteří se tohoto negativního jevu majícího 

opodstatněně místo v trestních kodexech účastní. A to jen za splnění předpokladu, ţe 

takové jednání je trestné. Práve tato podmínka je základem, který legitimuje postih 

takového jednání. A to způsobem, který stanoví procesněprávní normy. 

 

Korupce a úplatkářství má tedy ve společnosti svůj dlouhodobý historický vývoj a 

pevné kořeny. Poznatky o zkorumpovaných římských úřednících jsou jedny 

z nejdochovalejších. Tehdy zřejmě společensky tolerovaná a hojně uţívaná bohatými 

římskými obyvateli, kteří si byli schopni penězi nebo jinými hodnotami zaobstarat „své 

záleţitosti“ efektivně a právě tak, jak sami potřebovali. Na těchto úřednících můţeme 

vypozorovat skutečnost, ve které oblasti společenského ţivota se korupce stabilizovala, 

vyvíjela a kde taky dodnes přetrvává. A tato oblast, konkrétně „veřejného ţivota“, je 

jenom jednou ze sfér, ve které ke korupci dochází v současné době. 

 

Rozšířením způsobů obchodování se tento společensky negativní jev rozšiřuje i na 

soukromoprávní sektor, sektor obchodních společností. A tato skutečnost také nezůstala 

bez povšimnutí zákonodárců a postupem doby nachází své místo také v trestních 

kodexech některých států. Tento další faktor můţe tedy demonstrovat vývoj, který 

zařadil tento společenský jev do tresních kodexů, a to jak korupci ve vztahu veřejného a 

soukromého sektoru, tak i korupci soukromého sektoru. Jako další dělení ve svém 

odborném článku
1
 uvádí Tomáš Gřivna, jedná se v současné době dále o korupci 

v rámci veřejného sektoru, ve vztahu veřejný sektor a politika a konečně korupce mezi 

politiky. K tomuto členění můţeme ještě doplnit další, které souvisí s rozvojem 

mezinárodních trhů. A to právě korupce v oblasti mezinárodního obchodu. Jak k tomu 

                                                 
1
 Gřivna, T. Trestní postih korupce v soukromé sféře. Trestněprávní revue, č. 7/2005. 
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dodáva Chip Burrus
2
, který vede kriminální vyšetřování v FBI: „Společnostem by se 

mnělo dařit v cizině přes soutěţ a ne přes korupci.“ A k tomu dále dodává: „Americký 

sen byl postaven na férovosti a volném podnikání a ne přes dohody v tajné místnosti půl 

světa vzdálené.“ V otázce korupce mezinárodního obchodu FBI dále uvádí: Akt 

právních kroků v zahraniční korupci z roku 1977 zakázal rostoucí zvyk podplácení 

mezinárodních úředníků na cestě k získání obchodu. Ale zastavení tohoto celosvětového 

problému veřejné korupce nebylo nikdy větší prioritou, jako je tomu dnes. K tzv. 

„úplatkům přes hranici“ FBI uvádí: „Muţi potrásajíc si ruce na grafické mapě světa. 

Řekněme, ţe jste obchodní jednatel, který jde podepsat lukrativní smlouvu na prodej 

miliona zboţí na obchod s cizinou. V tom momentě vtrhne dovnitř konkurent a vyhrá 

kontrakt samostatně zaplacením zahraničnému úředníkovi. Nelegální? Určitě, je to tak 

korupcí, jak je i podplacení místního politika.“    

 

Společnost tedy dokázala vymezit tuto trestní činnost jejími znaky, společnost ji 

dokázala taky kodifikovat v trestních zákonech, dokáţe ji tedy společnost i eliminovat, 

potláčet a účinně s ní bojovat zákonnými prostředky? Dokáţe jiţ výše zmíněné 

individuum dospět do stádia, kdy před soukromým zájmem obohacovat se nebo 

dosahovat svých cílů prostřednictvím úplatků upřednostní svou čest a zákon? Dokáţe 

potom souhrn těchto individuí, tedy společnost jako celek, vytvořit prostředí, ve kterém 

nedá prostor korupci? Dokáţe tato společnost účinně ničit kořeny korupce, které tu jiţ 

jsou a mohou se rozrůstat? 

 

Úplatky a korupce jsou tedy kolem nás, nejsou koncentrovány jen v některém odvětví 

veřejného a soukromého ţivota, prolínají se všemi oblastmi ţivota člověka a páchají 

obrovské škody. Nejen škody na národním hospodářství, kdy v případě úplatků se jedná 

o nezdaněné příjmy na straně příjemců těchto neoprávněných výhod, ale i váţné škody 

na morální stránce těch, kteří se nechají uplácet a těch, kteří uplácejí. V případě škod na 

národním hospodářství neseme důsledky korupce všichni, protoţe všichni v konečném 

důsledku zaplatíme to, co bylo ve společnosti (státě) „uplaceno“. V případě odčinění 

morálních a hodnotových škod je situace jěště o něco horší, protoţe v krajním případě 

způsobuje to, ţe bez úplatku nevyřídíte to, co potřebujete (a na co máte nárok) a ten, 

kdo úplatky přijímá, jen těţko změní svůj „postoj“. Na případě lékaře to znamená, ţe 

pacienta neošetří bez toho, ţe mu tento nabídne, poskytne nebo slíbí úplatek; na případě 

úředníka to znamená, ţe věc, na kterou existuje právní nárok, nevyřídí bez úplatku; 

orgán činný v trestním řízení nebude stíhat osobu, která je odpovědna za loupeţ a to 

právě proto, ţe tato disponovala jiţ výše zmíněným úplatkem vůči tomuto orgánu; 

soudce nerozhodne v daném sporu podle zákona;  na příkladu veřejného obstarávání to 

znamená, ţe firma, která splní stanovené podmínky vyhlášené veřejné zakázky, bez 

úplatku neuspěje. Výsledkem těchto zmíněných skutečností by byly situace, kdy lékař 

ošetří jenom toho, kdo mu úplatek nabídne, slíbí nebo poskytne; úředník taky vyřeší 

záleţitost jenom toho, kdo vůči němu bude úplatkem takto disponovat; orgán činný 

v trestním řízení nebude pachatele stíhat, protoţe tento bude úplatkem disponovat vůči 

němu; soudce rozhodne bez zákonného podkladu ve prospěch toho, kdo vůči němu 

úplatkem disponoval a veřejnou zakázku dostane společnost, která v niţší kvalitě 

vykoná tuto zakázku, jeţ bude nakonec předraţena a v ceně této zakázky bude zahrnuta 

i hodnota úplatku, který musela poskytnout těm, kteří rozhodli o jejím „úspěšném“ 

splnění podmínek. Eliminátorem těchto zmíněných příkladů jsou v určitých případech 

prostředky ochrany v podobě různých institutů, a to opravných prostředků jak řádných, 

                                                 
2
 K tomu: www.fbi.gov  

http://www.fbi.gov/
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tak mimořádných, v jiných případech moţnosti stíţností a podobně. Kdybychom ale ţili 

v plně zkorumpované společnosti, mělo by to za následek skutečnost, ţe tyto instituty 

by byly reálně nepouţitelné. A to proto, ţe by se uplácení setkávalo s přijetím i v těch 

institucích, které by projednávaly o opravných prostředcích, stíţnostech a podobně. 

V konečném stadiu by takové počínání a tolerovaná korupce paralyzovala celou 

společnost, která by se dřív nebo později zhroutila
3
. V této společnosti by se moci 

chopila úzká skupina lidí, která by ovládala celek nebo by ve společnosti vládla 

anarchie
4
. Tento krajní případ by teoreticky mohl nastat právě neodpovědným 

počínáním společnosti a kaţdého jejího člena ve vztahu ke korupci. 

 

Korupce je tedy jevem nebezpečným. A zřejmě podstatně nebezpečnějším, jak by se 

mohlo na prní pohled jevit. Tento jev ve společnosti, a pro ni samotnou nebezpečný, ji 

negativně ovlivňuje, dehonestuje a vytváří v ní „nálady“, které zasahují do samotných 

základů právního a demokratického státu, který má být cílem a prostředkem v našem 

geopolitickém regionu. Obzvlášť, kdyţ tyto hodnoty jsou u nás od roku 1989 ještě 

křehké a vyvíjejí se.  

 

S výše zmíněným nepochybně souvisí i důvěra občana ve stát a v neposlední řadě i jeho 

postoj k tomuto problému. Korupce v politice
5
, na soudech

6
 a státních zastupitelstvích, 

u policie a veřejném ţivotě vůbec a nečinnost orgánů stanovených trestním řádem 

v těchto případech jakoby legitimovala občana k aplikaci rčení: „Kaţdý je úplatný, 

záleţí jen na výši částky, kterou mu poskytnu.“ Zdánlivě neškodné rčení má velkou 

vnitřní výpovědní hodnotu, a co je horší, jeho reálná aplikace v ţivotě je nebezpečná, a 

to tak zásadním způsobem, ţe následky takového jednání mají dalekosáhlé důsledky, 

které poškozují celou společnost, tedy stát
7
.  

 

Jak přesně vyjadřuje americká FBI
8
: „Veřejná korupce“ je jednou ze 

zkoumaných priorít FBI, před ní jsou uţ jenom terorismus, špionáţ a počítačové 

zločiny. Proč? Kvůli dopadu na naší demokracii a národní bezpečnost. „Veřejná 

korupce“ můţe ovlivnit všechno od toho, jak dobře jsou naše hranice zabezpečené, přes 

verdikty vyhlášené v soudních síních, po kvalitu našich cest a škol. A to tahá značné 

poplatky z našich peněţenek a taky odsává peníze v podobě daňových plateb. 

 

Věrohodnost politického a státního vedení má být upevňována důslednými postoji proti 

zneuţívání státní moci, proti korupci. Jeden z významných zdrojů udrţování legitimity 

moci, důvěry občanů ve vládu, je poctivost a efektivnost výkonu státní moci, plnění 

předsevzatých programových vládních úkolů
9
. 

 

                                                 
3
 John Dalberg- Acton: „All power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.“ – „Všechna 

moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně.“ (John Dalberg- Acton v dopise Mandelu 

Creightonovi; duben 1887) 
4
 Z řečtiny- an arché: bezvládí; pro význam textu jeho netivní vymezení označující bezvládí zaviněné 

náhlou absencí autorit, vyznačující se neorganizovaností a chaosem. 
5
 Corruptio optimi pessima. – Zkaţenost nejlepšího je nejhorší. 

6
 Walter von der Vogelweide: „Podplacený soudce neumí rozeznat pravdu.“ 

7
 Ota Hora: „Běda státu a národu, který by včas všemi prostředky a energicky od nejmenších aţ po 

nejvyšší nevymýtil úplatkářský mor.“ 
8
 FBI- Federal bureau of investigation; Federální úřad vyšetřování. K tomu viz taky: www.fbi.gov  

9
 Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, I. Díl Obecná státověda. Linde Praha, 2003, s. 19 a s.71. 

In.: Pernthaler, P. Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre, Springer- Verlag, Wien, New York, 

1986, s. 138. 

http://www.fbi.gov/
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Za výše zmíněným jednáním některých lidí, kteří jednají korupčně, stojí různé 

pohnutky. U toho, kdo úplatek poskytuje, to bude pohnutka zisku něčeho pro sebe, 

většinou se bude zřejmě jednat o konání nebo nekonání toho, vůči komu úplatek 

směřuje, a to s cílem uplácejícího dosáhnout svého zájmu. U toho, kdo úplatek přijímá, 

je nějčastější pohnutkou motivace zisku nebo jiné výhody, které se mu dostane od 

uplácejícího.
10

 Pokuď se tyto zájmy střetnou, je tím dílo dokonané v jeho čisté podobě.  

 

Tomáš Gřivna přirovnává korupci k nemoci, chronické a zhoubné, kterou nelze vyléčit, 

ale šíření které je moţné alespoň částečně kontrolovat a to sprváně zvolenými postupy. 

Dále upozorňuje na skutečnost, ţe rezignace „na léčbu“ by znamenala zachvácení celé 

společnosti korupcí.
11

  

 

A právě těmto otázkám, jakými je mimo jiné i zjišťování, ve kterém prostředí je 

korupce nejrozsáhlejší, nejvíce nebezpečná a kde jsou její největší slabiny. Jak je moţné 

chránit se před ní samotnou, její dopady, jaké preventivní prostředky jsou z hlediska 

předcházení této mimořádně nebezpečné trestné činnosti moţné, jaké způsoby ochrany 

a prevence se aplikují - v jaké míře jiţ v současnosti - jaký vývoj doznala právní úprava 

a jejímu platnému znění, se věnuji v následujících kapitolách.  

 

Z hlediska koncepce práce se v její první části věnuji (dle pokynů pro její sepsání) 

vymezení pojmu korupce, následuje vymezení v dokumentech mezinárodního práva 

veřejného, stručný historický nástin v zákonodárství v prostoru českých zemí a konečně 

v trestním zákoně ČR. Práce je zakončena shrnutím poznatků, které se mi podařilo 

získat a na jejichţ základě formuluji v poslední části práce své názory na problematiku 

korupce či úplatkářství a pokouším se najít vhodné způsoby řešení této trestné činnosti 

s ohledem na problémy, které jsou typické pro tuto vysoce latentní
12

 trestní činnost.  

 

Jelikoţ zaniklý stát národa českého a slovenského mají dle mého názoru k sobě ve 

střední Evropě nejblíţ a jejich společný vývoj se rozdělením jednotného státu sice 

zastavil, právní, sociální prostředí a vývoj obou těchto států jsou si od roku 1989 

podobné, pokusil jsem se provést kompratistiku sféry korupce právě v těchto dvou 

státech a zjistit, jakými způsoby a jak efektivně bojují tyto dvě země s korupcí dnes, 

v jaké míře spolupracují a vyměňují si poznatky, jaké způsoby ochrany aplikují a jak 

preventivně působí na zamezení vzniku tohoto nebezpečného jevu ve společnosti, 

kterým korupce bez pochyb je. Komparatistika směřuje primárně ke srovnání právních 

úprav obou států, které v posledních letech zaznamenaly dlouho očekávané změny 

nejen v oblasti trestněprávní úpravy korupce a úplatkářství. Dále srovnání a aplikace 

jednotlivých institutů trestního práva hmotného, procesního a jejich smysl z hlediska 

ochrany, prevence, jakým je i odhalování korupční trestné činnosti. Sekundárně se 

zaměřuji také na statistické srovnání výsledků v jednotlivých sloţkách, které pracují na 

potírání korupce ve společnosti a srovnání korupčních prostředí těchto dvou států. 

 

                                                 
10

 José Ortega y Gasset: „Nepochybuji o tom, ţe trpíme pod značnou dávkou korupce. Ale zároveň 

pochybuji o tom, ţe lid, kterému by jinak nic nechybělo, by mohl slušně ţít nebo se dokonce zdravě 

rozvíjet.“ 
11

 Gřivna, T. Trestní postih korupce v soukromé sféře. Trestněprávní revue, č. 7/2005. 
12

 Vysoká míra utajenosti, skrytosti této trestné činnosti. Tzv. skrytá kriminalita. Jedná se o tu část 

kriminality, která vůbec nevyjde najevo a nestane se tak předmětem trestního stíhání. Tato kriminalita 

zahrnuje ty trestné činy, které vůbec nebyly oznámeny policii nebo jí nebyly zjištěny a dále ty trestné 

činy, jeţ sice byly policií zjištěny, ale nikdy nebyli vypátrátni jejich pachatelé. Spadají sem taky ty 

případy, kdy došlo ke stáhání pachatele, ale z nejrůznějších důvodů nebyl vynesen odsuzující rozsudek. 



 12 

Pro účel této práce se mi podařilo zpracovat taky platnou právní úpravu v oblasti 

korupce Ruské federace
13

. Rozhodl jsem se pro komparatistiku s tímto státem taky 

z toho důvodu, ţe v RF je v oblasti trestního práva hmotného dostatečně korupce 

vymezena a současně tak s odpovídajícími tresty, ale naproti tomu se jedná o stát, který 

dlouhodobě dosahuje vysokou míru korupčního prostředí
14

.   

 

Jak uţ je pojednáno výše, v zavěru této práce chci shrnout získané informace a poznatky 

z oblasti korupce, jak z České republiky, tak i ze Slovenské republitky a formulovat 

vlastní stanoviska, která mají sledovat smysl a poslání této práce.   

 

 

                                                 
13

 Dále v textu uţíváno taky zkratky: RF. 
14

 V práci je uţíván Index vnímání korupce; Corruption Perception Index; CPI. Transparency 

International.  
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2. Korupce a úplatkářství 

2.1. Vymezení pojmu  

 

Vymezit pojem korupce je moţné několika způsoby. V latinské právní terminologii je 

ekvivalentem slova korupce corruptio
15

 s jeho základním vymezením smyslu 

podplacení, zkažení, svádění. Při podrobnějším zkoumání významu tohoto slova 

zjistíme, ţe slovní základ pojmu tvoří slovo rumore, které znamená jednak zlomit, 

rozlomit, přetrhnout, nebo taky přerazit, přetrhnout a poškodit, přerušit, zničit, 

zrušit.
16

Dalším zkoumáním významu slova docházíme k faktu, ţe slovo corrumpó, 

corrumpere se překládá jako (úplně) zničit, rozlámat, zhroutit nebo ve významu 

překazit, zkazit, zmařit, poškodit, zrušit a taky ve významu poskvrnit, zohyzdnit nebo 

zfalšovat, mravně zkazit. Ve vymezení tohoto základního významu slova jěště chvilku 

zůstaneme a můţeme vidět, ţe slovo corruptió, tedy korupce, v podrobnějším výkladu 

slova znamená zvrácenost, zkaženost, zkáza neboli zničení
17

. Je zjevné, ţe původ slova 

v jeho jednotlivých významech má společný semantický základ a jeho podstatou vţdy 

zůstává negativní jednání, kterým bezesporu je. Jednání ve smyslu lámání nebo zničení, 

zvrácenosti a zkaţenosti. Vyjádření tohoto fenoménu má tedy jasnou dimenzi, která 

stanovila linii vnímání tohoto slova, této činnosti.  

 

Blackův právnický slovník vykládá pojem korupce na několika místech, a to jako 

corruption
18

 ve významu korupce jako čin provedený s úmyslem poskytnout nějakou 

výhodu, neslučitelnou s úředními povinnostmi a s právy ostatních. Čin úřední nebo 

pověřené osoby, která nezákonně a nespravedlivě využije svého postavení nebo funkce 

k obstarání nějakého prospěchu pro sebe nebo pro jiného v rozporu s právy a 

povinnostmi ostatních.
19

Jak plyne z nadnárodního významu tohoto společensky 

neţádoucího jevu a jak taky můţeme vidět níţe, je toto vymezení anglo- amerického 

právního systému pouţitelné taky pro podmínky kontinentálního právního systému. 

Tato skutečnost je tedy taky výrazem toho, ţe se jedná o jev přesahující nejen hranice 

států, ale i hranice kontinentů, jak jiţ výše bylo zmíněno. Ve vnímání právní 

terminologie Spojených států amerických je toto slovo ve výkladu jeho smyslu 

definováno tak blízko, ţe se stává materiálně shodným s významem, který je mu 

přikládán v našich podmínkách. Ještě se na tomto místě zastavíme u anglického slova 

bribe a bribery, kde bribe vykládá Black jako úplatek, který následně označuje v jeho 

jednotlivých podobách a to jako peníze, zboží, právo, majetek, hodnotnou věc nebo 

                                                 
15

 Rebro, K. Latinské právnické výrazy a výroky. Obzor Bratislava, 1984. 
16

 Rumpo, rumpere, ruptum. Imperium ruptum pak znamená odepřít poslušnost.  
17

 Corruptor je pak rušitel, porušovatel, zvůdce a corruptus znamená zkaţený, zlý, ztuchlý, nebo mravně 

zkaţený, zvrácený a zvedený. K tomu více: Španár, J., Hrabovský, J. Latinsko slovenský/slovensko 

latinský slovník. SPN, 7. vydanie, 2003. 
18

 Corruptly- podvodně, úplatně. V případě, ţe je tohoto výrazu uţito v zákoně, pak obecně znamená 

nekalý záměr získat nějakou finanční nebo jinou výhodu. Corrupt motive doctrine- doktrína nečisté 

pohnutky (uplatňovaná při posuzování trestného činu, jakým  je úplatkářství, pro vymezení pohnutky 

daru nebo platby. A corrupt practices acts- jsou zákony o podvodných praktikách. Federální a státní 

zákony, stanovující pravidlapro příspěvky a vydání na volební kampaně včetně poţadavků na jejich 

zveřejnění. 
19

 Black, H.,C., Nolan, R.,J., Nolan M., J. Blackś Law Dictionary. Victoria Publishing, 1990, s. 326. 
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priviligeium, výhodu, přednost či požitek, slib nebo příslib a to v jeho různých podobách 

jako příslib vyžádaný, poskytnutý nebo přijatý s úmyslem korupce nebo ovlivnění 

jednání, hlasování či názoru osoby, zastávající nějaký veřejný úřad.
20

 Dalším pojmem 

označujícím korupci v anglo-americkém právu je slovo bribery, které znamená 

úplatkářství, korupce a Black ho dále dle federální trestněprávní úpravy USA vykládá 

v jeho jednotlivých formách, a to jako nabízení, poskytování, přijímání nebo 

požadování něčeho hodnotného za účelem ovlivnění jednání úředníka při výkonu jeho 

veřejných nebo zákonných povinností.
21

Taky u tohoto vymezení můţeme pozorovat 

blízkost v porovnání s vymezením, které obsahují skutkové podstaty této trestné 

činnosti u nás.  

 

Ruský právník Sucharev vymezuje korupci ve svém odborném slovníku ve smyslu 

následujícím: „je společensky nebezpečným jevem ve sféře politiky, administrativy nebo 

státní správy. Jedná se o úmyslné zneužití služebního postavení neboli statusu 

představitele výkonné moci o získání majetkového nebo nemajetkového prospěchu 

v jakékoliv formě.“
22

   

 

Tento úvodní výklad
23

 bych rád zakončil a vrátil se k latinskému vymezení slova 

corrumpere, kterého rozšiřující obsahový význam spočívá ve zneuţití postavení, funkce 

k osobnímu prospěchu. Jeho opozitem je integer, coţ v latině znamená úplný, celistvý 

nebo neporušený. Z toho morální integrita je čestností, poctivostí, morální 

bezůhonností. Právě tato integrita je tak důleţitá pro společnost, která odmítá korupci a 

nehledá v ní ospravedlnění například v tom, ţe ve funkci, povolání nebo jiném 

smluvním vztahu, ve kterém se osoba vykonávající činnost dopouští korupce (neboli 

úplatkářství, jak definuje náš trestní zákon) je nedostatečně platově ohodnocená a právě 

tato ekonomická disproporce je důvodem k tomu, ţe tato osoba úplatek přijala některým 

ze zákonem trestaných způsobů. 

 

Na tomto místě přecházím k současnému pojetí pojmu korupce neboli úplatkářství 

v jeho vymezeních provedených Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR), dále pak  

Transparency International (dále TI ČR) a pro srovnání následuje, z důvodů jiţ zmíněné 

komparace, Ministerstvem vnitra SR (MV SR). Vzhledem k tomu, ţe Transparency 

International SR (TI SR) vymezení pojmu korupce na svých stránkách neobsahuje
24

, 

srovnání s obsahem tohoto pojmu s TI ČR moţné není. Definování v mezinárodních 

smlouvách, kterými je ČR vázaná, je provedeno níţe, a to z důvodů pragmatičnosti a 

s ohledem na dostupnost informací pro nejširší veřejnost, které se korupce, neboli 

úplatkářství, týká; a která tak sahá po informacích o ní samotné. Kdyţ si uvědomíme, 

                                                 
20

 K tomu Black ve svém slovníku dále upozorňuje na skutečnost, ţe se nemusí jednat nutně o  peněţní 

dar. A dále, ţe tento dar je poskytnutý s úmyslem ovlivnit chování obdarovaného. K tomu uvádí příklad 

California´s Penal Code 7 (Kalifornský trestní zákoník).  
21

 Tamtéţ. 
22

 Sucharev, A. a kol. Velký právnický slovník 3. edice. Moskva: Infra-M, 2006, s. 857. 
23

 Moţná vzniká otázka, proč jsem se v předcházejících odstavcích zabýval vymezením 

v angloamerickém právním systému a následně vymezením korupce v podmínkách Ruska. Je to ze dvou 

důvodů: 1. Jak jiţ je výše uvedeno, součástí této práce je taky platná právní úprava korupce v Rusku a 

zároveň 2. Je to právě z toho důvodu, abych níţe demonstroval, ţe korupce je tak závaţná trestní činnost, 

ţe často ani kvalitní právní úprava nedokáţe působit na pachatele preventivně jiţ jejim vymezením a výši 

trestů. Pro srovnání se budu opírat o index vnímání korupce (CPI-  Corruption Perception Index) 

v jednotlivých státech (a tento vývoj zejména od roku 2005), ve kterém jsou USA před Českou 

republikou a Slovenskou republikou a Ruská federace je v oblasti korupce za těmito státy a to 

s propastným rozdílem.  
24

 Tuto skutečnost povaţuji za zásadní nedostatek. 
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jakým způsobem člověk dnešní doby vyhledává informace, dospějeme k závěru, ţe je to 

prostřednictvím internetu. Právě proto jsem vyuţil tento netradiční způsob. Vycházím 

z domněnky, ţe z hlediska dopadu korupce na celou společnost, je právě způsob 

vyhledávání informací zásadní. Právě s ohledem na tyto skutečnosti jsem si dovolil 

upřednostnit vymezení ve výše zmíněném sledu.  

 

1)  MV ČR vymezuje pojem korupce následovně: „Korupci je možné 

charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, 

z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za 

poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto 

poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna 

poskytnuta. Korupce postihuje jak politiku, tak hospodářství i společnost. 

Korupce je přítomna ve všech zemích světa. Svá korupční specifika mají země 

bohaté i chudé, rozlehlé i malé, vyznačuje se jimi každá oblast lidské činnosti.“  

 

2)  TI ČR definuje korupci jako: „zneužití svěřených pravomocí za účelem získání 

nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu. Konkrétněji se jedná o 

příslib poskytnutí nebo o poskytnutí jakékoli neoprávněné výhody v něčí 

prospěch za určitou formu odměny. Tato odměna nemusí mít vždy pouze 

finanční podobu (úplatek), může se jednat o úniky výhodných informací, 

protežování známých (klientelismus), zvýhodňování příbuzných (nepotismus) 

apod.“ 

 

3)  MV SR
25

 vymezuje korupci následovně: „Korupce
26

 je širší pojem jako 

úplatkářství. Skrývají se za ním trestné činy přijímání úplatku, podplácení, 

nepřímého úplatkářství a někdy i zneužívání pravomoci veřejného činitele. Může 

jít o jakékoliv jiné chování osob (vůči osobám), kterým jsou zvěřené kompetence 

ve veřejném nebo v soukromém sekteru, které odporuje povinnostem 

vyplývajícím z jejich postavení a směřuje k získání nenáležitých výhod. Jde o 

takové chování, výsledkem kterého je na jedné straně „spokojenost“ nad 

poskytnutím neoprávněné výhody a na straně druhé poškozování veřejných 

zájmů a veřejnosti, tedy „nespokojenost“ ostatních. Někde uprostřed stojí 

obálka s patřičným obnosem, dovolená, auto, či jiná nenáležitá výhoda. Chování 

se jedné strany (té, která úplatek poskytuje), jako i druhé strany (té, která 

úplatek přijímá) je v rozporu se zákony, a je tedy trestněprávně postižitelné.“
27

 

 

Jednotlivá vymezení pojmů mají základ v mezinárodních dokumentech, kterými jsou 

ČR a SR vázány (pojednáno níţe) a v trestních kodexech těchto států. A právě trestní 

                                                 
25

 Při snaze najít základní informace o této trestné činnosti na stránkách MV SR není jednoduché např. ve 

srovnání s hledáním této informace na stránkách MV ČR, coţ povaţuji také za váţný nedostatek. 

Z uvedeného tedy plyne, ţe občan ČR má jednodušší přístup k získání tak důleţitých informací. Pro 

srovnání „hledání vymezení korupce“ v ČR a v SR: www.mvcr.cz a www.minv.sk . 
26

 V úvodní části je obsaţena také širší informace: „Existuje mnoho definic korupce, nejjednodušší z nich 

říká, ţe korupce je zneuţitím moci nad cizím, svěřeným majetkem, či právy s cílem získání osobních, 

soukromých výhod (nejen pro sebe, ale i pro příbuzné, známé) … korupce je zakázaná a kdyţ se v konání 

před soudem prokáţe, následuje trest.“ 
27

 Na stránce MV SR je dále informace o rozdílech mezi darem a úplatkem a také vymezení podob 

korupce, která je včetně širšího komentáře následovná: „Uţ jsme si zvykli, ţe poskytovat úplatky se 

povaţuje za určitý stereotyp, povaţujeme to za samozřejmé, vytvořili jsme si z korupce národní tradici. 

Co je tedy korupce a jaké jsou její podoby? Úplatek, všimné, odměna, klientelizmus, nepotizmus, 

urychlovač, provize, nepovolený lobbizmus, tunelovnání, obálka, pozornost – to jsou asi neznámější 

z podob korupce…“ 

http://www.mvcr.cz/
http://www.minv.sk/


 16 

právo je tou oblastí práva, která stanoví rozsah a podmínky těchto trestních jednání, za 

jejichţ splnění je moţné uloţit sankce všem, kteří se těchto trestních jednání dopustí. 

 

Jak můţeme vypozorovat, vymezení MV ČR obsahuje pojem korupce, i kdyţ trestní 

zákon č. 140/1961 Sb. a také trestní zákon účinný od 1. 1. 2009, zákon č. 40/2009 Sb. 

pojem korupce nezná, ale tuto trestnou činnost vymezuje pojmem úplatkářství. I kdyţ 

trestní právo hmotné tento pojem neobsahuje, můţeme se s ním setkat v trestním právu 

procesním, a to v zákoně č. 141/1961 Sb
28

.  

Slovenská trestněprávní úprava - jak hmotněprávní
29

, tak procesněprávní
30

 - pojem 

korupce zná a obsahuje. 

 

Na rozličném označení této trestné činnosti by záleţet nemělo, důleţité je ale vymezení 

zákonných znaků těchto trestných činů, po naplnění kterých se z činu stává trestný čin. 

Je ale moţné, ţe úpravy jednotlivých států se liší obsahem, můţou tedy obsahovat jako 

trestnou i tu činnost, která v jiném státě trestná není, půjde tedy nad rámec právní 

úpravy, kterou známe. Některé rozdíly můţeme vidět také v české a slovenské právní 

úpravě. Právě vymezení ve skutkových podstatách je důleţité pro moţnost korupci nebo 

úplatkářství po dokázání postihnout, není tedy důleţité jejich formální označení, nýbrţ 

obsahová stránka a kvalita právní úpravy. 

 

4)  Vláda ČR ve svém Národním programu boje proti korupci
31

 opírá definici 

korupce o sociologický výklad a definuje ji následovně: „Korupce v širším slova 

smyslu zahrnuje veškeré chování veřejných osob, které se odchyluje od formálně 

stanovených povinností za účelem dosažení soukromého finančního nebo 

statusového zisku. Pojem korupce obecně zahrnuje jak úplatkářství, tak 

nepotismus a klientelismus (zvýhodňování na základě příbuzenských a 

přátelských vztahů, místo na základě zásluh).“  

 

5) OSN
32

 v roce 1995 definovala korupci jako: „úplatkářství nebo jiné chování ve 

vztahu k osobám, jimž byla svěřena odpovědnost, které porušuje jejich 

povinnosti vyplývající z jejich postavení a směřuje k získání nepatřičných výhod 

jakéhokoli druhu pro ně samé nebo pro jiné” 

 

6) Rada OECD v doporučeních týkajících se uplácení při mezinárodních 

obchodních transakcích z roku 1994 vymezuje korupční jednání následovně: 

„nabídka, slib nebo předání jakékoli výhody v něčí prospěch jako nepřiměřené 

pohnutky pro výkon jeho povinností, a vyjednávání, požadavek, přijetí jakékoli 

takové výhody jako nepřiměřené pohnutky pro výkon nebo nevykonání 

povinností."  

 

7) Trestněprávní úmluva o korupci
33

zavazuje státy, které k ní přistoupily, aby 

přijaly takové legislativní a jiná opatření, která jsou nehnutelná na stanovení 

činů jako trestných do vnitrostátních právních úprav, a to pro jednotlivé oblasti - 

                                                 
28

 Pojem korupce zavádí do trestního řádu novela zákona č. 539/2004 Sb., o evropském zatýkacím 

rozkazu, který nabyl účinnosti dne 1. 11. 2004.  
29

 Zák. č. 300/2005 Z.z., trestní zákon. 
30

 Zák. č. 301/2005 Z.z. trestní řád. 
31

 Národní program boje proti korupci- červen 2008, pracovní verze. 
32

 9. kongres OSN v Káhiře v roce 1995. 
33

 Ve Slovenské republice pod číslem 375/2002 a v ČR č. 70/2002 Sb. m. s. 
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jako např.: Aktivní (čl. 2) a pasivní (čl. 3) úplatkářství národních veřejných 

činitelů; Úplatkářství členů národních zastupitelských orgánů (čl. 4); 

zahraničních veřejných činitelů (čl. 5); Aktivní (čl. 7) a pasivní (čl. 8) 

úplatkářství v soukromém sektoru. Vymezení korupce dle této úmluvy je 

provedeno pro jednotlivé druhy těchto trestních činů samostatně, a to např.: čl. 2 

„ … slibem, nabídnutím nebo poskytnutím nenáležité výhody veřejnému činiteli, 

a to pro něho nebo pro jinou osobu, a to přímo nebo nepřímo, aby konal nebo se 

zdržel konání ve výkoně svých funkcí.“; čl. 3 … „žádání nebo přijetí (přímo nebo 

nepřímo) nenáležité výhody jakéhokoliv druhu kterýmkoliv veřejným činitelem a 

to pro něho nebo pro jinou osobu, nebo přijetí nabídky nebo slibu takové 

výhody, aby konal nebo se zdržel konání ve výkoně svých funkcí.“; čl. 7 … „v 

době obchodní činnosti slibem, nabídkou nebo poskytnutím přímo nebo nepřímo 

nenáležité výhody osobám, které řídí nebo pracují v jakémkoliv postavení pro 

právnickou osobu v soukromém sektoru a to jak pro sebe, tak i pro jinou osobu, 

aby konali nebo se zdrželi konání a tím porušili své povinnosti.“; čl. 8 … „počas 

obchodní činnosti, žádáním nebo přijetím nenáležité výhody nebo její slibu 

přímo nebo nepřímo osobami, které řídí nebo pracují v jakémkoliv postavení pro 

právnickou osobu v soukromém sektoru“ …   

 

8) Úmluva Organizace spojených národů proti korupci vymezuje důleţitost 

zabezpečení trestnosti korupce v právních řádech členských států ve své kapitole 

III a to např.: čl. 15 Podplácení domácích veřejných činitelů: … (a) „příslib, 

nabídka nebo poskytnutí nenáležité výhody veřejnému činiteli, přímo nebo 

nepřímo, pro tohoto činitele samotného nebo pro jinou osobu nebo subjekt, aby 

tento činitel konal nebo se zdržel konání při výkonu svých úředních 

povinností.“(b) „vyžadování nebo přijetí nenáležité výhody veřejným činitelem, 

přímo nebo nepřímo, pro tohoto činitele samotného nebo pro jinou fyzickou 

nebo právnickou osobu, aby tento činitel konal nebo se zdržel konání při výkonu 

svých úředních povinností.“ Korupci v soukromém sektoru upravuje v čl. 21 a 

v čl. 22 zpronevěru majetku v soukromém sektoru. Čl. 21 Úplatkářství 

v soukromém sektoru: … pro činy spáchané úmyslně v rámci hospodářských, 

finančních nebo obchodních aktivit (a) příslib, nabídka nebo poskytnutí 

nenáležité výhody, přímo nebo nepřímo, jakékoliv osobě, která v jakémkoliv 

postavení řídí nebo pracuje pro subjekt v soukromém sektoru, pro tuto osobu 

nebo pro jinou osobu, aby konala nebo zdržela se konání v rozporu s jejími 

povinnostmi.“ (b) vyžadování nebo přijetí, přímo nebo nepřímo, nenáležité 

výhody jakoukoli osobou, která v jakémkoliv postavení řídí nebo pracuje pro 

subjekt v soukromém sektoru, pro tuto osobu samotnou nebo pro jinou osobu, 

aby konala nebo se zdržela konání v rozporu s jejími povinnostmi.“ Jak můţeme 

pozorovat na posledních dvou úmluvách a ve v  nich vymezeném úplatkářství, 

dospějeme k závěru, ţe jsou v zásadě shodné. Tato úmluva je však rozsáhlejší a 

konkrétnější z hlediska úpravy korupčních deliktů. Česká republika ji sice 

podepsala jiţ v roce 2005, ale zatím ji neratifikovala. Tato skutečnost podléhá 

v současné době kritice. Slovenská republika úmluvu podepsala v roce 2003 a 

prezident republiky následně ratifikoval a smlouva vstoupila v platnost pro 

Slovenskou republiku dne 1. července 2006
34

. 

 

                                                 
34

 Tento dohovor vstoupil v platnost dne 14. 12. 2005, na základě čl. 68 odst. 2 úmluvy aţ 1. 7. 2006. 

Více k této úmluvě níţe. 
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Vymezení pojmu korupce se zabývají také autoři věnující se korupci. Definice, které   

podávají, vykazují jak společné znaky, tak v některých ohledech jsou rozdílné. Záviset 

to bude jednak na pohledu (právní, sociologický) nebo i na vlastních zkušenostech 

promítajících se do subjektivního vnímání autora. Jednu z takových definic předkládá 

Jan Chmelík, jinou zas sociolog Pavol Frič, který se zaměřuje na vyjádření deviativního 

chování současně s nakládáním svěřené pravomoci. Vymezení korupce od těchto autorů 

uzavírá J. S. Nye. 

 

9) „Korupce je neformální vztah dvou subjektů jednajících v rozporu s dobrými 

mravy spočívající v nabídce, příslibu, realizování výhody v něčí prospěch nebo 

akceptování takového požadavku za vyžádanou, nabídnutou nebo slíbenou 

odměnu.“ Vymezuje tedy korupci znaky jako: vztah dvou subjektů, a to 

poskytovale a příjemce úplatku, dále jako vztah přinášející kaţdé z těchto stran 

nějaký prospěch, který je v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo 

zájmu institucionálního. Důleţitým znakem, který dále uvádí, je skutečnost, ţe 

podplácený subjekt disponuje určitým postavením nebo pravomocí.
35

  

 

10) „Korupcí není veškeré deviantní chování, ale chování, u kterého dochází 

ke zneužití pravomoci nebo autority osob ve veřejných funkcích. Chování se 

stává korupčním v okamžiku překročení formálních povinností a norem s cílem 

dosažení soukromého zisku.“
36

  Vzhledem k tomu, ţe tato definice je z roku 

1999, je nutné rozšířit ji o korupci v soukromém sektoru dle současného 

právního stavu. 

  

11) J. S. Nye zas definuje jako: …„chování, které se z důvodů dosahování 

soukromých finančních nebo statkových zisků odchyluje od formálních 

povinností vyplývajících z veřejného pole, anebo přestupuje normy proti výkonu 

určitého typu soukromého vlivu.“  
37

 

 

Jak tedy můţeme vidět výše, definicí korupce můţe být víc, zavisí od oboru, ze kterého 

se na tento fenomén soudobé společnosti podíváme. V následujícím výkladu bude 

s tímto pojmem uţíváno jiţ převáţně ve smyslu právním, tedy tak, jak tvoří součást 

našeho právního řádu a mezinárodních smluv, jimiţ je Česká republika vázána. 

S ohledem na šířku problematiky korupce, neboli úplatkářství, není ale moţné se zcela 

vyhnout jiným vědným disciplínam, a to zejména v oblasti ochrany a prevence proti 

tomutu společensky negativnímu jevu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Chmelík, J. a kol. Pozornost, úplatek a korupce. Praha: Linde, 2003, s. 10 n. 
36

 Frič, P. a kol.  Korupce na český způsob. G plus G, Praha 1999, s. 13. 
37

 K tomu více: Frič, P. a kol.  Korupce- deviantní chování, nebo socíální dezorganizace? Případ české 

policie. in: Sociologický časopis, XXXVII, 1/2001, s. 65. 
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2.2. Historický exkurz ve vývoji trestněprávní úpravy korupce 

 

V zákonodárství 19. století nachází své místo úprava korupce a souvisejících trestních 

činů své místo ve vnitrostátní právní úpravě jiţ v zákoně č. 117/1852 ř.z., o zločinech, 

přečinech a přestupcích. Úprava a trestnost korupčního jednání v něm byla provedena 

v Hlavě desáté nazvané „O zneuţití moci úřední“. Tento zákon byl na našem území 

účinný od 1. září 1852 do 31. července 1950, tedy bezmála sto let. Za tuto dobu 

zaznamenal několik novelizací, coţ samozřejmě plynulo z potřeby společenského 

vývoje a kriminalizaci jednání, které měly tak negativní následky, ţe vznikla potřeba - 

jejich úpravy v zákonech, které pod pohrůţkou sankcí nebo ve smyslu ultima 

ratioukládaním těchto sankcí - měly chránit společnost a stát. Právní úprava korupčního 

jednání byla v tomto zákoně upravena v § 101 – Zneuţití moci úřední, § 102 vymezoval 

„zvláštní případy“, které byly zakotveny v této kvalifikované skutkové podstatě ve 

vztahu k § 101. Další ustanovení upravovalo tresty za jednání, kterého se pachatel 

dopustí ve smyslu ustanovení § 101 a § 102 (podle vymezení v těchto skutkových 

podstatách se podle tehdejší právní úpravy jednalo o zločin). Trestem byl tedy podle § 

103 tohoto zákona „žalář od jednoho až do pěti let“ a přísněji trestným bylo spáchání 

takových zločinů jednání, které bylo závaţnější, coţ bylo vyjádřeno „podle toho, jak 

zlomyslnost a škoda jest veliká, může se žalář prodloužiti až do deseti let“. Následující 

ustanovení § 104 postihovalo „braní darů ve věcech úředních“ a tato skutková podstata 

zněla: „Úředník, ktarý 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.“ Ustanovení § 105 upravuje trestnost „Svádění ke zneužití moci úřední“, 

a to ve vztahu k vymezeným osobám: „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 se mu zdaří či ne.“ A následuje v tomto ustanovení sankce za 

takové jednání: „Trestem takového 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 let.“ Jak můţeme z výše uvedené krátké části tohoto výkladu 

vypozorovat, jiţ tehdejší právní úprava oddělovala aktivní a pasivní úplatkářství a také 

přísněji trestné je přijímání úplatku jako podplácení, stejně tak, jak je tato skutečnost 

odlišena v trestním zákonodárství dnes.  

 

Kupříkladu na tomto místě uvádím část z legislativního boje proti korupci z anglo 

amerického právního systému, jak byl v jeho počátcích upraven v 19. století: 

Úplatkářství a korupce jsou v podmínkách tohoto období a tohoto mimo kontinentálního 

právního systému vymezeny jako trestné činy vztahující se k „nesprávnému“ 

ovlivňování lidí v určitých - jim svěřených - pozicích „důvěry“. Tyto trestné činy jsou 

uskupeny a uzákoněny pod „Aktem všeobecných soustav korupčních praktik 1889“ 

novelizovaného Aktem prevence korupce 1916. Je zločinem, kdyţ je čin vykonán 

úplatkářsky (například záměrně a se zlým úmyslem) s cílem dát nebo nabídnout členu, 

úředníkovi nebo sluţbukonajícímu obecně ve veřejném sektoru jakoukoliv odměnu 

nebo výhodu, aby činil cokoliv v souvislosti s jakoukoliv věcí, se kterou tento předmět 

souvisí; je také trestným činem pro sluţbukonající osobu nebo úředníka zkorumpovaně 

přijmout nebo ţádat takovou odměnu. „Akt prevence korupce 1906“ (novelizován 

Aktem z roku 1916) je rozsahem širší. Vztahuje se na zástupce, kteří nezahrnují jenom 
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ty, kteří jsou zainteresování v chodu státního úřadu, ale také na zaměstnance, zahrnujíc 

kohokoliv slouţícího pod Korunou nebo jakoukoliv veřejnou soustavu. Ve smyslu 

tohoto Aktu je trestné uplatit nebo nabídnout jakoukoliv hodnotnou věc úředníkovi, aby 

učinil určitý krok nebo aby prokázal sluţbu týkající se jeho kompetencí; tak jako Akt 

z roku 1889, to také zakladá opačný trestný čin přijetí nebo podplácení úředníka. 

Korupční a nelegální praktiky definované Aktem reprezentantů lidí z roku 1983 ve 

spojení s vedením parlamentních nebo lokálních voleb. Korupční praktiky, které 

zahrnují úplatkářství a vydírání, jsou dvě z nejzávaţnějších. Nejfrekventovanější 

nelegální praktikou je nadměrné plýtvání kandidátem (penězi a jinými zdroji) na 

zmenšování kampaně, neţ je povolené.
38

 

 

 

V následujícím období byly přijaty další zákony, jako například zákon č. 178/1924 Sb. 

o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství v účinnosti od 16. Srpna 1924 do 

31. července 1950, nebo zákon zrušující některá ustanovení zákona č. 178/1924 Sb. a to 

zákon č. 150/1943 Zb. z. o úplatkářství a podplácení účinný od 27. listopadu do 31. 

července 1950. 

 

Následně přijatý trestní zákon č. 86/1950 Sb. účinný od 1. srpna 1950 do 31. prosince 

1961 obsahoval tři formy úplatkářství, a to přijímání úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství. Kromě těchto forem úplatkářství obsahoval tento zákon ustanovení § 156, 

které postihovalo úplatkářství při volbách, a to jak v jeho aktivní nebo pasivní podobě, 

kde pro obě tato trestní jednání byla stanovená stejná sankce v rozmezí trestu odnětí 

svobody aţ na jeden rok. Následující trestní zákony, a to jak zák. č. 140/1961 Sb., tak i 

zákon č. 40/2009 Sb. tuto speciální skutkovou podstatu neobsahují. Kromě vymezených 

skutkových podstat tento trestní zákon obsahoval také zvláštní ustanovení o účinné 

lítosti. 

 

Aţ do nedávné minulosti účinný trestní zákon č. 140/1961 Sb. nabyl své účinnosti dnem 

1. ledna 1962 a zrušil výše zmíněný trestní zákon č. 86/1950 Sb. Důleţitou novelou 

upravující úplatkářství v našem trestním řádu je novela č. 122/2008 Sb., o které je 

pojednáno níţe v kapitole 3. Trestní zákon č. 140/1961 Sb. tak po svých 48 let účinnosti 

zrušuje nový trestní zákon č. 40/2009 Sb., a to ke dni 31. prosince 2009. O úpravě 

v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. je pojednáno níţe u platné právní úpravy 

v souvislosti s vymezením změn, které v oblasti úplatkářství byly provedeny aţ do nové 

trestněprávní úpravy, kterou přináší jiţ zmíněný nový trestní zákon.   

 

V trestněprávní úpravě, a tak i v úpravě korupčních trestních činů a úplatkářství, 

chronologicky následuje nová a moderní trestněprávní úprava v trestním zákoně číslo 

40/2009 Sb.
39

 s účinností od 1. ledna 2010. 

  

 

 

 

                                                 
38

 Oxford University A concise dictionary of law. Oxford New York, Oxford University press, Market 

House Books Ltd. 1983; 1990. 
39

 O této právní úpravě je pojednáno níţe v kap. 3. 
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2.3. Třídění korupce 

 

K rozlišení a vymezení různých forem korupce slouţí několik hledisek, na základě 

kterých můţeme korupční jednání třídit. Například rozlišení „jádra korupčního jednání“ 

podle toho, od koho pochází iniciativa tohoto jednání. Ta můţe pocházet od 

korumpujícího (aktivní úplatkářství), který úplatek poskytuje nebo dokonce vnucuje za 

tím účelem, aby získal výhodu, o kterou má zájem; nebo tato iniciativa pochází od 

korumpovaného (pasivní úplatkářství), který úplatek ţádá, poţaduje nebo dokonce 

vynucuje. K dalšímu určujícímu kritériu můţe patřit například rozlišení podle toho, jaký 

druh protisluţby a výhody ţadatel nabízí. Můţe být také rozlišováno i to, jakým 

způsobem korumpujícího nebo korumpovaného je nakládáno s úplatkem nebo 

s poskytnutím výhody. V prvním případě můţe být nakládání korumpujícího s úplatkem 

před očekáváným plněním ze strany korumpovaného, nebo současně s protiplněním, 

nebo aţ po získání této výhody. Také na straně korumpovaného se můţe jednat o  

nabídku poskytnutí výhody (například určité řešení bude stát tisíc korun, jiné pět tisíc 

korun) a ţádání tohoto úplatku ihned nebo moţnost jeho plnění v budoucnu a podobně. 

Můţe se rozlišovat také podle toho, zda má úplatek konkrétní určení, neboli podobu 

(tisíc korun, půl milionu, automobil), nebo se jedná, a to v případech úplatků 

přislíbených o jeho neurčitou podobu, (později se srovnáme, nebudete litovat, budete to 

mít zaplacené a podobně) a toto samé jednání můţe mít právě tak původ na straně 

korumpovaného s tím, ţe tyto úplatky poţaduje. Další třídění vychází ze společenského 

prostoru, ve kterém se korupce vyskytuje, tímto prostorem můţe být politika, sektor 

veřejný nebo soukromný. Z hlediska výše úplatků a také z hlediska společenského 

prostoru výskytu úplatků, můţeme korupci rozdělit na „velkou“ a „malou“.  „Velká“ 

korupce se bude vyskytovat zásadně v oblastech strategického hospodářského nebo 

ekonomického prostředí, a to např. korupce týkající se veřejných zakázek - např. 

veřejných staveb, zbrojních zakázek, průmyslových dodávek, poskytování sluţeb a 

jiných lukrativních zakázek, o které se často uchází více poskytovatelů, dodavatelů a 

podobně - (tato skutečnost ale není podmínkou a určujícím faktorem, protoţe je moţné 

porušením zákona nebo jeho obcházením poskytnout korumpovaným například 

veřejnou zakázku uţ v počátku nebo po uzavření příslušného obstarávání s tím, ţe v 

čase přihlašovaní uchazečů nebo nabízejících je právě korumpovaný tím, kdo disponuje 

s nabídkami jiných právě takovým způsobem, ţe můţe korumpujícího „navigovat“ 

právě k tomu, aby byly poskytnuty lepší podmínky, za kterých mu můţe být zakázka 

přidělena. A právě tak je moţné dosáhnout jakési čistoty v této oblasti, kdy i zpětným 

šetřením nebude moţné prokázat, ţe došlo ke zneuţití informací, pravomocí, porušení 

uloţených povinností nebo přijetí úplatku na straně korumpovaného nebo k získání 

těchto informací, vyuţitím zneuţitých pravomocí nebo k podplacením na straně 

korumpujícího). „Malá“ korupce se vyskytuje v kaţdodenním ţivotě lidí a ve všech jeho 

oblastech (od drobných úplatků v souvislosti s rozhodovacími pravomocemi orgánů 

státní správy, samosprávy, zdravotnictví, farmácie, soukromém sektoru). 

 

Následující třídění se opírá o Národní program boje proti korupci, který třídí korupci do 

následujících skupin I- IV a vymezuje její vztahy k organizovanému zločinu (V) a 

k praní špinavých peněz (VI):
40

  

 

I. Korupce mezi funkcionáři (úředníky) ve veřejném sektoru (tzv. vnitřní korupce). 

II. Korupce veřejného sektoru. 

                                                 
40

 K tomu viz: Národní program ČR boje proti korupci. 
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III. Korupce v soukromém sektoru. 

IV. Politická korupce. 

V. Vztah korupce k organizovanému zločinu. 

VI. Vztah korupce a praní špinavých peněz. 

 

 

Ad I. Korupce mezi funkcionáři (úředníky) ve veřejném sektoru- tzv. vnitřní korupce 

 

Tento typ korupce je charakterizován tím, ţe se odehrává ve vnitřním- úředním styku. 

Jedná se o porušování řádných rozhodovacích mechanismů, a to takovým způsobem, ţe 

dochází ke vzájemným kompromisům těch, kteří disponují veřejnou mocí nebo 

veřejným postavením. Jedná se tedy o korupci mezi úředníky, tam má původ i označení 

tohoto typu korupce jako tzv. vnitřní korupce mezi úředníky.  

 

 

Ad II. Korupce veřejného sektoru 

 

Tento typ korupce je charakterizován tím, ţe ke korupčnímu jednání dochází u 

pracovníků veřejné správy, veřejných institucí. Častými zneuţitími pravomocí nebo 

postavení v souvislosti s přijetím neoprávněného prospěchu tak dochází při vydávání 

různých certifikátů nebo povolení - jako např. řidičských průkazů, povolení k pobytu, 

koncese k provozování činnosti. Dalšími zneuţitími v souvislosti s korupcí dochází 

v souvislosti s informacemi, kterými disponuje úředník, který je navíc vázán institutem 

mlčenlivosti. Tu dochází k neoprávněnému poskytování informací jiným osobám, které 

vyuţitím nebo zneuţitím těchto informací můţou dosahovat svých cílů. Příkladem 

můţou být dispozice s takovými informacemi v souvislosti s uskutečňováním veřejných 

soutěţí. Další alternativou tohoto typu korupce jsou různé ovlivňování vydávaných 

rozhodnutí (například u různých posudků, stanovisek, osvědčení a jiných rozhodnutí)  a 

to jak jejich včasnosti, tak i jejich věcné správnosti. V pozadí tohoto jednání stojí 

zvýhodňování jiných osob a to jak fyzických, tak i právnických. Toto zvýhodňování je 

na úkor osob ostatních. U tohoto typu korupčního jednání můţe také docházet 

k vydávaní rozhodnutí na základě nesprávných nebo taky neúplných podkladů, dále tak 

k neodůvodněnému upouštění od sankcí nebo k jejich neoprávněnému zmírňování. 

 

Další specifickou kategorií tohoto prostředí, ve kterém dochází ke korupci, je kategorie 

korupce související s nakládáním s majetkem státu v rámci soukromoprávních korporací 

nebo nakládání s majetkem ve státních podnicích. 

Poslední oblastí tohoto prostředí, ve kterém dochází ke korupci, jsou specifické jednak 

z hlediska jejich kompetencí, které jsou zásadní pro chod státu jako celku a pro chod 

jeho jednotlivých oblastí. Jsou jimi soudnictví, státní zastupitelství, policie a součást 

této represivní sloţky, kterou jsou zpravodajské sluţby. Ostatní správní instituce - jako 

– finanční úřady, NBÚ, Komise pro cenné papíry. Zneuţívání svěřených pravomocí 

v souvislosti s korupčním jednáním můţe být naplňováno v několika rovinách - od 

samotného zneuţívání informací (např. informace o připravované akci policie ČR, 

zneuţitím které dojde k zmaření této akce), na které se vztahuje jiţ zmíněný institut 

mlčenlivosti, přes zneuţívání pravomocí v oblasti správního uváţení neuloţení sankce 

v rámci správního uváţení (v souvislosti s přijatým úplatkem), která se jinak 

v případech tohoto druhu ukládá za spáchaný delikt aţ po zneuţívání pravomocí 

v souvislosti se samotným rozhodováním v konkrétních věcech (rozhodnutí vydané na 

základě jasně nesprávných podkladů tvořících podstatu rozhodnutí, nebo nezákonné 
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rozhodnutí ve věci a to na základě toho, ţe vydavatel tohoto rozhodnutí přijal úplatek a 

na základě toho pro uplácejícího také jednal atd.). 

 

 

Ad III. Korupce v soukromém sektoru 

 

Také tuto oblast, v níţ se korupce vyskytuje, je moţné vymezit v několika skupinách 

podle profese nebo postavení v soukromém sektoru. Jedná se tedy o korupci lékařů- 

tedy ve specifické oblasti zdravotnictví, korupci v oblasti farmaceutického průmyslu, 

korupci v oblasti sportu. Dalšími specifickými znaky se vyznačuje korupce v oblasti 

drobného a středního podnikání. V současnosti vyţaduje značnou pozornost i korupce 

v oblasti médií. A konečne ke korupci v soukromém sektoru dochází tam, kde stát 

uplatňuje zvláštní výkon státního dozoru. Jedná se zejména o banky, pojišťovny, různé 

typy fondů jako například penzijních, investičních, v oblasti stavebnictví a energetiky, 

telekomunikačního trhu a ostatních odvětví, kde dochází k nakládání se státním 

majetkem. U této poslední skupiny jde tedy o soukromoprávní sektor, v němţ stát 

nějakým způsobem vykonává na základě zákona svou působnost. 

 

Korupční jednání lékařů je negativním jevem, kdy na základě úplatku, kterému se lékaři 

dostává nebo má dostat, bude tento lékař vykonávat standardní úkon, který by jinak 

vykonal i bez úplatku, nebo bude vykonávat úkon nadstandardním způsobem, a to jen 

proto, ţe do jeho dispozice se dostane nebo jiţ dostal prospěch, na který nemá právní 

nárok. Naproti tomu stojí jiný pacient, který neuplácí, a tak se mu nedostává takové 

péče. Farmaceutický průmysl a různé úplatky lékařům za to, ţe budou výhradně 

předepisovat léky té farmaceutické společnosti, která uplácí lékaře. Korupce v oblasti 

sportu se vyznačuje tím, ţe dochází k nebojektivnímu rozhodování ze strany rozhodců 

různých sportovních disciplín a to tak, ţe tyto zvýhodňují tým, který uplácí. Na základě 

toho dochází k poškozování ostatních sportovců, kteří chtějí soutěţit a naplňovat tak 

skutečný smysl sportu a na druhé straně k neoprávněným úspěchům těch, kteří se 

uchylují k uplácení jenom proto, aby dosáhli lepšího výsledku. V neposlední řadě 

dochází i k tomu, ţe u části veřejnosti (té, která chce spravedlivé rozhodování) se 

takové jednání setkává s odporem a nechutí ve vztahu k danému rozhodování. V oblasti 

podnikatelské činnosti korupční jednání stran zabraňuje rozvoji trţního mechanismu a 

řádné soutěţe. Zamezuje tedy nejen rozvoj podnikání, ale diskriminuje i společnosti, 

které se na trhu nedrţí a nechtějí drţet díky podplácení. Tak ve firmách bude korupčním 

jednáním zejména jednání zprostředkovatele při přidělování kontraktů. Můţe se jednat 

například o zaměstnance, který upřednostňuje pod vlivem úplatku výběr dodavatelské 

společnosti a podobně. 

 

Korupce v soukromém sektoru se dostává do popředí v posledních letech a to zejména 

jejím vymezením v právních úpravách demokratických právních států. Je důleţité 

bojovat proti tomuto jevu zejména tak, jak je tomu u ostatních korupčních jednání. 

 

 

Ad IV. Politická korupce 

 

Tato forma korupce se projevuje ve vztahu politiky a obchodu, nebo zájmových 

obchodních skupin. Tento typ se neomezuje jen na vrcholní politiku, je přítomna 

v jejích všech úrovních. A to právě proto, ţe prostřednictvím politiků je moţné 

dosáhnout různých cílů, které jsou v jejich rozhodovací nebo jiné kompetenci. Právě 
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skutečnost, ţe různé zájmové skupiny nacházejí různé cesty k politikům a následně 

různé způsoby, jak dosáhnout svého cíle prostřednictvím politiky. Jedním z těchto 

způsobů je i podplácení. Výhody, které mohou být politiky přijímány, nemusí mít ryze 

charakter personálního cíle v podobě politika, ale můţe jím být celek, tedy politická 

strana.  

 

 

Ad V. Korupce a organizovaný zločin 

 

Tato kategorie korupčního jednání je nebezpečná hlavně z toho důvodu, ţe  

organizovaný zločin pouţívá korupci k pronikání jak do politických kruhů, tak i do 

státní správy
41

. Organizovaný zločin disponuje značnými finančními prostředky a z toho 

důvodu nabývá korupce - jím prováděná - nekontrolovatelných rozměrů 

s nepředvídatelnými následky pro samu existenci společnosti. 

 

 

Ad VI. Korupce a praní špinavých peněz 

  

Je pravděpodobné, ţe dochází k průniku korupce a legalizace výnosů z trestné činnosti. 

Jedná se o průvodní jev transformačních změn v ekonomice. Problémem tohoto typu 

korupce je nedostatečná míra profesionality státní správy, orgánů činných v trestním 

řízení a také skutečnost, ţe na trhu je velké mnoţství finačních institucí
42

. 

 

K výše uvedenému třídění je moţné pro přehlednost uvést následující údaje, které 

zkoumala Transparency International Česká republika v období od 1. října 2006 do 

konce roku 2007. Z celkového počtu téměř tisíc podání bylo 10 procent případů, kde 

došlo ke korupci. Z těchto sto řesených případů bylo aţ 30 z oblasti zadávání veřejných 

zakázek, nakládání s majetkem 22 případů, v řízeních spojených s územním plánováním 

a stavebním řízením 15 případů, v dotačním řízení ve vztahu k veřejným rozpočtům 10 

případů, soudnictví 5, policie 3, zdravotnictví 1, školství 3 a v soukromém sektoru došlo 

ke korupčnímu jednání v 5 případech.
43

 

 

Dalšími hledisky pro třídění korupce můţe být vymezení prostoru uvnitř nebo za 

hranice státu. V prním případě se bude jednat o korupci vnitrostátní, v případě druhém o 

korupci mezinárodní. Jelikoţ tato trestní činnost přesahuje i hranice jednotlivých států, 

je v nové trestněprávní úpravě výslovně tento globální problém definovanán a vyjádřen 

v legálních vymezeních těchto trestných činů.
44

 

 

Dále je moţné korupci dělit na aktivní a pasivní, co znamená vymezení buď toho, kdo 

podplácí nebo toho, kdo úplatek přijímá.
45

 

 

                                                 
41

 Často se jedná o případy, kdy je  pro organizovaný zločin důleţité, aby příslušný úředník byl do něčeho 

zapleten, aby existovalo něco, co lze proti němu pouţít. To můţe být prostředkem k vydírání tohoto 

úředníka. 
42

 Např.: banky, pojišťovny. 
43

 Transparency International ČR Zpráva o činnosti právní poradny TIC za rok 2007. TIC ČR, 2007. s. 

19- 25. 
44

 K tomu viz níţe: kap. Právní úprava v trestním zákoně. 
45

 Viz tamtéţ. 
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Různé typy korupčního jednání odlišné od sebe především společenskou nebezpečností, 

a to v rámci veřejného sektoru, rozděluje Transparency Internetional ČR do dvou 

skupin, ve kterých rozlišuje další podskupiny korupčního jednání, a to následně
46

: 

 

 

1. Malá administrativní korupce  

 

1.1 Podplácení úředníků  

Za podmínek nedostatečného veřejného dohledu a kontrolních mechanismů je 

moţné, aby byli jednotliví úředníci podpláceni soukromými subjekty proto, aby 

si tyto subjekty zajistily nějakou výhodu. 

 

1.2 Záměrně nepřehledná regulace, zatemňování pravidel, špatná organizace 

Takto vytvářené korupční příleţitosti nutí soukromé subjekty k tomu, aby 

hledaly „kratší cesty“ pro řešení jejich záleţitostí pomocí úplatků. 

 

1.3 Zneuţívání pravomocí vyplývajících z dozorové činnosti veřejné správy 

Je cestou k získávání úplatků především od malých podnikatelských subjektů 

skrze zneuţívání pravomocí vyplývajících z dozorové činnosti veřejné správy. 

Tato strategie je zvláště „výnosná“ tehdy, kdyţ nejsou známa jasná pravidla 

podnikání nebo kdyţ jsou tato pravidla nepřehledná, tj. kdy se 1.2 kombinuje 

s 1.3. 

 

 

2. Zneuţívání veřejných zdrojů 

 

2.1 Zpronevěra veřejných zdrojů 

Dochází k ní skrze skryté rozpočtové poloţky či skryté bonusy k platům. Tento 

typ korupce vytváří podmínky pro organizovanou formu korupce. Bonusy jsou 

totiţ vypláceny na odpovědnost vedoucích pracovníků, coţ je vybavuje mocí 

vyţadovat od svých podřízených nestandardní úkony. Vytváří se tak 

korumpovaná síť vzájemných sluţeb a protisluţeb uvnitř samotné organizace 

veřejné správy. 

 

2.2 Nehospodárné vyuţívání veřejných zdrojů 

Fungování zmíněné sítě v bodě 2.1 pak vede k neefektivnímu hospodaření 

s veřejnými zdroji. 

 

2.3 Soukromý prospěch z privatizace 

K výše zmíněným typům korupce se v prostředí postkomunistické východní 

Evropy přidal tento typ korupčního jednání, který však - spíše neţ do 

administrativní - spadá do kategorie velké politické korupce. 

 

2.4 Zneuţívání úřední moci při udělování veřejných zakázek 

Udělování veřejných zakázek je postiţeno problémy nejen na centrální, ale také 

na niţších úrovních. V ČR je jejich udělování zasaţeno střetem zájmů. 

                                                 
46

 Transparency International ČR Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě. TIC ČR, Praha 

2008. s. 20 n. 
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2.5 Nepotismus, klientelismus, případně „prodej“ pozic
47

 

Jedná se o zvýhodňování určité skupiny lidí osobami, kterým byl svěřen výkon 

veřejné moci. Podle TI se jedná o nejzávaţnější formy korupce. 

 

Klientelismus
48

 je termín označující upřednostňování přátel a spřízněných 

skupin. Je zaloţený na vztahu mezi závislými klienty a jejich patronem. 

Nejvýraznějším rysem tohoto vztahu je uznaná nerovnost zúčastněných stran. 

Vztah je přísně osobní, zpravidla silně emotivně zabarvený ideálem věrnosti, 

čímţ se liší od neosobních vztahů trţního typu. Paradoxní kombinace vzájemné 

věrnosti a nekompromisní nerovnosti nebrání tomu, aby byl vztah udrţován 

dobrovolně oběma stranami
49

. Vede k tomu, ţe rozdělování statků neprobíhá na 

základě neosobních pravidel trhu, ale je nahrazen pravidly známostí, protekcí a 

lidí zapojených do určité klientské sítě. 

 

Nepotismus
50

 je způsob uplatňování, upevňování a rozšiřování vlivu 

významného jedince na společenské struktury prostřednictvím prosazování 

vlastních příbuzných a oblíbenců do lukrativních a společensky vlivných pozic a 

rolí
51

. Vzniká síť vzájemných vazeb a osobních kontaktů, přičemţ rodinné 

vztahy určují vztahy politické a ekonomické. 

 

Prodej pozic. Chrakteristickým znakem tohoto korupčního jednání je skutečnost, 

ţe dochází k upevňování a rozšiřování vlivu významného jedince 

prostřednictvím placeného proteţování. Tento jedinec je v postavení, které mu 

umoţnuje rozhodovat o personálních otázkách. Pracovní místa, o nichţ 

rozhoduje, pak obsazuje na základě úplatků, které získává od jednotlivých 

zájemců o tyto pozice. Jakmile tito kandidáti místo získají, chovají se k němu 

jako ke kořisti, neboť se jim musí vrátit vynaloţené náklady. 

 

Klientelismus, nepotismus a prodej pozic mohou postupně přerůst do korupční 

symbiózy politické elity s vlivnými ekonomickými skupinami, coţ je pro 

fungování demokratického systému největším nebezpečím. Jedná se o problém 

takzvaného převzetí státu soukromými subjekty – state capture.
52

 Časem se 

z této skryté spolupráce obvykle vyvine korupční systém, na jehoţ hladkém 

fungování se jednotlivé elity stávají existenčně závislé.
53

 

                                                 
47

 Společným rysem klientelismu, nepotismu a prodeje pozic je skutečnost, ţe toky výhod v rámci těchto 

vztahů mohou probíhat aţ se značným časovým odstupem- to je také jeden z důvodů, proč lze tyto formy 

korupce velmi těţko odhalovat. Osoby, které se těchto vztahů účastní, totiţ těţí jiţ ze samotné účasti na 

tomto vztahu, z čehoţ pak plynou výhody, které osoby na tomto systému vztahů nezúčastněné nemají. 

Velmi často se navíc nejedná o finanční výhody plynoucí např. z veřejných zakázek; můţe jít o prestiţ či 

jiné majetkové benefity (např. exkluzivní přístup k informacím, podíl při rozhodování o odměně apod.) 
48

 lat: clils- poslušný 
49

 MV ČR 2004 
50

 It.: nepos- vnuk 
51

 MV ČR 2004 
52

 Transparency International ČR Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě. TIC ČR, Praha 

2008, s. 23. 
53

 Nevyhrávají totiţ nejlepší či nejkonkurenceschopnější, ale ti, co mají nejlepší konexe a známosti. 

Významnou roli v rámci těchto vztahů hrají zprostředkovatelé, coţ jsou osoby, které nekontrolují ţádané 

zdroje, ale mají strategické kontakty na ty, kdo takové  zdroje kontrolují. Vzájemná výhodnost skrytých 

korupčních transakcí dělá z členů politických, ekonomických a byrokratických elit komplice, kteří si 

vzájemně kryjí záda.  Viz tamtéţ. (Frič, 2002). 
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2.4. Příčiny vzniku korupce 

 

Hledání důvodů vzniku korupce je úzce spjato se zamyšlením se nad tím, kde (tedy 

v jakém prostředí)se vyskytuje, jak vzniká (tedy jaké jsou důvody), kdo 

(původce/subjekt) se jí dopouští a co je jejím výsledkem.
54

 Kdyţ se zamyslíme dál nad 

problematikou korupce, můţeme otázku „kde“ vnímat z pohledu teritoria, například 

státu, následně pak z hlediska institucí ve státě, dale z pohledu na soukromý sektor. 

Otázka „kdo“ je zas motivem hledání subjektů korupčních vztahů v daném prostředí, 

které vyčleníme zodpovězením otázky „kde“. Můţe se tedy jednat o členy politických 

stran, úředníky, policisty, soudce, soukromé podnikatele, zaměstnance -jak veřejných, 

tak soukromých- firem a podobně na straně těch, kteří budou úplatky přijímat. Druhou 

kategorií subjektů těchto korupčních vztahů budou ti, kteří uplácejí. Tedy ty subjekty, 

které mají zájem dosáhnout svých cílů na základě uplácení. Výsledkem korupce je celá 

řada negativních jevů a skutečností, které poškozují celou společnost, její hodnoty, také 

hospodářství a narušují trţní mechanizmus a hospodářskou soutěţ, dochází 

k podkopávání samotných pilířů demokracie a právního státu, dehonestaci morálky a 

etiky i spravedlnosti. Odpovědí na tuto otázku je celá řada, liší se svou závaţností. Z 

„dokonaného“ korupčního jednání vycházejí ale také lidé „spokojeni“, „povzbuzeni“, 

„šťastni“, „obohaceni“. Jsou to právě subjekty onoho korupčního vztahu, který se zdařil 

„dotáhnout do konce“. Na straně jedné tedy ten, kdo dosáhl svého cíle za úplatek, na 

straně druhé ten, kdo se obohatil nebo obohatit má za to, ţe učinil dosaţení zmíněného 

cíle, nebo také těch, kteří se této činnosti zůčastňují v různých formách pomoci, návodů, 

rad, kontaktování, navádění a podobně. Dosahy a dopady korupce sahají přes společnost 

aţ k samotnému individuu, občanu této společnosti, a poškozují ho různými způsoby. 

Jak finančně- například u úplatků při veřejném obstarávání – kdy musí tento občan 

zaplatit to, co jiný neoprávněně získal, tak i morálně. V jiných případech poškozují jeho 

psychiku (podnikatelé ucházející se s kvalitní nabídkou, neúspěšní díky korupci, 

případy poškozených sportovců nebo klubů a další negativní následky takového 

jednání). Na druhé straně ale nemůţeme zapomínat, ţe jsou státy, ve kterých je korupce 

tolerována, dokonce v ní občané nevidí ani hrozbu a korupce je jakýmsi „tradičním 

národním sportem“, kde bez vyuţívání různých typů korupce
55

 není moţné něčeho 

dosáhnout. V takovém případě je problém ještě nebezpečnější a nemůţe tedy být 

korupce v takových podmínkách nejen účinně, ale domnívám se, ţe vůbec potlačována. 

To jsou rizika společností, které korupci schvalují, ţijí s ní a plně se s ní ztotoţňují. 

Proto je potřebné upozornit i na skutečnost, ţe společenské mínění a boj s korupcí je 

jednou z důleţitých úloh jednotlivých vlád států nejen v rovině různých populistických 

názorů, které problémy korupce neřeší nebo různých prohlášení zakrývajících korupční 

jednání ve společnosti, ale vytvářením podmínek pro kvalitní legislativu, informovanost 

o nebezpečích korupce, vytváření specializovaných vyšetřovacích týmů, které jsou 

schopné efektivně s korupcí bojovat a odstaňovat nebo zmírňovat tak následky 

korupčních jednání. Vytváření celého systému, který je schopen fungovat a účinně a 

nestranně řešit korupci jako takovou.  

 

 

 

                                                 
54

 Řešení problémů ochrany a prevence je věnována samostatná 6. kapitola. 
55

 Viz k tomu kapitola 2.3. 
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Příčiny vzniku korupce jsou různorodé. Jak o tom pojednává i Národní program ČR 

boje proti korupci, můţeme tyto příčiny rozdělit do několika skupin. Faktory, které 

ovlivňují korupční jednání, můţou být následující: 

  

1. Intenzita a hloubka společenských změn 

2. Kvalita státní správy 

3. Tradice 

4. Nedostatek kvalitní a moderní právní úpravy, právní normy, včetně systému 

sankcí 

5. Nedostatečná kvalita zákonů v oblasti nakládání se státním majetkem 

6. Absence nebo nedůslednost kontroly, systém kontroly 

7. Byrokratická kultura 

8. Způsob fungování administrativy 

9. Kvalita, serióznost a objektivita informací pocházejících z médií, médiá mají 

v současnosti značný vliv a jejich neobjektivita a manipulace s veřejným 

míněním je značně nebezpečná 

10. Hodnotové orientace a morálka lidí 

11. Chudoba 

12. Výše úplatku 

13. Korupční vzory 

14. Klientelizmus 

15. Reputace skupiny 

16. Politická participace 

 

 

K některým z těchto faktorů: 

 

 

Ad. 1 Intenzita a hloubka společenských změn, také tzv. „sociální chaos“ 

 

Jedná se o významné společenské změny, které jsou doprovázeny sociální 

dezorganizací. Tím vznikají příznivé podmínky pro korupci. V našich podmínkách po 

roce 1989 zejména problematika privatizací. 

 

 

Ad. 2 Kvalita státní správy 

 

Neexistence silné, kvalifikované, výkonné, stabilizované státní správy s početnou 

byrokracií vytváří prostředí pro korupci. S tím souvisí i hmotní stimulace úředníků a 

jejich odměňování ve smyslu ohodnocení jejich kvality práce, nedostatkem kterého 

můţe být také původ jejich korupčního jednání, kde dochází k preferování jejich 

osobního zájmu před zájmem obecným.  

 

 

Ad. 3 Tradice 

 

V zemích, kde je korupce povaţována za samozřejmost, za takzvaný normální způsob 

chování a je tolerována, se poskytnutí úplatku automaticky očekává. Z toho je zřejmé, 

ţe nutnost podplácení bude jediným prostředkem, jak dosáhnout cíle. Subjekt totiţ 

nemá jinou moţnost. 
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Ad. 4 Nedostatek kvalitní a moderní právní úpravy, právní normy, včetně systému 

sankcí 

 

 Neexistence právní normy zpúsobuje to, ţe kaţdý povaţuje za normu to, co mu 

vyhovuje. V tomto pojetí můţe být korupce vnímáná ne jako neţádoucí chování, ale 

právě naopak jako pozitivní postup vedoucí ke společenskému úspěchu a prospěchu. 

Státy s kvalitní právní úpravou proto dokáţí zabraňovat korupci mnohem lépe a 

efektivněji ve srovnání se státy, kde legislativa je nekomplexní, nekonzistentní a vnitřně 

rozporná. Neodpovídající trestní sazby vedou ke zvyšování výskytu korupce.     

 

 

Ad. 6 Absence nebo nedůslednost kontroly, systém kontroly 

 

Pokud dochází k porušování právních norem, musí za takové jednání následovat účinná 

sankce uplatňovaná vůči těm, kteří se tohoto chování dopustili. Problémem je často 

nedostatečný mechanizmus kontroly, nebo neexistence adekvátního statusu ve vztahu 

ke kontrolnímu mechanismu. S tím souvisí přístup lidí k zákonnosti. Nedokonalý 

systém kontroly sniţuje moţnosti odhalení korupce. 

 

 

Ad. 10 Hodnotové orientace a morálka lidí 

 

Ve společnosti, která se v současnosti stále více orientuje na materiální statky a hledá 

způsoby vedoucí k jejich získání, je důleţitým nástrojem bránění nepoctivým 

praktikám, ke kterým se někteří jedinci uchylují ve snaze o dosahování těchto 

materiálních statků. Domnívám se, ţe právě hodnotové orientace a morálka lidí je 

zásadním a jedním z nejdůleţitějších faktorů, které ovlivňují míru korupce. Problémem 

u tohoto typu je tzv. kult rychého zbohatnutí, který je vyjádřením představy o 

primárním významu osobního prospěchu a co nejrychlejším zbohatnutí, které je moţné 

dosahovat nejrůznějšími způsoby a prostředky včetně korupčních praktik. 

 

 

Ad. 11 Chudoba 

 

Dalším ze zásadních faktorů ovlivňujících individuální vztah jedince ke korupci je 

chudoba. A to jak ve veřejném sektoru, tak i v sektoru soukromém. Nízké mzdy 

úředníků nebo zaměstnanců přispívají ke snaze obohacovat se jiným způsobem, např. 

úplatkem. S problematikou nízké mzdy souvisí i obava ze ztráty zaměstnání. Tento 

faktor má tedy hluboký vztah s příjímáním úplatků právě tak ve vztahu k nízkým 

mzdám, jako i ve vztahu k obavám ve vztahu k zaměstnání.  

 

 

Ad. 12 Výše úplatku 

 

Je důleţitým faktorem ovlivňujícím imunitu vůči korupci. Vzhledem k zvyšujícímu se 

úplatku, můţe tato imunita klesat a zastaví se tam, kde se setká s úplatkem. Tu můţe 

vzniknout nebezpečí i pro jinak neúplatné jedince. Na tomto místě je moţné pouţít 

řčení „každý je úplatný, závisí jenom na výši úplatku, který se mu dostává“. 
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Ad. 13 Korupční vzory 

 

Jedná se o případy, kdy je veřejnost přesvědčena o tom, ţe osoby ve veřejných funkcích 

a ostatní lidé dosáhli svého úspěchu nekalým způsobem, budou jednotlivci a společnost 

mnohem náchylnější k vlastnímu korupčnímu jednání.  

 

 

Ad. 15 Reputace skupiny 

 

Na základě nízkého statusu veřejného činitele dochází k jeho „nevázanosti“ 

k dlouhodobým cílům a budování vlastní cti a morálních hodnot, tím k zvětšování 

korupčního prostoru.  

 

 

Ad. 16 Politická participace 

 

Nízká účast společnosti na politice způsobuje, ţe dochází k znovuzvolení politiků, 

majících vztah ke korupci, čímţ tito politici opětovným získáním mandátu získávájí 

také pocit neomezených moţností a nadále pokračují ve svých zaţitých praktikách. 

 

Co je tedy zdrojem korupce? Primárně to bude právě lidská touha po materiálních 

statcích, penězích, kariéře, dosahovaní nejrůznějších cílů, které jsou schopné lidstvo 

„naplňovat“ a to i za cenu uplácení nebo přijímání těchto úplátků.  

 

Jaké jsou příleţitosti ke korupčnímu jednání? Jsou jimi zejména svěřená funkce, a to jak 

veřejnému činiteli (a to zvlášť, umoţňují- li s tímto statusem získané pravomoci skrytě a 

neomezeně rozhodovat o rozdělování statků
56

), tak i získané funkce nebo postavení 

v soukromém sektoru, které z hlediska pravomocí rozhodování umoţňují korupční 

jednání.  

 

Zkoumání korupce a faktorů, které vytvářejí korupční prostředí, můţeme členit i 

následně:
57

 

 

1. Monopolní postavení 

- Existence několika málo firem, které trh v rámci určitého prostoru 

kontrolují. Stát v tomto prostoru svěří veřejné obstarání určité sluţby nebo 

produktu těmto subjektům. Platí, ţe čím větší je počet těchto firem, tím větší 

je korupční prostředí, a to proto, ţe úsilí získat zakázku a také znevýhodnit 

konkurenci, stoupá. V případě nedostatečné konkurence však můţou být zas 

aplikovány různe praktiky v podobě nekvalitních sluţeb takové firmy a 

podobně. 

 

2. Široké rozhodovací pravomoci v rukou jednotlivců nebo organizací a nedostatek 

transparentnosti 

- Malé mnoţství kontrolních mechanísmů způsobuje nedostatečnou kontrolu 

těchto jednotlivců a vytváří tak prostor pro korupční jednání.  
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 FRIČ, P. a kol., Korupce na český způsob, G plus G, Praha, 1999, s. 36. 
57

 Chmelík, J a kol. Pozornost, úplatek a korupce. Linde Praha, 2003, s. 21-23. 
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3. Asymetričnost neboli dysfunkce právního, administrativního, kulturního, 

ekonomického a politického systému 

- V tomto případě dochází k rozšiřování korupčního prostředí. 

 

 

Ve společnosti existuje celá řada podnětů, na jejichţ základě dochází jednáním lidí ke 

korupci. Například vedle osobnosti jedince, jeho morální a hodnotové orientace, existují 

i další prokorupční faktory, tzv. kriminogenní faktory. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

2.5. Přehled některých právních norem mezinárodního práva 

 

  

Trestní právo a právo trestat se odvozuje ze suverenity nad určitým územím. Moc trestat 

se vztahuje na trestní stíhání a na souzení pro strestné činy spáchané na území suveréna, 

tedy uvnitř jeho hranic. Takovým suverénem je tradičně stát. Evropská unie není dosud 

nadána suverenitou ani v mezinárodním ani ve vnitřním smyslu. Suverenitou v obojím 

smyslu jsou zatím nadána toliko Evropská společenství, a to jen v okruhu pravomocí, 

výslovně předaných členskými státy na jejich orgány. Mezi takovými pravomocemi se 

ovšem pravomoc trestat nevyskytuje, a tak otázky trestního práva stojí dlouhá léta mimo 

diskusi v rámci evropské integrace, zvláště kdyţ evropské právo bylo pojímáno jako 

soubor právních předpisů k ochraně výlučně ekonomicky motivovaných svobod- 

volného pohybu zboţí, sluţeb, pracovníků, kapitálu a plateb. Svrchovanost státu nad 

výkonem trestní jurisdikce na vlastním území nicméně nevylučovala a nevylučuje 

mezistátní a mezinárodní spolupráci při potírání trestné činnosti. Kaţdý stát chrání svůj 

veřejný pořádek normami trestního práva. Také mezinárodní společenství můţe chránit 

mezinárodní pořádek určitým systémem norem. Mezinárodní zločin je zaměřen proti 

mezinárodnímu veřejnému pořádku, vnitrostátní trestný čin proti vnitrostátnímu 

trestnímu pořádku. Tomu ovšem neodpovídá formální stránka věci. Vnitrostátní trestné 

činy jsou souzeny soudy příslušných států, a to podle jejich trestního práva. Ovšem 

mezinárodní trestní soudnictví zaznamenává neustálý vývoj. Tzv. „mezinárodní právo 

trestní“ je tvořeno mezinárodními smlouvami, mnohostrannými a dvoustrannými, které 

zavazují smluvní strany stanovit trestnost určitých skutků ve vnitrostátním právu a 

vytvořit předpoklady pro jejich stíhání. Jde o zvláště zavrţeníhodná jednání, na jejichţ 

kriminalizaci je schopnou se shodnout více států mezinárodního společenství. Jedním 

z těchto jednání je i korupce. Jestliţe je na kriminalizaci takových skutků schopno se 

dohodnout mezinárodní společenství, pak by bylo na pováţenou, kdyby se na 

obdobném postupu nedohodlo společenství natolik integrované, jakým je Evropská 

unie. Směrnice 2001/97/ES ukládá členským státům přijmout opatření proti 

kriminalizaci výnosů ze závaţné trestné činnosti. Za závaţné trestné činy povaţuje taky 

trestný čin úplatkářství. Z hlediska dalších projektů harmonizace trestního práva v rámci 

EU je zvláště důleţité, ţe tato směrnice vyzývá členské státy k vymezování dalších 

okruhů trestné činnosti. V tomto ohledu lze očekávat moţné pokusy o sbliţování 

skutkových podstat mezi jednotlivými členskými státy. V souladu s článkem 280 

Smlouvy o zaloţení ES, které zavádí společnou odpovědnost mezi Společenstvím a 

členskými státy při ochraně finančních zájmů Evrospkých společenství, byl v roce 1999 

zřízen při Evropské komisi Úřad pro potírání podvodných jednání OLAF (Office 

européen de lutte anti-fraud). Do jeho působnosti náleţí i podíl na boji proti podvodům, 

korupci, praní peněz a jiným nezákonným aktivitám, které poškozují finanční zájmy ES. 
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Druhým krokem je trestněprávní institut, tzv. Evropský zatykač, který s účinností od 1. 

ledna 2004 nahrazuje dosavadní extradiční řízení přímým a neformálním předáváním 

trestně stíhaných osob.
58

 V Evropské unii bylo v oblasti boje proti korupci přijatých 

několik dohovorů: Dohovor o ochraně finančních zájmů Evropských společenství 

z roku 1995; Dohovor proti korupci týkající se úředníků Evropských společenství nebo 

úředníků členských států Evropské unie (Brusel, 26. květen 1997); tzv. Joint Action o 

korupci v soukromém sektoru z roku 1998.  

 

Nejvýznamnějším dokumentem, který má původ v OSN a upravuje problematiku 

korupce je Dohovor Organizace spojených národů proti korupci (New York, 31. října 

2003) o němţ je pojednáno výše. Tento dohovor má globální a multidisciplinární 

charakter a obsahuje následující aspekty: definice, působnost, ochranu suverenity, 

předběţné opatření trestní odpovědnost, sankce, opravní prostředky, nakládání 

s majetkem odsouzeného, kompetence, odpovědnost právnických osob, ochranu svědků 

a poškozených, podporu a posilnění mezinárodní spolupráce, opatření směřující 

k prevenci a boji proti převodům fondů nezákonného původu pocházejících z korupční 

činnosti, včetně praní špinavých peněz. Dohovor povaţuje za trestní čin podplácení, 

přijímání úplatků, zpronevěru veřejných prostředků, praní špinavých peněz. Umoţňuje 

zbavení nelegálne nabytých aktiv a vyzývá vlády k přijetí takových pravidel ve formě 

zákonů, které omezí korupční chování. Dohovor má univerzální charakter, jeho vznik i 

naproti vznesené kritice pro jeho měkkost z důvodů existence některých klíčových 

článků, které nemají závazných charakter, jsou jenom ve formě doporučení (např.: 

transparentnost financování politckých stran, povinnost veřejných činitelů prokazovat 

svůj majetek, zřízení monitorovacího mechanismu), je jednoznačně pozitivní 

skutečností.
59

 

 

Rada Evropy začala systematickou činnost v oblasti boje proti korupci v roce 1995 

v návaznosti na závěrečnou rezoluci 19. Konference ministrů spravedlnosti členských 

států Rady Evropy, která se uskutečnila v roce 1994 na Maltě. Na tomto základě 

započala svou práci Multidisciplinární skupina pro korupci (GMC) rady Evropy. 

V oblasti trestního práva je důleţitým nástrojem Trestněprávní dohovor o korupci 

(Štrasburg, 27. leden 1999), v roce 2003 byl přijat Dodatkový protokol 

k Trestněprávnímu dohovoru o korupci (Štrasburk, 15. květen 2003). GMC kromě toho 

vypracovala Občanskoprávní dohovor o korupci (platný od listopadu 2003), který na 

rozdíl od Trestněprávního dohovoru obsahuje definici korupce.  

 

 

I. Úmluva proti korupci, OSN, přijatá 9. prosince 2003 v Meridě.  

 

Česká republika ji podepsala 22. dubna 2005, zatím ale nebyla ratifikována. Cíle této 

úmluvy jsou obsaţeny v jejím článku 1. Jsou to cíle: prosazovat a posilovat opatření 

k účinnějšímu a efektivnějšímu předcházení a boji proti korupci; prosazování, 

napomáhání a podpora mezinárodní spolupráce a technická pomoc při předcházení a 

boji proti korupci, jako i při navrácení majetku; prosazování integrity, odpovědnosti a 

řádného spravování věcí a veřejného majetku. Tato úmluva se uplatňuje v souladu 

s podmínkami v ní uvedenými na předcházení, vyšetřování, stíhání korupce a na 

zmrazení, konfiskaci a navrácení příjmů z trestných činů v ní vymezených. Tato úmluva 
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 Tomášek, M. Existuje „evropské trestní právo“?, Trestněprávní revue 5/2004. 
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 Burda, E., Mokrá, L., Tobiášová, L. Boj proti korupcii- manuál,Bratislava 2008. 
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obsahuje jak hmotněprávní, tak procesněprávní instrumenty v předcházení a 

v samotném boji proti korupci, vzahuje se na korupci veřejného i soukromého sektoru. 

 

 

II. Trestněprávní úmluva o korupci, Rada Evropy, přijatá 27. ledna 1999 ve 

Štrasburku. 

 

Česká republika ji podepsala 15. října 1999, v platnost vstoupila dne 1. července 2002. 

Úmluva obashuje opatření potřebné k legislativnímu provedení na národní úrovni 

v oblastech aktivního, pasivního úplatkářství národních veřejných činitelů, národních 

zastupitelských orgánů, zahraničních veřejných činitelů, zahraničních zastupitelských 

orgánů, aktivní a pasivní úplatkářství v soukromém sektoru, úplatkářství úředníků 

mezinárodních organizací a mezinárodních parlamentních shromáţdění, soudců a 

úředníků mezinárodních soudů, nepřímé úplatkářství. Současně úmluva stanoví 

monitorování implementace a svěřuje jí do kompetence skupiny států proti korupci 

(GRECO). Úmluva obsahuje také úpravu mezinárodní spolupráce. Úmluva ukládá 

státům povinnost přijmout účinná opatření a účinné, přiměřené sankce. Jak jiţ 

z Prembule této úmluvy plyne, jejím prioritním cílem je potřeba sledování společné 

trestní politiky zaměřené na ochranu společnosti proti korupci včetně přijetí vhodné 

legislativy a preventivních opatření. Tato úmluva současně zdůrazňuje, ţe korupce 

ohroţuje právní stát, demokracii a lidská práva, podkopává dobrou vládu, slušnost a 

sociální spravedlnost, narušuje hospodářskou soutěţ, brání hospodářskému rozvoji a 

ohroţuje stabilitu demokratických institucí a morální základy společnosti. Úmluva ve 

svém článku 18 obsahuje odpovědnost právnických osob. K tomu Česká republika 

přijala výhradu vnitrostátní právní úpravy. 

 

  

III.  Úmluva o boji proti korupci vztahující se na úředníky Evropských společenství 

nebo na úředníky členských zemí Evropské unie, EU, přijatá 26. května 

1997. 

 

Tato úmluva je součástí III. pilíře. Úmluva stanoví povinnosti členských států      

k vymezení jednotlivých oblastí korupce do svých právních řádů. Jedná se o aktivní a 

pasivní korupci členů vlád, parlamentů, účetních dvorů, Komise ES, Evropského 

parlamentu, Evropského soudního dvora, Účetního dvora ES a to v souvislosti 

s výkonem funkcí v těchto institucích. 

 

 

IV. Úmluva o boji s podplácením zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních 

obchodních transakcích, přijata negociační konferencí 21. listopadu 1999. 

 

Tato úmluva vychází ze skutečnosti, ţe podplácení je jev rozšířený v mezinárodních 

podnikatelských operacích včetně obchodu a investicí, který vyvolává váţné morální a 

politické obavy, podrývá efektivní řízení společnosti a ekonomický rozvoj a deformuje 

podmínky mezinárodní hospodářské soutěţe. Jak je dále stanoveno v preambuli této 

úmluvy, bere se na vědomí skutečnost, ţe všechny krajiny nesou odpovědnost za boj 

s podlácením v mezinárodních obchodních transakcích. Dále je brána do úvahy 

skutečnost, ţe podniky by se měly zdrţet podplácení veřejných činitelů a nositelů 

veřejných funkcí tak, jak je uvedeno ve směrnicích OECD pro nadnárodní podniky. 

Úmluva zohledňuje několik doporučení Rady, jako např. Revidované doporučení 
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C(97)123/FINAL na boj s podplácením v mezinárodních obchodních transakcích, 

přijaté Radou OECD, 23. května 1997. Doporučeními této úmluvy je, aby členské státy 

přijaly účinné opatření s cílem odradit, zamezit a potláčet podplácení zahraničních 

veřejných činitelů v souvislosti s mezinárodními obchodními transakcemi. Úmluva dále 

sleduje, aby státy přezkoumaly tam uvedené oblasti a podnikly smysluplné kroky pro 

dosaţení cílů - jako např. v oblastech trestní legislativy, daňové legislativy, 

podnikového a firemního účetnictví, bankovní a finanční oblast, veřejné dotace, 

smlouvy na státní zakázky, občanské a obchodní zákonníky a oblast mezinárodní 

spolupráce při vyšetřování i v jiných právních řízeních.  

 

 

V. Rámcové rozhodnutí 2003/568/SVV o boji proti korupci v soukromém sektoru, 

Rada EU, přijata 22. července 2003. 

 

Toto rozhodnutí nahrazuje a tedy i ruší Společnou akci o korupci v soukromém sektoru, 

přijatého radou EU 22. prosince 1998. Zavazuje všechny členské státy k přijetí 

takových legislativních opatření, na základě kterých bude páchání korupčních trestných 

činů - a to jak aktivní, tak pasivní korupce v oblasti podnikatelské činnosti subjektů 

ziskových i neziskových, působit preventivně z hlediska pohrůţky trestů a současně 

s ukládáním těchto sankcí soudy členských států. 

 

 

VI.  Úmluva zřizující skupinu států proti korupci GRECO, Rada Evropy, přijatá 6. 

listopadu 1997. 

 

Tato úmluva byla přijatá Výborem ministrů Rady Evropy. Jejím cílem je monitorování 

dodrţování směrnic z oblasti korupce, na základě kterých vydává případné výhrady 

s cílem zlepšení činnosti členů Rady Evropy v boji proti korupci.     

 
Pozn.: Kapitola 2.5 navazuje na kapitolu 2.1 a mezinárodní smlouvy v ní uvedené.  
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3. Právní úprava v trestním zákoně 

Právní úprava základních forem korupce byla v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. 

zákonodárcem upravena v hlavě třetí nazvané trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných. V této hlavě byla dále zařazena do oddílu třetího pod názvem úplatkářství. 

Tři úplatkářské trestné činy vymezovaly ustanovení tohoto zákona v § 160- § 162 a to: 

přijímání úplatku v § 160, podplácení v § 161 a nepřímé úplatkářství v § 162. Oddíl 

třetí dále doplňoval tyto tři trestné činy o § 162a společné ustanovení a zvláštní 

ustanovení o účinné lítosti v § 163.  

 

„Nový trestní zákon“ č. 40/2009 Sb. upravuje základní formy korupčních trestných činů 

ve své hlavě desáté
60

a jeho díle třetím
61

 se stejným názvem, pod kterým tyto trestné 

činy upravoval předcházející trestní zákon - a to úplatkářství. Na označení těchto 

trestných činů se mění jejich jazykové označení v § 331 zákona č. 40/2009 Sb., a to na 

přijetí úplatku z původního přijímání úplatku, v § 332 tohoto zákona z původního 

podplácení na podplacení, čím je - z hlediska smyslu slova - děj ukončený. Jinak nový 

trestní zákon přebírá v ostatních ustanoveních stejná označení. Mění se ale samotné 

skutkové podstaty, coţ je důleţitý znak z  hlediska  posunu v právní úpravě, a to 

konkrétně v jejich rozšíření v podobě doplnění subjektů. Vzhledem k posunu těchto 

trestních činů do hlavy desáté dochází samozřejmě také k jinému číselnému označení, a 

to: přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332) a nepřímé úplatkářství (§ 333). Díl třetí je 

ukončen společným ustanovením (§ 334). „Nový trestní zákon“ neobsahuje v tomto díle 

hlavy desáté zvláštní ustanovení o účinné lítosti, jak obsahovala předcházející právní 

úprava v zákoně č. 140/1963 Sb, ale s korupční trestní činností souvisí dva nové trestné 

činy: nepřekažení trestného činu (§367) a neoznámení trestného činu (§368).  

 

Nová kodifikace trestního práva hmotného vychází z potřeb úpravy trestněprávní 

materie, ke které dochází po roce 1989, coţ je výrazem i velkého mnoţství novelizací 

předcházejícího trestního zákona. Současný trestní kodex navazuje na předcházející 

právní úpravu, která prošla četnými novelizacemi, které vycházely především 

z aktuálních potřeb vyvolaných dynamikou kriminality. Na protiprávní jednání je třeba 

reagovat prostředky trestního práva aţ v krajních případech a v souladu se subsidiární 

úlohou trestního práva. Kriminální politika, která sleduje kontrolu a potlačování 

kriminality, musí proto spočívat ve vhodném vyvaţování prevence a represe. 

 

Cílem trestního práva v České republice není pouhá odplata za spáchaný trestný čin. 

Trestním právem jsou sledovany cíle, jako je ochrana společnosti před pachately 

trestných činů, působení na pachatele a snaha o jeho nápravu, aby v budoucnu mohl 

vést řádný ţivot. Výkon trestu zároveň nesmí poniţovat jeho lidskou důstojnost. Kromě 

ochranné a reintegrační funkce pachatelů trestní právo téţ zajišťuje i přiměřené 

satisfakce obětem trestných činů.    
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 K posunu těchto trestných činů dochází z vůle zákonodárce, který respektuje jinou strukturu hodnot, 
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Nový kodex trestního práva je současně vyjádřením integrace v evropských strukturách 

a navazuje i na kodifikační snahy evropského trestního práva. Toto odvětví práva 

chránící práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, zájmy společnosti a 

ústavní zřízení České republiky určuje, která společensky škodlivá jednání jsou trestná a 

stanoví tresty za jejich spáchání, v některých případech je to výsledkem harmonizace a 

implementace institutů v souladu s právními akty Evropské unie a mezinárodních 

společenství, kterých je ČR členem. Oblast trestního práva procesního má být v souladu 

s trestním právem hmotným harmonizována později s ohledem na změny, které přinese 

hmotněprávní úprava. 

 

Nová kodifikace vychází ze zhodnocení dosavadních předpisů v trestněprávní oblasti, 

přihlíţí k vývoji právní teorie a praxe evropských států s rozvinutým demokratickým 

systémem zaměřuje se na vytvoření co nejvhodnějšího systému ochrany společnosti a 

jednotlivce před kriminalitou a jejími novými formami a vychází z cílů, kterými jsou 

například:
62

 

     

- Plné zajištění ochrany občanských práv a svobod a dalších hodnot 

garantovaných ústavou, Listinou základních práv a svobd, jakoţ i 

vynutitelnost důleţitých příkazů a zákazů prostředky trestního práva jako 

„ulitma ratio“. 

- Zajištění realizace trestní politiky demokratické společnosti zaloţené na 

principu humanismu, směřující k sociální integraci pachatelů a zajišťující 

přiměřenou satisfakci obětem trestných činů. 

- Prohloubení diferenciace a individualizace trestní odpovědnosti fyzických 

osob a právních následků této odpovědnosti. 

- Změna celkové filosofie ukládání sankcí, kde trest odnětí svobody je chápán 

jako „ultima ratio“ a kladení důrazu na individuální přístup k řešení trestních 

věcí s moţností vyuţití alternativních sankcí k zajištění pozitivní motivace 

pachatele. 

- Důsledné opuštění všech reliktů nedemokratického pojímání funkcí a účelu 

trestního zákona a přihlášení se k ideové diskontinuitě s právním řádem z 

totalitního období. 

- A konečně dosaţení srovnatelné úrovně s trestním právem moderního 

evropského standardu, při respektování mezinárodních závazků České 

republiky a poţadavků vyplývajících z evropských integračních procesů. 

   

Nový trestní zákon je zaloţen na těchto základních zásadách
63

: 

 

- „Ultima ratio“- subsidiární úloha trestního práva jako krajní prostředek 

ochrany jednotlivců a společnosti. 

- „Nullum crimen nulla poena sine lege“ – pachatele lze uznat vinným za 

trestný čin a uloţit mu za něj trestněprávní sankci jedině na základě zákona. 

- Zákaz retroaktivity přísnějšího zákona v souladu s Listinou základních práv 

a svobod. 

- Zákaz analogie in malam partem- nepřípustnost analogie k rozšiřování 

podmínek trestní odpovědnosti a při stanovení trestů ochranných opatření, 

včetně podmínek jejich uloţení. 

                                                 
62

 Z Důvodové zprávy k nové trestněprávní úpravě. 
63

 Viz tamtéţ. 
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- Individuální trestní odpovědnost fyzických osob- odpovědnost jen za vlastní 

jednání - vylučuje současně kolektivní odpovědnost. 

- Zavinění- jako znak vyjadřující trestní odpovědnost. 

- Ukládání a výkon sankcí- přiměřené trestání ve vztahu k závaţnosti 

trestného činu a osobě pachatele. 

    

Uvedené právní zásady nejsou přímo definovány v nové trestněprávní úpravě, ale jsou 

vyjádřeny v jeho celkové koncepci a ve vymezení šíře trestněprávní ochrany, kterou 

trestní zákoník ve svých jednotlivých ustanoveních poskytuje. Je potřebné je promítnout 

do jednotlivých ustanovení trestního zákoníku z hlediska jejich věcného obsahu a 

úpravy konkrétních institutů v obecné části a konstrukce skutkových podstat ve zvláštní 

části trestního zákona. 

     

Skutková podstata trestného činu. Jde o právní formu vyjadřující typové znaky 

trestného činu uvedené v trestním zákoně. Skutková podstata je tedy souhrnem 

objektivních a subjektivních znaků, neboli skupin znaků, které určují jednotlivé druhy 

trestných činů a odlišují je navzájem. Pojem skutkové podstaty trestného činu je 

vytvořen naukou, nejde tedy o znak trestného činu, který by zákonodárce definoval 

v zákoně. Výběr těchto znaků skutkové podstaty zákonodárce provádí na základě 

poznání, ţe ve společnosti se vyskytují určitá typická jednání, které jsou pro společnost 

zvlášť škodlivá a proti nímţ je třeba společnost chránit pohrůţkou, ukládáním a 

výkonem trestů a ochrannými opatřeními, na které nestačí prostředky jiných, mimo 

trestních právních odvětví
64

. Je vyjádřením souhrnu typových znaků určitého druhu 

trestného činu. K popisu typových znaků dochází v trestním právu právě kriminalizací 

určitého druhu společensky škodlivého činu. Jedná se o souhrn jeho typových znaků, 

které na jedné straně vyjadřují typovou nebezpečnost daného druhu trestného činu pro 

společnost a na druhé straně odlišují tento druh trestného činu od jiných druhů trestných 

činů. Znaky skutkových podstat jsou uvedeny v trestním zákoně v jeho zvláštní i obecné 

části
65

.  

 

Vzhledem ke změnám, které přináší zákon č. 40/2009 Sb., druhý znak trestného činu -

materiální- v podobě nebezpečnosti činu pro společnost dnem 1. ledna 2010 odpadá.  

 

Od skutkové podstaty musíme odlišovat „skutkový stav věci“
66

, pod nímţ rozumíme 

skutečný děj, který má být podle trestního zákona posouzen
67

. 

 

„Nullum crimen sine lege certa“. Z této zásady plyne, ţe skutkové podstaty 

jednotlivých druhů trestných činů mají být vymezeny s patřičnou určitostí, jasností a 

přehledností, neboť z nich vyplývají důleţitá pravidla pro chování lidí ve společnosti, 

ale i zákonná omezení lidských práv a svobod a garance zákonnosti trestního postihu. 

K tomu např.: čl. 39 Listiny základních práv a svobod, který obsahuje zásadu „Nulla 

poena sine lege“ : „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož 

i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.“; dále tak: čl. 2 

odst. 3 Listiny: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 
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 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné – Obená část, Zvláštní část. Praha: Linde 2006, s. 131, 132. 
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 Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI  Publishing 

2007, s. 119, 120. 
66

 § 2 odst. 5 TŘ ( zák. č. 141/1961 Sb.) 
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 Novotný, O.,  Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI  Publishing 

2007, s. 120, 121. 



 38 

činit, co zákon neukládá“; čl. 4 odst. 2 Listiny: „Meze základních práv a svobod mohou 

být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod upraveny pouze 

zákonem“; čl. 4 odst. 3 Listiny: „Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit 

stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky“; čl. 4 odst. 4 Listiny: 

„Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich 

podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro 

které byla stanovena“. Dále tak např. čl 8 Listiny.
68

  

 

Skutková podstata má dále význam pro rozlišení spolupachatelství a pomoci, pro 

rozlišení pokusu a přípravy a pro posuzování jednočinného souběhu
69

. K tomu viz dále 

u skutkových podstat podstat trestných činů úplatkářství. 

 

Znaky skutkových podstat úplatkářských trestných činů: objekt, objektivní stránka, 

subjekt (pachatel), subjektivní stránka a protiprávnost.  

 

Objektem neboli tzv. individuálním objektem
70

u úplatkářských trestných činů jsou 

právní hodnoty, proti kterým tento trestný čin směřuje, tedy zájem na řádném, 

nestranném, nezištném a zákonném obstarávání věcí obecného zájmu. Úplatkářství 

negativně ovlivňuje nejen řádnou a nestrannou činnost státních a samosprávných orgánů 

a jiných institucí, ale i další vztahy ve společnosti
71

. Je prostředkem pro nezákonné 

obohacování se a získávání neoprávněných výhod, škodlivě působí na činnost 

pracovníků státního aparátu a jiných organizací a na právní vědomí občanů
72

. 

 

Pro přesné posouzení trestných činů v těchto skutkových podstatách je zásadní 

vymezení toho, co je věc obecného zájmu a její obstarání a současně přesné vymezení 

pojmu úplatek. 

 

Obstaráním věcí obecného zájmu se rozumí plnění úkolů, na jejichţ řádném a 

nestranném plnění má zájem v zásadě celá společnost.  Jedná se o činnost především 

v oblasti státu a samosprávy, ale téţ v oblasti uspokojování obecně důleţitých 

ekonomických, zdravotních, sociálních a jiných potřeb zásadního významu. Obstarání 

věci obecného zájmu je proto nejen rozhodovací a jiná činnost související s výkonem 

pravomoci veřejného činitele (např. činnost státního zástupce, policisty, pracovníka 

úřadu aj.), ale téţ jiná činnost při plnění společensky významných úkolů, (jako např. 

rozhodování o přijetí ke studiu na vysoké škole, výkon funkce rozhodce, vydávání 

potvrzení lékařem o zdravotní způsobilosti pro výkon určitého povolání apod.). 

Činnosti, které pod pojem obstarání věci obecného zájmu nepatří, jsou činnosti občanů 

vyplývající z jejich osobnostních práv, jako např. prodej vlastního automobilu, výměna 

bytu, změna zaměstnání aj. 

 

                                                 
68 K tomu viz také např.: Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, II. Díl Ústavní právo České 

republiky. Linde Praha, 2004, s. 62-69, s. 87- 91. 
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 Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI  Publishing 

2007, s. 121. 
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 Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI  Publishing 

2007, s. 121. 
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 Pozn.: Z hlediska historického vývoje právní úpravy v oblasti korupční trestné činnosti po pádu 

socialistického státního zřízení dochází od devadesátých let k rozšíření trestněprávní ochrany i na 

soukromý sektor. 
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 Novotný, O., Vokoun, R. a kol. Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část. Praha: ASPI  Publishing 2007, 
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„Nový trestní zákon“ ponechává vymezení pojmu obstarání věci obecného zájmu teorii 

a judikatuře. Oba zákony obsahují pouze v Společných ustanoveních, ţe za obstarávání 

věcí obecného zájmu se povaţuje dodrţování pravidel hospodářské soutěţe, jejichţ 

účelem je zamezit tomu, aby v obchodních vztazích nedocházelo k poškozování nebo 

nedůvodnému zvýhodňování účastníků těchto vztahů nebo osob, které jejich jménem 

jednají.
73

 Ustanovení § 162a odst. 3 bylo vloţeno do zákona č. 140/1961 Sb. novelou 

v roce 2004 a definuje, ţe za obstarání věcí obecného zájmu se povaţuje téţ zachování 

povinnosti uloţené právním předpisem nebo smluvně převzaté, jejímţ účelem je zajistit, 

aby v obchodních vztazích nedocházelo k výše zmíněným negativním jevům.
74

 

V trestním zákoně č. 140/1961 Sb. je základní vymezení obsaţeno v jiţ zmíněném 

ustanovení § 162a odst. 3. Shodné vymezení obsahuje i ustanovení § 334 odst. 3 zákona 

č. 40/2009 Sb.  

 

Vymezení pojmu v judikatuře je například provedeno následovně: Obstaráváním věci 

obecného zájmu je nejen rozhodování, ale i jiná činnost, která s plněním úkolů 

týkajících se věci obecného zájmu přímo souvisí, např. příprava podkladů pro 

rozhodnutí, v daném případě pro uzavření smlouvy apod.
75

 

 

Úplatek je definován jako 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. Tato definice je v souladu i 

s poţadavky Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů 

v mezinárodních podnikatelských transakcích. Tato základní definice pojmu úplatku  je 

shodně upravena v zák. č. 140/1961 Sb. i v zák. č. 40/2009 a to v prvním zmíněném v § 

162a odst. 1 a v druhém zmíněném v § 334 odst. 1.
76

 Úplatkem je tedy neoprávněná 

výhoda- prospěch, kterého se dostává uplácenému, případně s jeho souhlasem jiné 

osobě, a na kterou není nárok.  

 

Podoby úplatku: zpravidla má podoby majetkového prospěchu jako například peníze, 

věcné dary, provize, prominutí dluhu nebo podoby nemajetkového prospěchu jako 

například vykonání souloţe, poskytnutí protisluţby, poskytnutí jiného zvýhodnění.
77

 

Hodnota úplatku není zákonem blíţe vymezena. Zejména významné bude, ve které 

sféře ţivota společnosti k úplatku došlo- a to jen z hlediska materiální stránky trestného 

činu. Za úplatek se nepovaţuje obvyklé spropitné jako výraz spokojenosti zákazníka při 

poskytování sluţeb. V oblasti výkonu státní moci a samosprávy a činnosti veřejných 

činitelů nelze ze zásadních důvodů tolerovat ţádné úplatky, a to ani nepatrné hodnoty. 

Není rozhodné, zda úplatkem bylo sledováno poskytnutí takové výhody, která je 

nezákonná, na niţ není právní nárok nebo která uplácejícího zvýhodňuje oproti jiným 
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osobám.
78

O úplatek půjde proto i v těch případech, kdy nesměřuje k výhodě nezákonné 

nebo k jinému zvýhodnění.
79

 

 

Pro trestnost úplatkářství se ale vyţaduje, aby mezi úplatkem a obstaráním věcí 

obecného zájmu byla souvislot.
80

 

 

Vyţaduje se také, aby poskytnutí, či přijetí úplatku, bylo v časové souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu. Je však nerozhodné, zda se tak stalo v době před, 

v průběhu nebo dodatečně po provedení úkonu- a to i bez předchozí úmluvy.
81

 

 

O tomto kauzálním nexu pojednává také judikát č. 1/78 rozh. tr., který uvádí: Souvislost 

mezi přijímáním úplatku a obstaráváním věci obecného zájmu tu bude tehdy, jestliže 

úplatek má vztah k činnosti, která spadá pod obstarávání věci obecného zájmu. 

 

Subjektem neboli pachatelem, dle zákona č.140/1961 Sb. základních úplatkářských 

trestných činů byl: 

- Osoba obstarávající věci obecného zájmu u trestného činu přijímání úplatku- 

jedná se o tzv. zvláštní subjekt, který vyţaduje § 160 TZ. 

- Kdokoli (ve smyslu osoby trestně odpovědné) u trestného činu podplácení dle § 

161 TZ. Tedy ten, kdo úplatek v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu 

poskytne, nabídne nebo slíbí. 

- Kdokoli u trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 162 TZ. Tedy ten, kdo za 

úplatek svým vlivem bude působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo 

tak jiţ učinil nebo ten, kdo z tohoto důvodu působení na výkon pravomoci 

veřejného činitele vlivem jiného tomuto úplatek poskytne, nabídne nebo slíbí, 

tedy ten, kdo bude osobu (která má vyuţít svého vlivu na působení na výkon 

pravomoci veřejného činitele) bude podplácet. 

 

Subjektem neboli pachatelem základních úplatkářských trestných činů můţe být dle 

zákona č.40/2009 Sb.: 

- Kaţdý, kdo je uveden jako subjekt dle zák. č. 140/1961 Sb.
82

 

- Navíc jako speciální subjekt dle „Nového trestního zákona“ u trestných činů 

přijímání úplatku dle § 331 a podplácení dle § 332 zák. č. 40/2009 Sb. dochází k 

právní úpravě i v soukromém sektoru.
83

 

 

Pojem veřejného činitele v rámci okolností pouţití vyšší trestní sazby je nahrazen 

pojmem úřední osoba, vymezuje ho § 127 zák. č. 40/2009 Sb. nasledovně: 
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 Viz. předcházející odstavec. 
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§ 127 

Úřední osoba 

 

(1) Úřední osobou je: a) soudce, b) státní zástupce, c) prezident České republiky, poslanec nebo 

senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající 

funkci v jiném orgánu veřejné moci, d) člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní 

samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci, e) příslušník ozbrojených sil 

nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie, f) soudní exekutor při výkonu exekuční 

činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce, g) notář při 

provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař, h) finanční arbitr a jeho zástupce, i) 

fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo 

rybářskou stráží, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá přitom svěřené pravomoci 

pro plnění těchto úkolů. 

 

(2)   K trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby se podle jednotlivých ustanovení trestního 

zákona vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s její pravomocí a odpovědností. 

 

(3) Úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace se za podmínek uvedených v odstavcích 

1a 2 považuje za úřední osobu podle trestního zákona, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva. 

 

 

Pojem veřejného činitele, který byl uţíván v předcházející právní úpravě, naposled 

v zák. č. 140/1961 Sb., má svůj původ v období komunismu. Byl nahrazen pojmem, 

který se uţívá v zahraničních právních úpravách a mezinárodních dokumentech. Co se 

týče rozsahu pojmu veřejného činitele, ten zachovává znaky předcházející právní 

úpravy jak z hlediska trestní odpovědnosti, tak z hlediska ochrany této osoby. Doplňuje 

ho ale dílčími změnami v návaznosti na ostatní ustanovení nové právní úpravy. 

Implementace Nařízení Rady ES č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěţe 

podle čl. 81 a 82 Smlouvy doplňuje taxativní výčet úředních osob  o notáře při 

provádění úkonů v řízení o dědictví v postavení soudního komisaře (§ 127 odst. 1, písm. 

g)), o finančního arbitra a jeho zástupce (§ 127 odst. 1, písm.h)), napříště pod pojmem 

úřední osoby je ustanoven stráţník obecní policie (§ 127 odst. 1, písm. e)). Ustanovení 

je zpřesněno u těcho a ostatních tam taxativně vymezených osob o podmínku naplnění 

tohoto institutu z hlediska odpovědnosti a ochrany v případě ţe tyto osoby plní úkoly 

státu nebo společnosti a poţívají přitom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. 

 

Podle společného ustanovení § 334 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb. se úřední osobou vedle 

osoby uvedené v § 127 rozumí téţ jakákoliv osoba: zastávající funkci v zákonodárném 

orgánu, soudním orgánu nebo v jiném orgánu veřejné moci cizího státu, zastávající 

funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním soudním orgánu, zastávající 

funkci nebo zaměstnaná nebo pracující v mezinárodní nebo nadnárodní organizaci 

vytvořené státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva veřejného nebo v jejím 

orgánu nebo institituci, nebo zastávající funkci v podnikající právnické osobě, v níţ 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. 

 

Pro srovnání: Slovenský trestní zákon č. 300/2005 Z.z. uţívá nadále pojmu veřejného 

činitele z období socialistického zákonodárství, tento pojem nahrazen nebyl v souladu 

s právními úpravami demokratických právních států. Pojem veřejného činitele je 

vymezen v tomto zákoně v jeho ustanovení § 128 odst. 1-9. Vymezuje ho v souladu 

s dokumenty mezinárodního práva veřejného, které jsou součástí právního řádu SR. 

Kupř. v odst. 2 tohoto zákona je vymezení zahraničního veřejného činitele, odst. 8 
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speciální vlastnosti tohoto subjektu pro jeho způsobilost být pachatelem trestného činu a 

podobně. 

 

Další výkladové ustanovení pro potřeby korupčních trestných činů, a to zejména k jejich 

kvalifikovaným skutkovým podstatám je ustanovení § 138 zák. č. 40/2009 Sb., které 

stanoví výše škody, prospěchu, hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty. Toto ustanovení 

zůstalo beze změny ve srovnání s právní úpravou v zák. č. 140/1961 Sb., došlo k jinému 

označení v trestním zákoně z důvodů změněné koncepce této právní úpravy a taky 

k rozšíření o škody na ţivotním prostředí v souladu s normami mezinárodního práva 

veřejného. 

 

§ 138 

Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození 

ţivotního prostředí a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty 

 

 
(1) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli malou 

se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč, větší škodou se rozumí škoda dosahující částky 

nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého 

rozsahu se rozumí škoda dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč. 

 

(2) Částek uvedených v odstavci 1 se uţije obdobně pro určení výše prospěchu, nákladů k odstranění 

následků poškození ţivotního prostředí, hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty. 

 

 

Ve srovnání s právní úpravou v obecné části zák. č. 140/1961 Sb. zůstala zachována 

struktura hranic určující výši škody, prospěchu, hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty. 

Nedošlo prozatím ke změnám v těchto kriteriích významných pro korupční trestné činy. 

 

Pro srovnání: Slovenský trestní zákon č. 300/2005 Z.z. vymezuje ve své obecné části 

hranice výše škody ve svém ustanovení § 124- 126 tohoto zákona. Podle § 125 odst. 1 se 

škodou malou rozumí škoda, převyšující sumu 266 eur. Větší škodou se rozumí suma 

dosahující nejméně desetinásobek škody malé, tedy nejméně 2 660 eur. Značnou škodou se 

rozumí škoda dosahující nejméně stonásobek malé škody, tedy nejméně 26 600 eur. Škodou 

velkého rozsahu se rozumí suma dosahující nejméně pětisetnásobek takové sumy, tedy 

133 000 eur. Dále je v odst. 1 stanoveno určující ustanovení pro určení výše prospěchu, 

hodnoty věci a rozsahu činu dle ustanovení o výši škody. 

 

Jednou z dalších změn je kategorizace soudně trestných jednání na zločiny a přečiny, tzv. 

bipartice, zaniká tím dosavadní pojetí jednotného deliktu. Přečinem je trestný čin, na který 

zákon stanoví trest odnětí svobody do 5- ti let. Kulpózní trestné činy jsou přečinem vţdy, 

v případech korupčních trestných činů se o kulpózní zavinění nejedná. Smyslem této 

kategorizace je vytvoření různých typů řízení, příslušnosti soudů a dalších institutů trestního 

řízení. 

 
 

§ 14 

 

Přečiny a zločiny 

 

(1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. 
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(2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něţ trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. 

 

(3) Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť 

závaţnými zločiny jsou ty trestné úmyslné trestné činy, na něţ trestní zákon stanoví 

trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let 

 

 

„Nový trestní zákon“ je zaloţen na formálním pojetí trestného činu, coţ vede k dosaţení 

maximální legality podmínek trestní odpovědnosti. Výhodou tohoto pojetí je, ţe dojde 

ke zvýšení jednotnosti při výkladu a aplikaci tohoto zákona a k posílení principu 

rovnosti před zákonem. Formální pojetí trestného činu odpovídá více logice trestního 

práva. Opouští se tedy napříště od materiálně formálního pojetí trestného činu. 

Důvodová zpráva k novému trestnímu zákonu uvádí, ţe kodifikace trestního práva 

hmotného vychází z formálního pojetí trestného činu. Neznamená to však, ţe trestný čin 

se má chápat jenom jako pouhý popis znaků charakterizujících trestný čin, neboť 

z hlediska jeho legislativního vymezení i jeho interpretace je třeba jej posuzovat jako 

čin společensky škodlivý, coţ ale nemá při jeho aplikaci význam materiálního znaku 

trestného činu. Aby se tedy jednalo o trestný čin, musí tento vykazovat znaky uvedené 

v trestním zákoně- formální stránka a zároveň musí jít o čin společensky škodlivý. 

 

Trestní zákon č. 40/2009 Sb. tedy zavádí bipartici trestných činů. Jelikoţ kategorii 

přestupků v našem právním řádu řeší na úrovni správního práva zákon o přestupcích
84

, 

„Nový trestní zákon“ uţívá tedy bipartici trestných činů a zavádí dvě kategorie soudně 

trestních deliktů, a to kategorii přečinů a zločinů. § 14 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb.: 

„Trestné činy se delí na přečiny a zločiny“ Následně k tomu vymezuje přečiny §14 

odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb.: „Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné 

trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odneětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby do pěti let.“ Zákonné vymezení zločinů provádí § 14 odst. 3 zák. č. 40/2009 Sb.: 

„Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť 

závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.“ Jak uvidíme níţe, u 

úplatkářských trestných činů se budeme pohybovat jak v kategorii přečinů, tak i 

v kategorii zločinů, dokonce subkategorie zločinů, a to zvlášť závaţných zločinů. 

Pojem trestného činu je tedy nadřazen, jedná se o protiprávní čin, který trestní zákon 

označuje za trestní a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně (§ 13 odst. 1 

trestního zákona). Tato základní definice slouţí k vymezení daného trestného činu dle 

jednotlivé skutkové podstaty, která je obsaţena ve zvláštní části tohoto zákonníku a to 

způsobem vymezeným v § 14 trestního zákona. Přečiny jsou všechny nedbalostní 

trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něţ trestní zákon stanoví trest odnětí svobody 

s horní hranicí trestní sazby do pěti let (§ 14 odst. 2 trestního zákona) nebo zločiny (§ 

14 odst. 3 alinea první trestního zákona) jsou všechny trestné činy, které nejsou podle 

trestního zákona přečiny. Jedná se tedy o všechny trestné činy, na něţ trestní zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby od pěti let a současně se bude 

jednat o úmyslné trestné činy. Nedbalostní delikty jsou přečiny. Zvlášť závaţné zločiny 

jsou vymezeny v § 14 odst. 3 alinea druhá, jako úmyslné trestné činy, na něţ zákon 

stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let.  
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Pro srovnání: Slovenský trestní zákon č. 300/2005 Z.z. určuje stejně jako „Nový trestní 

zákon“ hranici pro vymezení zločinu a přečinu 5 let. Kromě toho, slovenská právní 

úprava v ustanovení § 11 odst. 2 stanoví, ţe o zločin jde i tehdy, kdyţ trestní zákon 

v přísnější skutkové podstatě přečinu spáchaného úmyslně, je stanovena horní hranice 

trestní sazby převyšující 5 let. Bude se tedy jednat o kvalifikované skutkové podstaty 

úmyslných trestných činů. Podle tohoto pravidla se budou tedy posuzovat jako zločiny i 

ty korupční trestné činy- vzhledem k jejich úmyslnému zavinění, které ve své základní 

skutkové podstatě budou mít sice trestní sazbu nepřevyšující 5 let, ale v kvalifikovaných 

skutkových podstatách bude trestní sazba vyšší 5 let.  

Přečinem tedy dle slovenské trestněprávní úpravy podle § 10 je: trestný čin spáchaný 

z nedbalosti; úmyslný trestný čin, na který trestní zákon ve své zvláštní části stanoví 

trest odnětí svobody s hornou hranicí trestní sazby nepřevyšující 5 let. Nejde o přečin, 

jestli vzhledem k způsobu provedení činu a jeho následkům, okolností, za kterých byl 

čin spáchán, míru zavinění a motiv pachatele je jeho závaţnost nepatrná.  

Zločinem dle slovenského trestního zákona podle § 11 je: úmyslný trestný čin, za který 

trestní zákon ve své zvláštní části stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní 

sazby převyšující 5 let; o zločin jde taky tehdy, kdyţ v příslušné skutkové podstatě 

přečinu spáchaného úmyslně je stanovena horní hranice trestní sazby převyšující 5 let; 

zločin, za který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s dolní hranicí trestní sazby 

nejméně deset let, povaţuje se za zločin zvlášť závaţný. 

Právní úprava v zák. č. 140/1961 Sb. vymezovala účel zákona v § 1, který zní: „Účelem 

trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a 

oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.“  

Na rozdíl od předcházející právní úpravy zákon č. 40/2009 Sb. účel zákona nevymezuje, 

tedy toto ustanovení, které je pozůstatkem ještě socialistického zákonodárství 

nepovaţuje napříště zákonodárce za tak důleţité, ţe by našlo místo v úvodních 

ustanoveních nové trestněprávní úpravy. Také ustanovení § 2 zák. č. 140/1961 Sb., 

které vymezuje prostředky k dosaţení účelu trestního zákona (kterými jsou pohrůţky 

trestu, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření
85

), nenachází v nové trestněprávní 

úpravě své místo. 

 

Pozn.: Součástí předcházejícího výkladu je i rozbor Společných ustanovení § 334 trestního zákona, který 

tvoří základ pro další kapitoly této práce. Z toho důvodu jsem ho zařadil právě do úvodní části. 
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3.1. Přijetí úplatku § 331 zák. č. 40/ 2009 Sb. 

 

 

Nová trestněprávní úprava rozšiřuje skutkovou podstatu tohoto trestného činu o další 

subjekt (ve srovnání s právní úpravou podle zák. č. 140/1961 Sb.), který je definován 

jako zprostředkovatel. … „prostřednictvím jiného“…, dále je tato skutková podstata 

rozšířena o soukromý sektor, tedy podnikatele, nebo osobu, která je ve vztahu 

k podnikání. 

 

§ 331 

 (zák. č. 40/ 2009 Sb.) 

Přijetí úplatku 
 

 

(1) Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe 

nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti 

s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, … 

 

(2) Kdo za okolností uvedených v odstavci 1 úplatek ţádá, ...  

 

(3) … , 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo 

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba. 

 

(4) …,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého 

rozsahu, nebo 

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. 

 

 

Přijetí úplatku dle § 331 odst. 1-4 je charakterizováno jako tzv. pasivní úplatkářství a to 

z toho důvodu, ţe úplatkem disponuje protistrana.  

 

Trestný čin přijetí úplatku osnova upravuje a upřesňuje tak, aby pokrýval jak přímé 

přijetí úplatku, tak i nepřímé úplatkářství prostřednictvím jiné osoby. Trestní 

odpovědnost případného prostředníka pak bude posuzována podle formy a míry jeho 

účasti buď jako spolupachatelství (§ 23) nebo jako účastenství (§24). 

 

V rámci úplatkářství u přijetí úplatku osnova upravuje i korupci v soukromém sektoru 

na základě Rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/JVV ze dne 22. července 2003 o boji 

s korupcí v soukromém sektoru a Společné akce ze dne 22. prosince 1998 přijaté Radou 

na základě článku K. 3 Smlouvy o Evropské unii o korupci v soukromém sektoru. 

 

Vzhledem ke společenské závaţnosti takového jednání a v návaznosti na Vládní 

program boje proti korupci v České republice byly jiţ v zákoně č. 140/1961 Sb. zvýšeny 

trestní sazby jiţ novelou č. 122/2008 Sb. a zákon č. 40/2009 Sb. je přebírá a tím zároveň 

dochází i k většímu odlišení typové závaţnosti těchto trestných činů od dalších 

navazujících trestných činů.
86

 

 

Objektem trestného činu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 aţ 4 tedy zůstávají hodnoty 

společnosti, které zahrnují zájem na řádném, nestranném a zákonném obstarání věcí 
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 Viz k tomu Důvodová zpráva k zák. č. 40/2009 Sb.  
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obecného zájmu, rozšířeny v této skutkové podstatě o zájem na řádném výkonu 

podnikatelské činnosti ve smyslu jejího vymezení v obchodním zákonníku
87

.   

 

Subjektivní stránka tresného činu přijetí úplatku dle § 331 odst. 1 aţ odst. 4 vyţaduje 

úmysl. 

 

Subjektem neboli pachatelem trestného činu přijetí úplatku můţe být jen speciální 

subjekt a to buď osoba obstarávající věci obecného zájmu nebo osoba, jejiţ jednání je 

přímo spojeno s podnikatelskou činností.
88

 Jen úřední osoba můţe být pachatelem 

trestného činu přijetí úplatku podle § 331 odst. 3, písm b) a podle § 331 odst. 4, písm. 

b). 

 

První odstavec této skutkové podstaty vymezuje skutečnost, kdy pachatel souhlasí se 

vzniklou situací, ve které se mu buď přímo dostává úplatku, nebo se mu tato 

neoprávněná výhoda, tedy prospěch slibuje, a to přímo, nebo prostřednictvím jiné 

osoby, a to v souvislosti s věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým, 

nebo jiného. Tuto situaci pachatel nevyvolal, vzniká tedy nezávisle na jeho vůli, je tedy 

zřejmé, ţe právě z tohoto důvodu je označována jako tzv. pasivní úplatkářství. Skutková 

podstata tohoto ustanovení je základní skutkovou podstatou pro jednání v odstavcích 3 a 

4 a její modifikace je také základem pro skutkovou podstatu odst. 2 tohoto ustanovení. 

Toto ustanovení vymezuje a postihuje tzv. pasivní úplatkářství.  

 

Objektivní stránka podle § 331 odst. 1 spočívá alternativně u dvou samostatně určených 

subjektů (v prvním případě se jedná o osobu, která má ve své pravomoci rozhodovat o 

věci, která je v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu, tedy činnosti, na jejichţ 

řádném a nestranném plnění má zájem v zásadě celá společnost; v případě druhém 

v souvislosti s podnikáním): podle § 331 odst. 1 alinea první- v přijetí úplatku nebo 

v přijetí slibu o poskytnutí úplatku v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo 

podle § 331 odst. 1 alinea druhá v přijetí úplatku nebo v přijetí slibu o poskytnutí 

úplatku v souvislosti s podnikáním. Pro trestnost těchto jednání je nevyhnutné, aby mezi 

úplatkem v souvislosti s podnikáním nebo v souvislosti s obstaráním věcí obecného 

zájmu byla souvislost. Trestné je i jednání, kterým pachatel přijal úplatek nebo si dal 

slíbit úplatek nejen pro sebe přímo, ale i prostřednictvím jiného a taky jednání, kdy 

pachatel přijme nebo si dá slíbit úplatek pro jiného.  

 

Pro srovnání s předcházející právní úpravou
89

: 

 

Právní úprava přijímání úplatku byla v zák. č. 140/1961 Sb. vymezena v § 160:  
 

(1) Kdo v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu přijme nebo si dá slíbit úplatek,… 

 

(2)  Kdo  za  okolností  uvedených  v  odstavci  1  úplatek  žádá, ... 

 

(3) … , 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. 
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 § 2 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.: „ Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku.“ 
88

 Jedná se o ustanovení: § 331 odst. 1; § 331 odst. 2; § 331 odst. 3, písm. a); § 331 odst. 4, písm. a). 
89

 Z důvodu větší přehlednosti společných a odlišných znaků v předcházející právní úpravě a v úpravě dle 

„Nového trestního zákona“ uvádím u tohoto trestného činu podrobnější přehled. Plyne z toho také 

skutečnost o pouţitelnosti některých dřívějších výkladů odborné literatury.  
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(4)  … , 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. 

 

 

Objektivní stránka byla v § 160 odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb. tvořena v tomto odstavci 

dvěma alternativními formami jednání, a to přijetím samotného úplatku nebo přijetím 

slibu o poskytnutí tohoto úplatku.
90

 V prvním případě docházelo k naplnění skutkové 

podstaty tohoto trestného činu v momentě, kdy osoba obstarávající věc obecného zájmu 

úplatek přijme.  

 

Ve druhém případě, tedy k přijetí slibu o poskytnutí úplatku postačilo, ţe pachatel 

učiněnou nabídku neodmítne a souhlasí s ní. Vţdy se ale vyţaduje souvislost mezi 

úplatkem a obstaráváním věcí obecného zájmu. Trestný čin byl tedy dle tohoto 

ustanovení dokonán nejen přijetím úplatku samotného, ale téţ přijetím slibu úplatku. Ve 

druhém případě bylo tedy nerozhodné, zda pachatel úplatek obdrţel.
91

 Slib úplatku je 

vyjádřením závazku poskytnout úplatek v budoucnosti. Znak „dá si slíbit úplatek“ je 

formou přípravy (§ 7 tr. zák.), která je tu povýšena na dokonaný trestný čin. Je také 

nerozhodné, kdy došlo ke splnění slibu a jak je výše popsáno, zda ke splnění tohoto 

slibu vůbec došlo.
92

 Trestnost činu tedy není ovlivněna skutečným splněním slibu, a 

tedy k naplnění dohody mezi úplatkářem na straně jedné a obstaravatelem věci 

obecného zájmu, který přijal slib úplatku. Tím byl vyjádřen vysoký stupeň 

nebezpečnosti této trestné činnosti, který za dokonaný trestný čin povaţuje jiţ samotný 

slib úplatku bez ohledu na skutečnost, zda byl tento slib taky reálně splněn. Subjektem 

neboli pachatelem tohoto trestného činu podle § 160 odst. 1 zák. č. 140/1961 Sb. mohla 

být jen osoba, která má účast na obstarávání věcí obecného zájmu a přijala, nebo si 

nechala slíbit úplatek. Ten, kdo úplatek zprostředkovává, je pomocníkem k trestnému 

činu - § 10 odst. 1, písm. c)  tr. zák.: „Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo 

jeho pokusu je, kdo úmyslně poskytl jinému pomoc ke spáchání trestného činu, zejména 

opatřením prostředků, odstraněním překáţek, radou, utvrzováním v předsevzetí, slibem 

přispět po trestném činu.“ /pomocník/. Trestného činu dle § 160 odst. 1 TZ se můţe 

dopustit ten, kdo není veřejným činitelem
93

 za podmínky obstarávání věci obecného 

zájmu.    

 

Pokračování nové trestněprávní úpravy: 

 

Odst. 2 tohoto ustanovení postihuje tzv. pasivní úplatkářství. Jednání pachatele spočívá 

v ţádání úplatku, tedy v jeho aktivním jednání, coţ odlišuje tuto skutkovou podstatu od 

skutkové podstaty v odst. 1 tohoto ustanovení, ale úplatkem disponuje protistrana. Jedná 

se o moment, kdy subjekt tohoto trestného činu sám nebo prostřednictvím jiného 

úplatek aktivně ţádá. Jedná se o lex specialis ve vztahu k § 331 odst. 1 zák. č. 40/2009 

Sb., tedy speciální ustanovení. Z důvodu této speciality je tedy vyloučen jednočinný 

                                                 
90

 Novotný, O., Vokoun, R. a kol. Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část. Praha: ASPI  Publishing 2007, 

s. 354, 355. 
91

 Viz. tamtéţ. 
92

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné – Obecná část, Zvláštní část. Praha: Linde 2006, s. 518, 519,. 

Taky Jelínek, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád – Poznámkové vydání s judikaturou. Praha: Linde  

2006, s. 171. 
93

 K tomu více: Novotný, O., Vokoun, R. a kol. Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část. Praha: ASPI  

Publishing 2007, s.355. 
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souběh těchto dvou trestných činů.
94

 Skutková podstata tohoto ustanovení navazuje na 

základní skutkovou podstatu v § 331 odst. 1 a modifikuje jednání pachatele tak, ţe tento 

úplatek ţádá. Tím vzniká nová a druhá základní skutková podstata trestného činu - 

přijímání úplatku. 

 

Objektivní stránka podle § 331 odst. 2 alinea první, tedy spočívá v jednání pachatele, 

který v prvním případě sám nebo prostřednictvím jiného, a to v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu, úplatek ţádá pro sebe nebo také pro jiného. Ve druhém případě § 

331 odst. 2 alinea druhá, úplatek ţádá sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti 

s podnikáním svým nebo podnikáním jiného. Také pro trestnost těchto jednání je 

nevyhnutné, aby mezi úplatkem v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo 

v souvislosti s podnikáním byla souvislost. Dle tohoto ustanovení, které se váţe na 

základní skutkovou podstatu uvedenou v § 331 odst. 1 je tedy trestné ţádání úplatku pro 

sebe, prostřednictvím jiného nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného 

zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo podnikáním jiného. Jde tedy o 

situace, kdy právě „přijímatel“ úplatku aktivně jedná tak, ţe od strany druhé úplatek 

ţádá, aniţ by mu tento byl nabídnut. Pro trestnost činu vymezeného v této skutkové 

podstatě postačí, kdyţ pachatel učiní jakékoliv jednání, ze kterého je zřejmé, ţe úplatek 

očekává a chce. Nevyţaduje se, aby pachatel úplatek poţádal výslovně.
95

 Tento trestný 

čin je dokonán jiţ tím, ţe pachatel o úplatek poţádá. Není rozhodné, zda mu byl úplatek 

poskytnut nebo slíben. 

 

V dosavadní právní úpravě podle zák. č. 140/1961 Sb. je judikaturou řešena situace, kdy 

pachatel, který úplatek ţádal nebo si dal slíbit, jej taky přijal, se přihlédlo jako k jedné 

z okolností spoluurčujících stupeň nebezpečnosti činu pro společnost ve smyslu § 3 

odst. 4 TZ
96

 . Pojednávala se tedy materiální stánka trestného činu. 

 

Objektem tohoto trestného činu jsou hodnoty, které jsou uvedeny u objektu uvedeného 

v části ad. odst. 1.  

 

Subjektem neboli pachatelem tohoto trestného činu můţe být osoba, která má účast na 

obstarávání věcí obecného zájmu, nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiné 

úplatek ţádá, nebo se tohoto jednání dopustí prostřednictvím jiného. Tak, jak je tomu u 

odstavce jedna, je i tato skutková podstata základní ke kvalifikované skutkové podstatě 

u trestného činu přijímání úplatku úřední osobou.
97

  

 

Subjektivní stránka této skutkové podstaty vyţaduje úmysl. Stejně tak, jako § 331 odst. 

1 s modifikací v ţádání tohoto úplatku pachatelem, čím je vytvořena nová skutková 

podstata. Jedná se tedy o úmyslné jednání pachatele spočívající v ţádání úplatku. Pro 

jeho trestnost postačí moment samotného ţádání této neoprávněné výhody a to i jinak, 

neţ výslovně.
98

 

 

 

                                                 
94

 V ustanoveních § 160 odst. 1 a § 160 odst. 2 se jedná o dvě samostatné skutkové podstaty. K tomu viz. 

Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář.  II. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2004, s. 920.   
95

 K tomu viz.: 46/83 rozh. tr. 
96

 K tomu viz.: 17/78 rozh. tr.  
97

 K tomu viz.: § 127 odst. 1 trestního zákona. 
98

 K tomu viz také: 46/83 rozh. tr. a to, co je zmíněné u objektivní stránky tohoto trestného činu, neboli 

např. tacite, tacito consensu. 



 49 

Ad. odst. 3 a odst. 4: V těchto odstavcích jsou zakotveny tzv. kvalifikované skutkové 

podstaty
99

, které k základním skutkovým podstatám připojují tzv. kvalifikační okolnost, 

která podmiňuje pouţití vyšší trestní sazby.  

 

Ad. odst. 3: Jedná se o kvalifikovanou skutkovou podstatu postihující pachatele, který 

svým úmyslným jednáním a za podmínek stanovených alternativně v odst. 1 nebo 

v odst. 2 tohoto ustanovení (§ 331) jedná v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný 

prospěch
100

 (§ 331 odst. 3, písm. a) nebo spáchá- li takový čin jako úřední osoba
101

 (§ 

331 odst. 3, písm. b). V případě úřední osoby se bude její trestnost omezovat na 

obstarání věcí obecného zájmu, jelikoţ tato osoba nevykonává činnost související 

s podnikáním svým nebo jiného. V této druhé kvalifikované skutkové podstatě se tedy 

vyţaduje speciální subjekt- úřední osoba jako pachatel tohoto trestného činu.  

 

Tvoří kvalifikovanou skutkovou podstatu
102

 ke dvěma základním skutkovým podstatám 

vymezených v odst. 1 a odst. 2.  

 

§ 331 odst. 3, písm. a), písm. b) je tedy tvořen znaky dvou základních skutkových 

podstat uvedených v odst. 1 a odst. 2 a modifikuje je dalšími, níţe uvedenými, které 

typizují vyšší stupeň nebezpečnosti činů jimi charakterizovaných pro společnost, 

vyjádřením toho je uţití vyšších trestních sazeb. Tato vyšší typová nebezpečnost 

spočívá v těchto znacích:  

 

I.: u § 331 odst. 3, písm a) – v závaţnějším porušení nebo ohroţení objektu trestného 

činu ve vztahu k základním skutkovým podstatám
103

, a to tím, ţe pachatel jednal 

v úmyslu sobě nebo jinému, a to přímo nebo prostřednictvím jiného, opatřit značný 

prospěch. Značný prospěch je prospěch dosahující částky nejméně 500 000 Kč. Hranice 

tohoto prospěchu je ohraničena stropem do 5 mil. Kč a tento prospěch, na který není 

právní nárok, dle skutkové podstaty podle § 331 odst. 1 TZ přijme nebo si dá slíbit, 

nebo dle skutkové podstaty podle § 331 odst. 2 ţádá pro sebe nebo pro jiného, a to 

v obou případech i prostřednictvím jiného a v souvislosti s obstaráním věci obecného 

zájmu, podnikáním svým nebo podnikáním jiného. 

 

II.: Druhá kvalifikovaná skutková podstata v § 331 odst. 3, písm. b) se vztahuje na 

speciální subjekt, u kterého ve vztahu k základním skutkovým podstatám vidí vyšší 

stupeň nebezpečnosti činu vzhledem k osobě pachatele, kterou můţe být jen úřední 

osoba. V návaznosti na základní skutkové podstaty § 331 odst. 1 a § 331 odst. 2 se tedy 

jedná o spáchání trestného činu speciálním subjektem, kterého trestní zákon zakotvuje v 

§ 127 odst. 1 trestního zákona. Specifikum této kvalifikované skutkové podstaty spočívá 

tedy zejména ve vyšší typové nebezpečnosti v poškození nebo ohroţení objektu 

trestného činu a zároveň ve zvláštním postavení subjektu trestného činu. 

 

                                                 
99

 Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obecná část. Praha: ASPI  Publishing 

2007, s. 124. 
100

 Značným prospěchem se dle § 138 odst. 1 a za pouţití odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb. rozumí prospěch 

dosahující částky nejméně 500 000 Kč. U této skutkové podstaty bude horní hranice omezena 

vymezeným prospěchem velkého rozsahu, který dosahuje částky nejméně 5 mil. Kč. 
101

 K pojmu úřední osoby viz výše a taky § 127 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb. 
102

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné – Obecná část, Zvláštní část. Praha: Linde 2006, s. 136. Taky v: 

Novotný, O., Vanduchová, M. a kol. Trestní právo hmotné – I. Obená část. Praha: ASPI  Publishing 

2007, s. 124. 
103

 § 331 odst. 1 TZ jako první skutková podstata a § 331 odst. 2 TZ jako druhá skutková podstata. 
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Tuto kvalifikovanou skutkovou podstatu dle výše uvedeného můţe naplnit jen speciální 

subjekt, a to úřední osoba dle § 127 odst. 1 trestního zákona
104

, a to tím, ţe vzhledem 

k základním skutkovým podstatám: přijme nebo si dá slíbit úplatek (§ 331 odst. 1), nebo 

naplní druhou skutkovou podstatu trestného činu přijímání úplatku, a to tak, ţe úplatek 

ţádá dle § 331 odst. 2 trestního zákona. 

 

Vyjádřením vyšší typové nebezpečnosti této kvalifikované skutkové podstaty jsou právě 

moţnosti uloţení sankcí, které jsou vyšší, jak je tomu u základních skutkových podstat 

k těmto kvalifikovaným trestným činům
105

. 

 

Ad. odst. 4: Tento odstavec je druhou kvalifikovanou skutkovou podstatou k základním 

trestným činů uvedeným v § 331 odst. 1 a § 331 odst. 2 trestního zákona. Postihuje 

jednání pachatele, který svým úmyslným jednáním za podmínek stanovených 

alternativně v § 331 odst. 1 nebo odst. 2 jedná v úmyslu opatřit sobě nebo jinému 

prospěch velkého rozsahu
106

 (§ 331 odst. 4, písm. a)) nebo spáchá- li takový čin jako 

úřední osoba, která jedná v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch
107

(§331 

odst. 4, písm. b)). Také v případě této druhé kvalifikované skutkové podstaty odst. 4 

písm. b tohoto ustanovení se vyţaduje speciální subjekt vymezený pojmem úřední 

osoba- jako pachatel tohoto trestného činu.  

 

Modifikuje základní dvě skutkové podstaty právě vyšším stupněm nebezpečnosti, a to 

zase vyšším, jak je zakotven v první kvalifikované skutkové podstatě § 331 odst. 3 

trestního zákona. Tato vyšší typová nebezpečnost spočívá v těchto znacích:  

 

I.: § 331 odst. 4, písm. a) TZ: v závaţnějším porušení nebo ohroţení objektu trestného 

činu ve vztahu k základním skutkovým podstatám
108

 a současně závaţnější, jak stanoví 

první kvalifikovaná podstata tohoto trestného činu
109

,  a to tím, ţe pachatel jednal 

v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, který vymezuje § 138 

odst. 1, odst. 2 trestního zákona. Hodnota prospěchu velkého rozsahu je ohraničena 

spodní hodnotou nejméně 5 000 000 Kč. Horní hranice tohoto prospěchu v našem 

trestním zákoně dána není, jedná se tedy o hranici „nekonečnou“. Toto ještě závaţnější 

ohroţení objektu chráněného trestním zákonem v základních skutkových podstatách a 

také závaţnější, jak postihuje první kvalifikovaná skutková podstata
110

 je právě 

neoprávněný prospěch velkého rozsahu, který si pachatel nechá slíbit nebo přijme, a to 

pro sebe nebo pro jiného podle § 331 odst. 1 trestního zákona, nebo dle skutkové 

podstaty podle § 331 odst. 2 trestního zákona, úplatek ţádá pro sebe nebo pro jiného.   

 

II.: Druhá část druhé kvalifikované skutkové podstaty v § 331 odst. 4, písm. b) se 

vztahuje také na speciální subjekt, u kterého ve vztahu k základním skutkovým 

                                                 
104

 § 127 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb.: dále ve smyslu tohoto ustanovení, které vyţaduje u jeho trestní 

odpovědnosti podle jednotlivých ustanovení trestního zákona, aby trestný čin byl spáchán v souvislosti s 

jeho pravomocí a odpovědností. 
105

 K tomu viz část: sankce. 
106

 Prospěch velkého rozsahu dle § 138 odst. 1 za pouţití odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb. je prospěch 

dosahující částky nejméně 5 mil. Kč. U této skutkové podstaty horní hranice úplatku omezena není. 
107

 Vymezení značného prospěchu viz výše. Tato skutková podstata je poslední kvalifikovanou skutkovou 

podstatou trestného činu přijímání úplatku úřední osobou. Značný prospěch a speciální subjekt jsou tady  

určujícím kritériem jejího naplnění, horní hranice prospěchu omezena není. 
108

 Viz. § 331 odst. 1 TZ a § 331 odst. 2 TZ. 
109

 Viz. § 331 odst. 3 TZ. 
110

 Viz. tamtéţ. 
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podstatám vidí vyšší stupeň nebezpečnosti činu pro společnost vzhledem k osobě 

pachatele, kterou můţe být jen úřední osoba. V návaznosti na základní skutkové 

podstaty § 331 odst. 1 a § 331 odst. 2 se tedy bude jednat o spáchání trestného činu 

speciálním subjektem, kterého trestní zákon zakotvuje v jiţ zmíněném § 127 odst. 1, 

odst. 2 trestního zákona. Specifikum této kvalifikované skutkové podstaty je shodné 

s jiţ uvedeným ve výkladu k § 331 odst. 3, písm. b).
111

 

 

Vyjádřením ještě vyšší typové nebezpečnosti této kvalifikované skutkové podstaty jsou 

opět moţnosti uloţení sankcí, které jsou vyšší, jak je tomu u základních skutkových 

podstat a u první kvalifikované skutkové podstaty.
112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111

 K subjektu této skutkové podstaty viz taky výklad o naplnění skutkové podstaty k § 331 odst. 3, písm. 

b) 
112

 viz. kapitola Sankce. 
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3.2. Podplacení § 332 zák. č. 40/ 2009 Sb. 

 

Ve srovnání s dřívější právní úpravou (zák. č. 140/1961 Sb.) došlo k rozšíření této 

skutkové podstaty o prvky uvedené níţe. 

 

§ 332 

(zák. č. 40/2009 Sb.) 

Podplacení 

 

 
(1) Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne 

nebo slíbí úplatek; nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného 

poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, …  

 

(2) … , 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch nebo způsobit 

jinému značnou škodu anebo jiný zvláště závaţný následek, nebo 

b) spáchá-li takový čin vůči úřední osobě. 

 

 

Podplácení dle § 332 odst. 1 a odst 2 písm. a), písm b) je charakterizováno jako tzv. 

aktivní úplatkářství. Ten, kdo podplácí, úplatkem aktivně disponuje. 

 

Základní skutkové podstaty obsahuje odst. 1 tohoto ustanovení, kvalifikované skutkové 

postaty jsou obsaţeny v odst. 2 písm. a), písm. b). 

 

Objektem trestného činu podplacení je stejný zájem na ochraně společensky 

významných hodnot, jako je tomu u trestného činu přijetí úplatku. Tento fakt plyne ze 

samotné vzájemné souvislosti společensky tak nebezpečného jednání, jakým je přijetí 

úplatku a podplácení. Je to tedy zájem na řádném a nestranném obstarávání věcí 

obecného zájmu a zájem na řádném výkonu podnikatelské činnosti. První případ je 

vyjádřen v § 332 odst. 1 alinea první a případ druhý je vyjádřen v § 332 odst. 1 alinea 

druhá. 

 

Pachatelem neboli subjektem trestného činu podplacení můţe být kdokoli. 

 

Z hlediska subjektivní stránky tohoto trestného činu se vyţaduje úmysl 

 

Odstavec první tohoto ustanovení je základní skutkovou podstatou trestného činu 

podplacení. 

 

Objektivní stránka v tomto odstavci spočívá v alternativním jednání, kterým pachatel 

poskytne, nabídne nebo úplatek slíbí, a to v souvislosti s obstaráním věcí obecného 

zájmu (§ 332 odst. 1 alinea první), nebo pachatel poskytne, nabídne  nebo slíbí úplatek, 

a to v souvislosti s podnikáním svým nebo podnikáním jiného (§ 332 odst. 1 alinea 

druhá) 

 

Odstavec druhý je kvalifikovanou skutkovou podstatou k § 332 odst. 1. Je tedy 

jednáním nebezpečnějším, jak je tomu u základní skutkové podstaty. 
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Jde o jednání, kterým pachatel za podmínek stanovených v základní skutkové podstatě 

jedná v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch
113

 nebo způsobit jinému 

značnou škodu nebo jiný zvlášť závaţný následek. Toto jednání podle § 332 odst. 2, 

písm. a) se tedy vztahuje k jednání vůči osobě obstarávající věci obecného zájmu nebo 

vůči osobě, která je ve vztahu k podnikání- podnikatel, zaměstnanec, jednatel 

společnosti a podobně. Podle § 332 odst. 2, písm. b) se vyţaduje speciální předmět 

útoku, kterým je úřední osoba. 

 

Podplacení je v této skutkové podstatě charakterizováno několika dalšími znaky, které 

jsou uvedeny níţe /v dřívější právní úpravě podle § 161 zák. č. 140/1961 Sb. bylo 

vymezené následovně: (1)  Kdo  jinému  v  souvislosti  s  obstaráváním  věcí  obecného 

zájmu poskytne, nabídne  nebo slíbí úplatek, … (2) … a) spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný  prospěch  nebo  způsobit  jinému 

značnou škodu nebo jiný zvlášť závaţný následek, nebo b) spáchá-li takový čin vůči 

veřejnému činiteli/. Z hlediska vůle pachatele tohoto trestného činu jde o to, ţe pachatel 

je rozhodnut úplatek poskytnout za stanovených podmínek jiné osobě, a to zejména za 

účelem dosaţení určitého cíle. Pro trestnost tohoto činu je nerozhodné, zda pachatel 

sleduje cíl legální, jako například urychlení vybavení věci, kterou by dosáhl bez 

úplatku, nebo zda se jedná o to, ţe pachatel sleduje cíl nelegální, případně obcházející 

legalitu
114

.  Pro trestnost podplácení je tak nerozhodné, zda pachatel skutečně dosáhl cíl, 

který sledoval, je nerozhodné také to, zda se setkal s odmítnutím, nebo s přijetím 

úplatku. Pro trestnost tohoto činu je nerozhodné také to, zda pachatel skutečně 

nabídnutý úplatek poskytl, nebo dal slib úplatek poskytnout po obstarání věci obecného 

zájmu. Toto ustanovení trestního zákona postihuje samotné konání pachatele, který je 

rozhodnut poskytnout úplatek, a to za obstarání věci obecného zájmu, nebo v souvislosti 

s podnikáním svým nebo jiného, anebo tak učiní vůči speciálnímu subjektu. K dokonání 

tohoto trestného činu postačí jednání pachatele, které bezprostředně směřuje k slibu 

nebo poskytnutí úplatku. 

 

Nabídnutím úplatku je jednání, kterým projevuje pachatel ochotu úplatek poskytnout 

proto, aby při obstarávání věci obecného zájmu bylo jeho poţadavku vyhověno. 

Trestným bude i konkludentní návrh na poskytnutí úplatku splněný aţ v budoucnu, po 

obstarání věci obecného zájmu.
115

 

 

Poskytnutí úplatku je v některých případech doprovázeno jeho přijetím druhou stranou. 

Druhá strana se tedy v tomto momentu dopouští trestného činu rovněţ, a to přijímání 

úplatku. 

 

 Slib úplatku je slib, ţe úplatek bude v souvislosti s věcí obecného zájmu poskytnut. Slib 

je méně konkrétní, vzhledem k vysoké nebezpečnosti takového jednání je 

                                                 
113

 § 138 odst. 1, odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb. 
114

 „Legalita- zákonnost, je zaloţena na dodrţování zákonů, bez ohledu na jejich obsah. Vyţaduje, aby 

základní společenské vztahy byly státem upraveny a všechny subjekty ve státě byly podřízeny zákonům.“ 

„Legalita (zákonnost) státní moci je spjata v současné době s principem právního státu, znamená 

především, ţe státní moc vykonávají jen orgány a instituce ústavou a zákony stanovené  a na jejich 

základě vytvořené, a to v mezích zákony stanovené kompetence a způsoby, prostředky a procedurálními 

postupy stanovenými zákonem.“ K tomu viz více: Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, I. Díl 

Obecná státověda. Linde Praha, 2003, s. 19 a s.71. 
115

 Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. I. a II. díl. 6., doplněné a přepracované 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2004, s. 921 n. 
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zákonodárcem v trestním zákoně povýšeno na dokonaný trestný čin. Takové jednání 

tedy není postihováno jako pokus trestného činu podplácení dle § 21 odst. 1 trestního 

zákona. 

 

 

3.3. Nepřímé úplatkářství § 333 zák. č. 40/ 2009 Sb. 

 

 

U nepřímého úplatkářství můţeme sledovat rozšíření skutkové podstaty ve srovnání 

s dřívější právní právní úpravou. 

 

 

§ 333 

(zák. č. 40/2009 Sb.) 

Nepřímé úplatkářství 
 
(1) Kdo ţádá nebo přijme úplatek za to, ţe bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na 

výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, ţe tak jiţ učinil, … 

 

(2) Kdo z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, … 

 

 

Z hlediska vymezení skutkové podstaty dochází ve srovnání s úpravou nepřímého 

úplatkářství dle zák. č. 140/1961 Sb.
116

 k alternativnímu rozšíření o další subjekt 

vymezený slovy: …prostřednictvím jiného… tedy dochází k rozšíření o subjekt, který 

můţe jako další vstoupit do tohoto vztahu, a který bude působit na výkon pravomoci 

úřední osoby. Tohoto trestného činu je moţné se dopustit jen v souvislosti s úřední 

osobou. Nepřímé úplatkářství dle tohoto ustanovení trestního zákona charakterizováno 

jako tzv. úplatná intervence
117

, která působí pouze na výkon pravomoci speciálního 

subjektu, kterým je úřední osoba
118

.  

 

Toto ustanovení obsahuje dvě samostatné skutkové podstaty, které postihuje dvě odlišná 

jednání pachatele. 

 

Ad. odst. 1: postihuje pachatele, který ţádá nebo přijme úplatek za to, ţe bude nebo jiţ 

působil svým vlivem na výkon pravomoci úřední osoby, nebo pachatele, který se tohoto 

jednání dopustí prostřednictvím jiného. Jedná se tedy o pachatele, který nemá přímo 

zájem např. na obstarání věci obecného zájmu, má zájem jen na zisku ze svého 

působení, nebo působení prostřednictvím jiného na výkon pravomoci speciálního 

subjektu. Na základě úplatku, který se mu dostává nebo o který ţádá, dopouští se právě 

dokonání tohoto trestného činu, kterým naplňuje znaky skutkové podstaty uţ 

v samotném momentu ţádání úplatku nebo jeho přijetím, za ve  skutkové podstatě 

                                                 
116

 Nepřímé úplatkářství dle § 162  zák. č. 140/1961 Sb. : (1)  Kdo ţádá  nebo přijme úplatek za to, ţe 

bude svým vlivem působit na výkon pravomoci veřejného činitele, nebo za to, ţe tak jiţ učinil,….          

(2)  Kdo  z důvodu uvedeného v odstavci 1 jinému poskytne, nabídne nebo slíbí  úplatek,  … 
117

 Intervence- lat.: zásah, zákrok v něčí prospěch, předmluva ; intervenovat- lat.: zakročit v něčí 

prospěch, přimlouvat se osobně u někoho, za někoho; intervent- ten, kdo intervenuje. K tomu viz.: 

Petráčková, V., Kraus, J. a kol. Slovník cudzích slov. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 
118

 Úřední osoba: § 127 zák. č. 40/2009 Sb. 
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vymezeného jednání. Jedná se tedy v určitém smyslu o pasivního úplatkáře, který má 

aktivně působit nebo jiţ působil na speciální subjekt.  

 

Ad. odst. 2: postihuje pachatele, který je aktivním úplatkářem osoby, od které očekává 

nebo se jiţ dočkal toho, ţe bude svým vlivem působit (nebo jiţ působil) na výkon 

pravomoci veřejného činitele a za toto působení jí poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek. 

V návaznosti na případ uvedený ad. odst. 1 bude tedy trestné poskytnutí, nabídnutí nebo 

slíbení úplatku právě té osobě, která bude taky prostřednictvím jiného působit na výkon 

pravomoci úřední osoby, nebo za to, ţe tak jiţ učinil. 

 

Objektem u trestného činu je stejný zájem, jako u předcházejících úplatkářských deliktů. 

Tedy zájem na řádném, nestranném a zákonném obstarávání věcí obecného zájmu. Tato 

skutková podstata postihuje intervenci působící na výkon pravomoci úřední osoby, 

nestačí tedy pouze působení na osobu obstarávající věci obecného zájmu.
119

  

 

Objektivní stránka spočívá alternativně v žádání úplatku nebo přijetí úplatku- v těchto 

případech za to, ţe bude svým vlivem, nebo prostřednictvím jiného působit na výkon 

pravomoci veřejného činitele nebo jiţ tak učinil. Další intervence obsaţena v následující 

skutkové podstatě spočívá v poskytnutí, nabídce nebo slibu úplatku jinému z důvodu 

jeho působení, nebo působení prostřednictvím jiného na výkon pravomoci tohoto 

speciálního subjektu.
120

  

 

Pachatelem tohoto trestného činu můţe být kdokoliv, kdo jedná ve smyslu vytýčené 

skutkové podstaty.  

 

K jinému právnímu posouzení dochází v případech, kdy pachatel jiţ od počátku neměl 

v úmyslu působit na výkon pravomoci veřejného činitele, ale pouze získat úplatek. 

Nebude se tedy jednat o naplnění skutkové podstaty nepřímého úplatkářství, ale o 

trestný čin podvodu podle § 250 TZ nebo jeho pokus podle § 8 odst. 1, § 250 TZ.
121

 

 

Z hlediska subjektivní stránky jde o úmysl, který musí zahrnovat rovněţ působení na 

výkon pravomoci úřední osoby, nebo takové působení na úřední osobu prostřednictvím 

jiného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné – Obecná část, Zvláštní část. Praha: Linde 2006, s. 520. 
120

 Novotný, O., Vokoun, R. a kol. Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část. Praha: ASPI  Publishing 

2007, s. 357. 
121

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné – Obecná část, Zvláštní část. Praha: Linde 2006, s. 520, 521. 
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3.4. Sankce   

 

Sankcí za spáchání trestného činu - dle našeho právního řádu in concreto trestního 

zákona - je trest. „Ústavní řád České republiky“
122

 obsahuje jiţ v jeho základním 

právním dokumentu, a to v Ústavě ČR pod č. 1/1993 Sb. v čl. 1 odst. 1: „Česká 

republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům 

a svobodám člověka a občana“. Následně ve svém čl. 2 odst. 4: „Každý občan může 

činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá
123

“. 

V následujícím čl. 3 je výslovný odkaz na Listinu základních práv a svobod
124

, kterou 

přijímá za součást ústavního pořádku České republiky, zdůrazňuje tak její důleţitost jiţ 

samotná Ústava ČR. Listina základních práv a svobod
125

 ve svém čl. 39 stanoví zásadu 

Nulla poena sine lege
126

, která zní: „Jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem 

a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání 

uložit“. Současně je tu vyjádřena také zásada nullum crimen sine lege
127

. Tyto zásady 

jsou obsaţeny v trestním zákoně. Zákon, který musí vymezit jednání, které povaţuje za 

trestné a následek tohoto jednání, kterým má být trest, tedy sankce. Tato důleţitá úloha 

spočívá právě na trestním zákoně, právě proto je nutné, aby tento zákon pamatoval na 

společensky škodlivé činy a spravedlivě umoţňoval potrestat jejich pachatele.
128

 A 

přitom vyuţívat jenom tresty, které jsou v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2 Listiny: 

„Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 

zacházení nebo trestu“.
129

 A rozhodovat o vině a trestu za trestné činy můţe jen soud, 

tedy moc soudní jako jediný rozhodce o vině a trestu dle čl. 40 Listiny a současně čl. 90 

Ústavy ČR. Z ústavní roviny tedy přecházíme do úpravy trestů neboli sankcí 

v samotném trestním zákoně, který obsahuje ve svých ustanoveních i vyjádření těchto 

ústavních mezí, přecházíme tak k sankci neboli dle „Nového trestního zákona“ k trestní 

sankci, jako ultima ratio
130

, jako stanoví také § 12 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb.: „Trestní 

odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen 

v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti 

podle jiného právního předpisu“. 

 

Trestem
131

 neboli trestní sankcí
132

, rozumíme zákonem stanovený právní následek za 

určité protiprávní jednání. Trest, trestní sankce- právní následek činu, na němţ lpí vina, 

spočívá v právní újmě, a ta je pachatelem činu pociťována jako zlo a podle vůle 

zákonodárce má být jako taková přijímána. Je tedy jednou z funkcí trestní represe právě 

ono uloţení sankce. V našem trestním právu je trest, trestní sankce prostředkem státního 

donucení, který stát uţívá k ochraně zájmů chráněných trestním zákonem, ochraně 

                                                 
122

 K tomu viz: Pavlíček, V. a kol. Ústavní právo a státověda, II. Díl Ústavní právo České republiky, Část 

první. Linde Praha, 2001, s. 113n. 
123

 srov. k tomu čl. 2 odst. 3 Listiny.  
124

 Listina základních práv a svobod publikovaná ve sbírce zákonů ČR pod č. 2/1993 Sb. 
125

 Č. 2/1993 Sb. 
126

 Zásada Nulla poena sine lege – ţádný trest bez zákona. 
127

 Zásada Nullum crimen sine lege- není zločinu bez zákona. 
128

 K tomu viz prevence a účel trestů. 
129

 Dokumenty mezinárodního práva veřejného: např.: Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech; Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod; Evropská úmluva o zabránění mučení a 

nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo trestání aj. 
130

 Jako k poslednímu, krajnímu řešení. 
131

 Zák. č. 140/1961 Sb. Hlava čtvrtá – Tresty. 
132

 Zák. č 40/ 2009 Sb. Hlava V – Trestní sankce, druhy těchto trestních sankcí jsou dle § 36 tohoto 

zákona tresty a ochranná opatření. 
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společnosti před trestnými činy a jejich pachateli. Pojem trestu, trestní sankce můţeme 

tedy vymezit trest jako prostředek státního donucení, který lze uloţit výlučně pachateli 

trestného činu, a to výhradně soudem a tento trest způsobuje pachateli újmu.
133

 

 

Z hlediska výše trestních sazeb u jednotlivých úplatkářských trestných činů v zák. č. 

140/1961 Sb. po jeho novele č. 122/2008 Sb. ve srovnání s výší trestních sazeb 

v trestním zákoně č. 40/2009 Sb. jsou všechny trestné sazby u těchto trestných činů 

stejné kromě zvýšené trestní sazby u trestného činu podplacení dle § 332 odst. 2 

„Nového trestního zákona“, kde se posunula horní hranice trestní sazby u tohoto 

trestného činu z původních 5- ti
134

  na 6 let.   

 

Druhy trestů, které je moţné za spáchané trestné činy ukládat, jsou vymezeny v trestním 

zákoně č. 140/1961 Sb. taxativním výčtem v jeho obecné části v ustanovení § 27 a pro 

moţnost uloţení výjimečného trestu stanoví trestní zákon podmínky v ustanovení § 29. 

Pro moţnost uloţení několika trestů je zásadní ustanovení § 28.  

Na tomto místě uvádím druhy trestů, které ukládají soudy
135

 v České republice za 

úplatkářské trestné činy (v letech 2005-2008): 

 

A.: Za trestné činy přijímání úplatku podle § 160 zák. č. 140/1961 Sb. bylo odsouzeno: 

V roce 2008: 1 osoba k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 22 osob k trestu odnětí 

svobody s podmíněným odkladem, k peněţitému trestu 2 osoby (uloţen samostatný 

trest) a 15 osob (současně s uloţením jiného trestu), k trestu zákazu činnosti 1 osoba 

(uloţen samostatný trest) a 15 osob (současně s uloţením jiného trestu). 

V roce 2007: 48 osob k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem, k peněţitému 

trestu 3 osoby (uloţen samostatný trest) a 35 osob (současně s uloţením jiného trestu), 

k trestu zákazu činnosti 27 osob (současně s uloţením jiného trestu). 

V roce 2006: 14 osob k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem, k peněţitému 

trestu 9 osob (uloţen samostatný trest) a 4 osoby (současně s uloţením jiného trestu), 

k trestu zákazu činnosti 2 osoby (uloţen samostatný trest) a 11 osob (současně 

s uloţením jiného trestu), k trestu obecně prospěšných prací 2 osoby. 

V roce 2005: 20 osob k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem, k peněţitému 

trestu 4 osoby (uloţen samostatný trest) a 6 osob (současně s uloţením jiného trestu), 

k trestu zákazu činnosti 15 osob (současně s uloţením jiného trestu). 

 

 

 

                                                 
133

 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné – Obecná část, Zvláštní část. Praha: Linde 2006, s. 336, 338, 

340. 
134

 Dle § 161 odst. 2 zák. č. 140/1961 Sb. (po novele č. 122/2008 Sb.) byla horní sazba 5 let. 
135

 Ročenky justice. Ministerstvo spravedlnosti ČR. 
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B.: Za trestné činy podplácení podle § 161 zák. č. 140/1961 Sb. bylo odsouzeno: 

 V roce 2008: 4 osoby k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 33 osob k trestu odnětí 

svobody s podmíněným odkladem, k trestu zákazu činnosti 21 osob (současně 

s uloţením jiného trestu), k peněţitému trestu 9 osob (uloţen samostatný trest) a 10 

osob (současně s uloţením jiného trestu), k trestu obecně prospěšných prací 1 osoba. 

V roce 2007: 2 osoby k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 38 osob k trestu odnětí 

svobody s podmíněným odkladem, k trestu zákazu činnosti 15 osob (současně 

s uloţením jiného trestu), k peněţitému trestu 6 osob (uloţen samostatný trest) a 8 osob 

(současně s uloţením jiného trestu), k trestu obecně prospěšných prací 2 osoby. 

V roce 2006: 7 osob k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 21 osob k trestu odnětí 

svobody s podmíněným odkladem, k trestu zákazu činnosti 1 osoba (uloţen trest 

samostatný) a 6 osob (současně s uloţením jiného trestu), k peněţitému trestu 10 osob 

(uloţen samostatný trest) a 3 osoby (současně s uloţením jiného trestu), k trestu obecně 

prospěšných prací 3 osoby. 

V roce 2005: 8 osob k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, 43 osob k trestu odnětí 

svobody s podmíněným odkladem, k trestu zákazu činnosti 1 osoba (uloţen trest 

samostatný) a 4 osoby (současně s uloţením jiného trestu), k peněţitému trestu 20 osob 

(uloţen samostatný trest) a 2 osoby (současně s uloţením jiného trestu), k trestu obecně 

prospěšných prací 3 osoby. 

Druhy trestů, které je moţné za úplatkářské trestné činy uloţit pachateli podle zák. č. 

140/1961 Sb.:  

Za pouţití § 28 odst. 1, odst. 2 můţeme aplikovat pravidlo pro uloţení trestů za 

spácháné trestné činy. Za trestné činy uvedené ve zvláštní části trestního zákona 

můţeme samostatně nebo vedle sebe uloţit ty tresty, které stanoví zvláštní část za 

spáchání konkrétního trestného činu. Vedle trestu, který je moţno uloţit za spáchání 

trestného činu ve zvláštní části můţeme uloţit i jiné tresty, které jsou uvedeny v ust. § 

27 zák. s doplněním pro moţnost ukládání trestu vyhoštění podle § 57 a trestu zákazu 

pobytu (§ 27, písm. i)). Je moţné uloţit samostatně také v případě, kdyţ tento zákon ve 

zvláštní části takový trest nestanoví. Omezení pro ukládání trestů stanoví § 28 ods. 2: 

„Nelze však uložit peněžitý trest vedle propadnutí majetku“. 

Při ukládání trestu či trestů platí pravidlo, ţe obecně lze uloţit jako samostatný trest 

takový, který trestní zákon ve své zvláštní části připouští, dále pak lze uloţit i další 

druhy trestů, i kdyţ to trestní zákon ve zvláštní části přímo neuvádí. Jedná se o trest 

peněţitý (§ 53), trest obecně prospěšných prací (§ 45 odst. 2), trest zákazu pobytu (§ 28 

odst. 1) a trest vyhoštění (§ 28 odst. 1). Teoreticky lze samozřejmě uloţit i některé 

z ochranných opatření 

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. byl zaloţen na koncepci jednotného pojmu trestného 

činu
136

. Historicky koncepci jednotného trestného činu zavádí jiţ trestní zákon č. 

86/1950 Sb., který odstraňuje dřívější tripartici trestných činů (zločiny, přečiny, 

přestupky), které byly na našem území pozůstatkem jiţ rakouského trestního zákoníka 

z roku 1852. 

                                                 
136

 Pozn.: Od účinnosti tohoto zákona ale s určitými změnami v podobě zák. č. 150/1969 Sb. a novelou 

trestního zákona č. 175/1990 Sb. 
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Druhy trestních sankcí, které je moţné ukládat dle zák. č. 40/2009 Sb., jsou vymezeny 

v jeho § 36 jako tresty a ochranná opatření. § 37 obecně určuje postup pro ukládání 

trestních sankcí a jejich přiměřenost vymezuje v ustanovení § 38. Druhy trestnů 

vymezuje „Nový trestní zákon“ ve své obecné části taxativním výčtem v § 52 a v § 54 

určuje podmínky pro moţnost uloţení výjimečného trestu. Pravidla pro ukládání více 

trestů samostatně a vedle sebe jsou zakotvena v ustanovení § 53 „Nového trestního 

zákona“. 

Za úplatkářské trestné činy spácháné do 1.ledna 2010 můţeme uloţit dle zákona č. 

140/1961 Sb. jak trest odnětí svobody, a to jak podmíněný podle § 58, tak  

nepodmíněný podle § 39, trest zákazu činnosti ve vztahu k té činnosti, ve které se 

pachatel dopustil úplatkářského trestného činu, a to na dobu od jednoho roku aţ do 

deset let let podle § 49, peněţitý trest, a to aţ do výše 5 mil. Kč podle § 53, trest 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty podle § 55 a alternativou je taky trest 

obecně prospěšných prací za podmínek stanovených v § 45.  

Alternativou můţe být také uloţení několika trestů vedle sebe, některé z výše 

zmíněných trestů samostatně ani u úplatkářských trestných činů uloţit nelze, např. trest 

propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty za podmínek stanovených § 56. Při 

ukládání několika sankcí vedle sebe je důleţité řídit se vţdy konkrétními okolnostmi, za 

kterých byl úplatkářský delikt spáchán a jejich uloţení musí také sledovat účel trestu 

podle § 23 odst. 1. Na jedné straně tedy stojí ochrana společnosti před pachateli a 

výchovné působení na ostatní členy společnosti a na straně druhé zabránit odsouzenému 

v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný ţivot. 

Z hlediska moţností uloţení ochranného opatření připadá v úvahu zabrání věci nebo 

jiné majetkové hodnoty podle § 73 a subsidiární uţití § 73a zabrání náhradní hodnoty za 

okolností tam uvedených. 

Novela trestního zákona č. 122/2008 Sb., která nabyla účinnosti 1. července 2008, 

zásadním způsobem změnila výše trestních sazeb u úplatkářských trestných činů. Do té 

doby byly trestné sazby za úplatkářské trestné činy nízké v poměru k jejich závaţnosti a 

rozsáhlosti jako negativního společenského jevu. Tato potřeba vyplynula jiţ z potřeby 

mezinárodních závazků, kterými je ČR vázáná, odráţí se tedy na zvýšení sankcí- 

trestních sazeb za korupční delikty
137

. Následující pojednání je zaměřené na výčet 

jednotlivých druhů trestů u úplatkářských deliktů, které je moţné podle našeho trestního 

zákona moţné uloţit. A to jak podle zvláštní části trestního zákona č. 140/1961 Sb., tak 

i podle zvláštní části trestního zákona č. 40/2009 Sb. Jak uvidíme níţe, tresty a trestní 

sazby zavedené do tresního zákona č. 140/1961 Sb. jeho novelou zák. č. 122/2008 Sb. 

jsou aţ na jediný případ stejné v porovnání s trestními sazbami v zákoně č. 40/2009 Sb.   

I. Přijímání úplatku § 160 zák. č. 140/1961 Sb. a Přijetí úplatku § 331 zák. č. 40/2009 

Sb.: 

                                                 
137

  Pro srovnání uvádím některé trestní sazby, které náš trestní řád znal před nabytím účinnosti jeho 

novely zák. č. 122/2008 Sb.: Pasivní úplatkářství podle § 160 odst. 1 byla trestní sazba 2 roky odnětí 

svobody; Aktivní úplatkářství podle § 160 odst. 2 aţ na 3 léta a bez ustanovení o trestu zákazu činnosti; § 

160 odst. 3 byla dolní hranice trestní sazby 1 rok a horní hranice trestní sazby 5 let; § 160 odst. 4 byla 

dolní hranice trestní sazby stanovena na 2 léta a horní hranice byla 8 let; § 161 odst. 1 byla horní hranice 

1 rok; § 162 odst. 1 byla horní hranice trestní sazby stanovena na 2 léta; § 162 odst. 2 byla horní hranice 

trestní sazby trestu odnětí svobody ve výši 1 roku a bez stanovení peněţitého trestu přímo v trestech za 

tento trestní čin.  
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I.I. Přijímání úplatku – sankce podle § 160 zák. č. 140/1961 Sb.:  

§ 160 odst.1 … „bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“ 

§ 160 odst. 2 … „bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti.“ 

§ 160 odst. 3 „Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel 

potrestán“…  

§ 160 odst. 4 „Odnětím svobody na pět  až dvanáct let bude pachatel potrestán“ …  

 

I.II. Přijetí úplatku – sankce podle § 331 zák. č. 40/2009 Sb.: 

§ 331 odst. 1 … „bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.“ 

§ 331 odst. 2 … „bude potrestán odnětím svobody na  šest měsíců až pět let.“ 

§ 331 odst. 3 „Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán,“ … 

§ 331 odst. 4 „Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,“ … 

 

Trestní sazby podle obou zákonů jsou tedy stejné. K první změně dochází u § 331 odst. 

2 zák. č. 40/2009 Sb., kde zákonodárce vypustil z textu trest zákazu činnosti, který 

obsahoval § 160 odst. 2 zák. č. 140/1961 Sb.  K další změně dochází u § 160 odst. 3 

zák. č. 140/1961 Sb. obsahoval trest peněţitý, zákonodárce tento druh trestu v § 331 

odst. 3 zák. č. 40/2009 Sb. změnil na trest peněţitý. I s ohledem na rozšíření skutkových 

podstat v „Novém trestním zákoně“, zejména tak rošíření skutkové podstaty o 

podnikatelský subjekt, se na tomto místě budeme věnovat pouze trestním sazbám za 

jednotlivé delikty, případně jiným druhům trestů, které je moţné uloţit.  

Ad. I.I. 

K odst. 1: Za naplnění příslušné skutkové podstaty tedy soud můţe udělit trest odnětí 

svobody, a to za předpokladu, který stanoví § 39 odst. 2 zák. č. 140/1961 Sb. jen za 

podmínky, ţe by vzhledem k osobě pachatele uloţení jiného trestu zjevně nevedlo 

k dosaţení účelu trestu. Alternativně tedy přichází do úvahy i podmíněné odsouzení 

pachatele, kdyţ soud uloţí pachateli trest odnětí svobody nepřevyšující dvě léta za 

splnění ostatních podmínek § 58, a to na zkušební dobu jeden rok aţ pět let za splnění 

podmínek § 59. Dále má soud k dispozici alternativně- tedy jako i jako trest samostatný 

- nebo kumulativně moţnost uloţení trestu zákazu činnosti podle § 49, dopustil li se 

pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností. V takovém  případě soud uloţí 

druh trestu vţdy, a to na dobu od jednoho roku aţ do deset let. Kdyţ si uvědomíme, co 

uloţení tohoto trestu přináší pro pachatele, který je závislý od svého povolání, které mu 

zákáţe soud na dobu nejméně jednoho roku vykonávat, bude tento trest mít pro 

pachatele negativní následek a omezí jeho dosavadní ţivot zásadním způsobem.  
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K odst. 2: Závaţnější jednání spočívající v tom, ţe pachatel úplatek ţádá, je v tomto 

odstavci vyjádřeno zvýšením trestní sazby trestu odnětí svobody, kde dolní hranice 

trestu činí šest měsíců a horní hranice je stanovena na 5 let. Alternativní sankce tu je 

trest zákazu činnosti.  

K odst. 3: Další nebezpečnější jednání, jak je v hypotéze dvou předcházejících 

základních skutkových podstat stanoveno, je v tomto odstavci, tedy kvalifikované 

skutkové podstatě, modifikováno jak výší prospěchu, na který není právní nárok, tak 

osobou pachatele, kterým je veřejný činitel. Naplnění této skutkové podstaty se váţe na 

obě základní skutkové podstaty a nebezpečnost tohoto jednání je vyjádřena trestní 

sazbou trestu odnětí svobody stanovenou spodní hranicí dvou let a horní hranicí 10 let 

nebo peněţitým trestem. 

K odst. 4: Poslední, a to nejzávaţnější, jednání této skupiny úplatkářských trestních činů 

je vyjádřeno nejvyšší trestní sazbou. Tato druhá kvalifikovaná skutková podstata 

obsahuje ve své sankční části trest odnětí svobody s dolní hranicí pět let a horní hranicí 

12 let.  

 Ad. I.II.  

K odst. 1: Podle tohoto zákona se jedná o přečin. Tato první základní skutková podstata 

obsahuje také alternativní trest zákazu činnosti. Horní hranice trestní sazby je stanovena 

na dobu 3 let. Jedná se také o nejméně závaţné jednání u trestného činu přijetí úplatku, 

jak tomu je u tohoto trestného činu podle zák. č. 140/1961 Sb.  

K odst. 2: Tato druhá základní skutková podstata trestného činu přijímání úplatku je 

závaţnější, jako první základní skutková podstata v odst. 1, tato skutečnost je vyjádřena 

vyšší trestní sazbou. V případě, ţe pachatel úplatek ţádá, činí dolní hranice trestu odnětí 

svobody šest měsíců, horní hranice je stanovena na 5 let. Alternativním trestem můţe 

být trest zákazu činnosti, který uvádí jako sankci tato skutková podstata. Podle „Nového 

trestního zákona“ se jedná o přečin. 

K odst. 3: Pachatel, který naplní tuto kvalifikovanou skutkovou podstatu trestného činu 

přijímání úplatku se podle tohoto zákona dopustí zločinu. Trestní sazba je určena spodní 

hranicí ve výměře dvou let a horní hranice je stanovena na 8 let. Alternativně je 

stanoven trest propadnutí majetku. 

K odst. 4: Nejpřísněji trestný je čin přijetí úplatku stanoven v tomto odstavci. Jedná se o 

zvlášť závaţný zločin. Dolní hranice trestní sazby je stanovena na pět let, horní hranice 

u tohoto trestného činu je 12 let. 

 

II. Podplácení § 161 zák. č. 140/1961 Sb. / Podplacení § 332 zák. č. 40/2009 Sb.: 

II.I. Podplácení – sankce podle § 161 zák. č. 140/1961 Sb.: 

§ 161 odst. 1 … „bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.“ 

§ 161 odst. 2 „Odnětím svobody na jeden rok až pět let  nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán“ 

… 
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K odst. 1: Tato základní skutková podstata obsahuje sankci v podobě trestu odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby 2 let a alternativně umoţňuje postihnout pachatele 

peněţitým trestem. Bude tedy moţné v rámci této sazby v rozhodovací činnosti soudu  

také podmíněné odsoudit pachatele tohoto trestného činu. Pěněţitý trest můţe soud 

uloţit aţ do výše 5 mil. Kč. 

K odst. 2: Přísnějši trestný postih pachatele bude v případě způsobeného následku 

v podobě specifické vyšší škody nebo prospěchu, kterého se mu touto činností dostane, 

nebo tak učiní vůči speciálnímu subjektu, kterým je veřejný činitel. V této kvalifikované 

skutkové podstatě zákonodárce stanovil dolní hranici trestní sazby jeden rok a horní 

hranice u tohoto typu aktivního úplatkářství činí 5 let. U tohoto trestného činu je 

pamatováno také na peněţitý trest. 

 

II.II. Podplacení – sankce podle § 332 zák. č. 40/2009 Sb.: 

§ 332 odst. 1 … „bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.“ 

§ 332 odst. 2 „Odnětím svobody na jeden rok až šest let, propadnutím majetku nebo peněžitým trestem 

bude pachatel potrestán“ … 

K odst. 1: Podle úpravy v „Novém trestním zákoně“ se bude jednat o přečin, horní 

hranice trestní sazby činí 2 léta. Peněţitý trest je moţné uloţit, a to podle výše 

zmíněných zásad. 

K odst. 2: U této kvalifikované skutkové podstaty aktivního úplatkářství jsou z důvodů 

větší závaţnosti tohoto činu zvýšeny trestní sazby v porovnání s výší trestní sazby u 

základní skutkové podstaty v odst. 1, a to tak, ţe dolní hranice trestní sazby činí jeden 

rok a horní hranice u tohoto trestného činu je stanovena na 6 let. Jedná se tedy o zločin 

podle „Nového trestního zákona“. Jak můţeme vidět, horní hranice trestní sazby se u 

tohoto trestného činu aktivního úplatkářství zvýšila o jeden rok v porovnání s právní 

úpravou v zákoně č. 140/1961 Sb. po jeho novele zák. č. 40/2009 Sb. Dalšími tresty 

jsou u tohoto trestného činu propadnutí majetku nebo alternativně peněţitý trest. Tyto 

tresty nemůţe soud uloţit vedle sebe. 

 

III. Nepřímé úplatkářství § 162 zák. č. 140/1961 Sb. / Nepřímé úplatkářství § 333 zák. 

č. 40/2009 Sb. : 

III.I. Nepřímé úplatkářství – sankce podle § 162 zák. č. 140/1961 Sb.: 

§ 162 odst. 1 … „bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.“ 

§ 162 odst. 2 … „bude potrestán odnětím svobody až dvě léta nebo peněžitým trestem.“ 

K odst. 1: Přijímatel úplatku, který bude jednat za okolností uvedených v této skutkové 

podstatě, bude potrestán trestem odnětí svobody, jehoţ horní hranice je stanovena na 3 

léta.  

K odst. 2: Ve srovnání s první skutkovou podstatou tohoto trestného činu je u aktivního 

úplatkářství trestní sazba niţší, ale doplněna peněţitým trestem. Trestní sazba je 
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stanovena horní hranicí 2 let nebo peněţitým trestem. Je tedy moţné podmíněné 

odsouzení pachatele. 

 

III.II. Nepřímé úplatkářství – sankce podle § 333 zák. č. 40/2009 Sb.: 

§ 333 odst. 1 … „bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.“  

§ 333 odst. 2 … „bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta“ 

K odst. 1: Jedná se o přečin a horní hranice tohoto trestného činu je stanovena na 3 léta. 

Jedná se tedy také o stejnou sankci, jako podle právní úpravy v zák. č. 140/1961 Sb. 

K odst. 2: U tohoto přečinu zůstala trestní sazba stejně vysoká, jak je tomu u odst. 1 ve 

srovnání s předcházející právní úpravou, horní hranice trestní sazby trestu odnětí 

svobody ve výši 2 let. Zákonodárce vypustil sankci peněţního trestu této skutkové 

podstaty. 
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3.5.  Absence zvláštního ustanovení o účinné lítosti. 

 

 

Vyjádření principu rovnosti před zákonem. 

 

V zákoně č. 40/2009 Sb. absentuje ustanovení o účinné lítosti, na základě kterého byla 

za splnění stanovených podmínek dána některým pachatelům moţnost beztrestnosti. V 

„Novém trestním zákoně“ dochází tedy k zásadní změně v odpovědnosti subjektů za 

úplatkářské delikty, jestliţe se v nich ocitli. 
 

V trestním zákoně č. 40/2009 Sb., není tento institut obsaţen. S ohledem na skutečnost, 

ţe v rozhodování soudů můţe být tento ještě určitou dobu aplikován z důvodu 

posuzování trestných činů podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, podle 

pozdějšího zákona jen tehdy, jestliţe je pro pachatele příznivější
138

, věnuji mu na tomto 

místě pozornost. Pouţití tohoto institutu je moţné na všechny trestné činy této povahy, 

které byly spáchány do dne účinnosti zák. č. 40/2009 Sb
139

 a současně byly splněny do 

této doby podmínky, které toto ustanovení předvídá.  

 

Zvláštní ustanovení o účinné lítosti bylo v zákoně č. 140/1961 Sb. vymezeno: 

„Trestnost podplácení (§ 161) a nepřímého úplatkářství (§ 162) zaniká, jestliţe  pachatel  

úplatek  poskytl nebo slíbil jen proto, ţe byl o to poţádán,  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) aţ  c)  nebo písm. d), jde-li o veřejného činitele zastávajícího funkci v 

podniku, v němţ má rozhodující vliv cizí stát.“ 

 

Zákonodárce vloţením tohoto ustanovení v předcházející právní úpravě sledoval účinný 

boj s úplatkářstvím. Smysl tohoto ustanovení spočívalo v motivaci pro občany v tom 

smyslu, ţe jim v konkrétních případech slibovalo beztrestnost, a to za splnění určitých 

podmínek. 

 

Condicio sine qua non
140

 v případě tohoto ustanovení byla skutečnost, ţe ten, kdo 

úplatek poskytl nebo slíbil, učinil tak jen proto, ţe byl o to poţádán a současně o tom 

dobrovolně a bez zbytečného odkladu informoval státního zástupce nebo policejní 

orgánu. Jak uvádí ve své učebnici trestního práva profesor Novotný, musí zde iniciativa 

vycházet ze strany upláceného.  

 

Pro naplnění znaků, které toto ustanovení vyţadovalo, bylo tedy potřebné, aby se 

jednalo o případy, které jsou uvedeny v § 161 a § 162 odst. 2 TZ, a to tak, ţe 

podplácející byl o úplatek poţádán. Toto ustanovení o účinné lítosti se nevztahuje na 

trestný čin přijímání úplatku podle § 160 a na trestný čin nepřímého úplatkářství podle § 

                                                 
138

 Čin je trestný podle zákona, který platil v době, kdy byl čin spáchán. Podle pozdějšího jenom 

v případě, kdy je pozdější právní úprava pro pachatele příznivější. 
139

 Podle platné právní úpravy účinné od 1. Ledna 2010, která neobsahuje zvláštní ustanovení o účinné 

lítosti, a to ani v jeho obecné části, která obsahuje taxativní výčet případů účinné lítosti ve svém § 33 zák. 

č. 40/2009 Sb., ani jiné speciální ustanovení ve své zvláštní části, jak tomu je dle zák. č. 140/1961 Sb., 

vymezuji tento institut dle zák. č. 140/ 1961 Sb. jenom v jeho základních rysech pro uvědomění si toho, 

jaké změny doznala nová trestněprávní úprava. 
140

 Condicio sine qua non (lat.)- podmínka, která musí být splněna; podmínka, bez níţ nelze jednat. 
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162 odst. 1 TZ. Rovněţ se toto ustanovení nevztahuje na trestný čin podplácení podle § 

161 a na trestný čin nepřímého úplatkářství podle § 162 odst. 2 v případech, kdy 

pachatel úplatek nabídl, neboť nabídka znamená iniciativu ze strany uplácejícího.
141

 

Tato iniciativa uplácejícího tedy vylučuje výše zmíněnou podmínku tohoto ustanovení 

právě tím, ţe iniciativa v těchto případech vychází ze strany toho, kdo podplácí, 

vylučuje tudíţ aplikaci účinné lítosti a jeho beztrestnost.  

 

Druhou conticio sine qua non v případě naplnění znaků vyţadovaných tímto 

ustanovením je, ţe dojde ze strany podplácejícího k dobrovolnému a k bezodkladnému 

oznámení této trestné činnosti státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu-  to s ohledem 

k okolnostem a svým osobním poměrům.   

 

Dle jedné z posledních novel zákona č. 140/1961 Sb. výše uvedené neplatí, byl li - 

úplatek poskytnut nebo slíben v souvislosti s výkonem pravomoci veřejného činitele 

uvedeného v § 162 a odst. 2 písm. a) aţ c) nebo písm. d), v případě, ţe se jedná o 

veřejného činitele zastávajícího funkci v podniku, v němţ má rozhodující vliv cizí stát. 

Toto vyloučení zde zmíněných speciálních subjektů tedy od účinnosti této novely 

nezpůsobí beztrestnost toho, kdo úplatek poskytne nebo slíbí. Vyloučení těchto případů 

způsobujících beztrestnost je výsledkem doporučení skupiny států GRECO
142

 a je také 

poslední úpravou tohoto institutu do nabytí účinnosti „Nového trestního zákona“ č. 

40/2009 Sb., který jiţ institut účinné lítosti v těchto speciálních případech 

neobsahuje.
143

 

 

„Nový trestní zákon“ přistupuje k úplatkářským trestným činům jiným způsobem. Staví 

se i k těm, kteří se ocitli v korupční situaci takovým způsobem, který jim za splnění 

stanovených podmínek zaručoval beztrestnost v právní úpravě podle zák. č. 140/1961 

Sb. poněkud jinak. Přenáší jejich vlastní odpovědnost za jejich jednání do povinnosti 

jednat proti těmto trestným činům. Tedy například ten, od koho je ţádán úplatek a 

nepřekazí nebo neoznámí tuto skutečnost orgánům činným v trestním řízení, nejenom 

ţe nebude moci napříště být beztrestný; (i v případě, ţe ţádný úplatek neposkytne, 

nenabídne nebo neslíbí), bude trestný dle následujících ustanovení. V případě, ţe 

úplatek poskytne, stane se tím automaticky trestný. Subjekt tohoto jednání se tedy ocitá 

v zásadně jiné situaci, jaká tady byla v době účinnosti zákona č. 140/1961 Sb. 

  

Hlava X. tohoto zákona obsahuje dvě ustanovení, a to § 367 a § 368 obsahuje dvě 

skutkové podstaty trestných činů. V prvním případě se jedná a Nepřekažení trestného 

činu (§ 367) a ve druhém případě se jedná o Neoznámení trestného činu (368). Kaţdý 

z těchto trestných činů obsahuje taky sankci za porušení povinnosti, která vyplívá 

z příslušného ustanovení. 

§ 367 

Nepřekažení trestného činu 
  

 

                                                 
141

 Novotný, O., Vokoun, R. a kol. Trestní právo hmotné – II. Zvláštní část. Praha: ASPI  Publishing 

2007, s. 354. 
142

GRECO- skupina států proti korupci, její úkolem je vylepšit schopnsti členů Rady Evropy v boji proti 

korupci. K tomu viz více: Růţička, M. Ke stíhání korupce z pohledu státního zástupce. Trestněprávní 

revue; č. 1/2006, s. 6 n. 
143

 K tomu viz níţe u pojednání právní úpravy podle zák. č. 40/2009 Sb. 
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(1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, ţe jiný připravuje nebo páchá trestný čin … přijetí 

úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), … a spáchání nebo dokončení takového trestného činu 

nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody aţ na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z 

těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. 

 

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1,není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných 

nesnází nebo aniţ by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublíţení na zdraví, jiné 

závaţné újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však 

nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti, týká-li se nepřekaţení trestného činu … (Pozn.: Tento 

odstavec nepojednává o úplatkářství) 

 

(3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; 

voják můţe místo toho učinit oznámení nadřízenému. 

 

Ad. Nepřekaţení trestného činu přijetí úplatku nebo podplacení podle § 367 zák. č. 

40/2009 Sb.: 

Dle § 367 odst. 1 je ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, ţe jiný připravuje nebo 

páchá trestný čin přijetí úplatku dle § 331 nebo trestný čin podplacení dle § 332, a 

spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí….  

Odst. 2 tohoto ustanovení dále určuje podmínky, které mohou vyloučit trestnost jednání 

v odst. 1, a to tak, ţe musí být alternativně splněny některé z těchto znaků:  

- ten, kdo nemohl trestný čin překazit bez značných nesnází nebo 

- aniţ by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublíţení na zdraví, jiné 

závaţné újmy nebo trestního stíhání. 

Odst. 3 tohoto ustanovení stanoví moţnost překaţení trestného činu přijetí úplatku nebo 

podplácení i alternativně jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu 

orgánu; pro vojáka i alternativu učinit oznámení nadřízenému. 

 

Sankce za naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu je stanovena v odst. 1 aţ na 

3 léta, pro případ, ţe stanoví trestní zákon u nepřekaţeného trestného činu trest mírnější, 

uţije se tohoto trestu mírnějšího. V našem případě by se uţilo mírnějšího trestu jenom 

v případě nepřekaţení trestného činu podplacení dle § 332 odst. 1. V ostatních 

případech se při naplnění skutkové podstaty trestného činu nepřekaţení trestného činu 

podplacení a přijetí úplatku bude trestní sazba pohybovat aţ do 3 let. 

 

§ 365 

Neoznámení trestného činu 

 

(1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, ţe jiný spáchal trestný čin … přijetí úplatku (§ 331), 

podplacení  (§ 332), … a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo 

policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím 

svobody aţ na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, 

bude potrestán oním trestem mírnějším. 

 

(2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniţ by sebe nebo 

osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublíţení na zdraví, jiné závaţné újmy nebo trestního 

stíhání.  

 

(3) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 nemá advokát nebo jeho zaměstnanec, který se dozví o 

spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací 

povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboţenské společnosti s oprávněním k 

výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem 

zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství. 
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Neoznámení trestného činu přijetí úplatku nebo podplacení podle § 368 zák. č. 40/2009 

Sb.: 

Dle § 368 odst. 1 je ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, ţe jiný spáchal trestný 

čin přijetí úplatku dle § 331 nebo trestný čin podplacení dle § 332, a takový trestný čin 

neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, nebo voják 

nadřízenému, … 

Odst. 2 tohoto ustanovení alternativně určuje podmínky, které způsobují beztrestnost 

toho, kdo spáchá čin uvedený v odst. 1 tohoto ustanovení a nemohl o něm učinit 

oznámení a to z těchto důvodů: 

 

- sebe nebo osobu blízkou uvede v nebezpečí smrti 

- sebe nebo osobu blízkou uvede v ublíţení na zdraví 

- sebe nebo osobu blízkou uvede v způsobení jiné váţné újmy 

- sebe nebo blízkou osobu uvede v trestní stíhání 

 

Povinnosti uvedené výše se tedy nebudou vztahovat na osoby, které budou skutečně 

jednat vzájemně úplatkářsky a to z toho důvodu, ţe pro ně překaţení trestného činu 

bude postrádat logiku, ve druhém případě oznámení trestného činu, tedy oznámení 

pachatele trestného činu přijetí úplatku nebo pachatele trestného činu podplacení 

nevylučuje jejich beztrestnost právě z toho důvodu, ţe samy se dopustili daného 

trestného činu, který by vyvolal jejich trestní stíhání.  

 

Účinná lítost (§33) „Nového trestního zákona“ způsobuje zánik trestní odpovědnosti u 

trestných činů uvedených v § 367 a § 368 v případech, kdy pachatel dobrovolně 

škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, případně učinil o 

trestném činu oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v době, kdy 

škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno. Jak stanoví písm. a) a 

písm. b) tohoto ustanovení. 

 

Toto pojednání směřovalo hlavně k posouzení změn v případech, kdy předcházející 

právní úprava v zák. č. 140/1961 Sb. zaručovala v určitých případech beztrestnost. 

Podle nové právní úpravy musí například ten, od koho byl úplatek ţádán postupovat 

úplně jinak, neţ mu umoţňovala dřívější právní úprava. 

 

I naproti výhradám vůči účinné lítosti je otázné, jak bude společnost akceptovat zánik 

tohoto institutu a jak se tato skutečnost projeví na vývoji korupčního prostředí v příštích 

letech.  
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3.6. Vybrané trestné činy související s korupcí. 

 

3.6.1. Zneužití pravomoci úřední osoby 

 

Tento trestný čin je obsaţen v § 329 zák. č. 40/2009 Sb. Vymezení základní skutkové 

podstaty definuje jednání, které je testným činem, jako úmyslné jednání úřední osoby 

zmpůsobit jinému škodu nebo jinou závaţnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému 

neoprávněný prospěch. Tohoto jednání se uvedný speciální subjekt můţe dopustit 

alternativně třemi způsoby tak, ţe vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím 

jinému právnímu předpisu, nebo překročí svou pravomoc, nebo nesplní povinnost 

vyplývající z její pravomoci. Kromě těchto jednání obsahuje toto ustanovení další 

kvalifikované a speciální skutkové podstaty se stanovením vyšších trestních sazeb.  

 

Z hlediska subjektivní stránky se vyţaduje úmyslné zavinění, pro trestnost úřední osoby 

postačuje, kdyţ jedná některým ze způsobů uvedených v tomto ustanovení s úmyslem 

způsobit jinému škodu nebo jinou závaţnou újmu, nebo zauváţit sobě nebo jinému 

neoprávněný prospěch. Pohnutka je obligatorním znakem skutkové podstaty trestného 

činu, není rozhodující, zda skutečná škoda vznikla nebo zda úřední osoba sobě nebo 

jinému obstarala neoprávněný prospěch. Prokázání takové pohnutky je pro trestní 

odpovědnost dostačující. 

 

 

3.6.2. Legalizace výnosů z trestné činnosti 

 

Tento trestný čin je upraven v § 216 zák. č. 40/2009 Sb. Vymezení základní skutkové 

podstaty definuje trestné jednání následovně v § 216 odst. 1 TZ: „Kdo zastírá původ 

nebo jinak usiluje, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění původu“ a dále 

obsahuje dvě modifikace jednání a to v písm. a) „věci nebo jiné majetkové hodnoty, 

která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, 

nebo jako odměna za něj, nebo“ písm. b) „věci nebo jiné majetkové hodnoty, která byla 

opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v písmenu a), nebo kdo 

jinému spáchání takového činu umožní …“ 

 

Pachatelem tohoto trestného činu můţe být kdokoliv a subjektivní stránka spočívá 

v úmyslném zavinění a to způsobem vymezeným v ustanovení. Pohnutka pachatele je 

obligatorním znakem skutkové postasty trestného činu a musí se prokázat.  

 

Platná právní úprava navazuje na Dohovor o praní špinavých peněz, vyhledávání, 

konfiskaci zisků z trestní činnosti (Štrasburk, 8. listopadu 1990), tento dohovor 

nedefinuje pojem „příjem“, ale definuje pojem „zisk“, kterým se rozumí jakýkoliv 

ekonomický prospěch plynoucí z trestní činnosti, přičen tento prospěch můţe pocházet 

z jakéhokoliv vlastnictví, které je dále definované jako „majetek“ (majetek jakéhokoliv 

druhu- movitý, nemovitý, hmotný nebo nehmotný, právní dokument nebo nástroj, který 

potvrzuje vlastnické právo nebo podíl na tomto vlastnictví).  

 

Ustanovení § 216 TZ obsahuje i další kvalifikované a speciální skutkové podstaty, 

jejichţ společným znakem je úmyslné jednání.  



 69 

3.6.3. Pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné dražbě   

 

 

Podle ustanovení § 257 odst. 1, písm. b) TZ se tohoto trestného činu dopustí ten, kdo 

v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěţí jinému poskytne, 

nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch, ţe se zdrţí účasti na zadávacím řízení 

nebo ve veřejné soutěţi. Podle § 257 odst. 1, písm. c) TZ se dopustí trestného činu ten, 

kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěţí tento majetkový 

nebo jiný prospěch ţádá nebo přijme. Ustanovení § 257 odst. 1, písm. d) TZ postihuje 

toho, kdo se doupustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou 

soutěţí tí, ţe na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost 

směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou 

cenu. 

 

Podle kvalifikovaných skutkových podstat v odst. 2 a odst. 3 tohoto ustanovení, závisí 

pouţití vyšších trestních sazeb na výši prospěchu a vyšší trestní sazba postihne ve výše 

uvedených jednáních úřední osobu. 

 

 

3.6.4. Pletichy při veřejné dražbě 

 

Vymezení skutkových podstat tohoto trestného činu je shodné s výše uvedenými 

skutkovými podstatami trestného činu podle § 257 TZ s tím rozdílem, ţe se bude 

jednant o pletichy při veřejné draţbě. § 258 TZ postihuje taky v kvalifikovaných 

skutkových podstatách speciální subjekt, úřední osobu a ke zvýšení trestních sazeb 

dochází při stanoveném prospěchu.  

 

Veřejnou draţbou se rozumí veřejné řízení, účelem kterého je přechod vlastnického 

nebo jiného práva k předmětu draţby, a to „příklepem licitátora“. Draţba můţe probíhat 

v rámci exekuce nebo mimo exekuci. 

 

 

Jak můţeme vidět víše, jsou i dalšími ustanoveními trestního zákona postihovány 

specifické situace, ve kterých dochází jak k aktivnímu, tak i k pasivnímu úplatkářství.  

 

Kupř.: Jedním z dalších souvisejících trestných činů je i trestný čin pletich 

v insolvenčním řízení podle § 226, trestního zákona. 

 

 

Pozn.: Pro účel této práce jsou tyto trestné činy uvedeny jen v jejich hrubých rysech. 
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4. Právní úprava v trestním zákoně SR 

 

Korupce je protiprávní činnost, která jako prostředek další trestné činnosti brzdí rozvoj 

společenského, hospodářského, státního zřízení na všech úsecích činnosti, vyvolává 

nedůvěru občanů k státnímu aparátu, jeho orgánům, organizacím a institucím, 

podnikatelským a jiným subjektům.
144

 

 

Slovenský trestní zákoník upravuje korupční trestné činy v Hlavě osmé: Trestné činy 

proti pořádku ve veřejných věcech, jeho díle třetím s názvem Korupce. Korupční trestné 

činy jsou vymezeny v § 328 aţ 336 trestního zákona č. 300/2005 Z.z. Platné znění 

všech uvedených ustanovení trestního zákona SR je uvedeno také ve slovenském jazyce 

v příloze č. I. Následující část pojednává o jednotlivých skutkových podstatách 

korupčních deliktů v tomto zákoně.  

 

 

4.1. Přijímání úplatku   

 

 

§ 328- 331 

(zák. č. 300/2005 Z.z.) 

Přijímání úplatku 

 
§ 328 

(1) Kdo přímo nebo přes zprostředkovatele pro sebe nebo pro jinou osobu přijme, ţádá nebo si dá 

slíbit úplatek, aby konal nebo se  zdrţel konání tak, ţe poruší své povinnosti vyplývající ze 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, potrestá se odnětím svobody na dva aţ pět let.  

 

(2) Odnětím svobody na tři aţ osm let se pachatel potrestá, kdyţ spáchá čin uvedený v odst. 1 

závaţnějším způsobem jednání. 

 

(3) Odnětím svobody na osm aţ dvanáct let se pachatel potrestá, kdyţ spáchá čin uvedený v odst. 1 

ve velkém rozsahu. 

 
§ 329 

(1) Kdo v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu přímo nebo přes zprostředkovatele pro 

sebe nebo pro jinou osobu přijme, ţádá nebo si dá slíbit úplatek, potrestá se odnětím svobody na 

tři roky aţ osm let. 

 

(2) Odnětím svobody na pět let aţ dvanáct let se pachatel potrestá, kdyţ spáchá čin uvedený v odst. 

1 jako veřejný činitel. 

  

(3) Odnětím svobody na deset let aţ patnáct let se pachatel potrestá, kdyţ spáchá čin uvedený v odst. 

1 nebo 2 ve velkém rozsahu. 

 
§ 330 
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(1) Kdo jako zahraniční veřejný činitel přímo nebo přes zprostředkovatele pro sebe nebo pro jinou 

osobu přijme, ţádá nebo si dá slíbit úplatek v souvislosti s výkonem úředních povinností 

v úmyslu, aby se získala, nebo zachovala nepřiměřená výhoda při realizaci mezinárodního 

obchodu, potrestá se odnětím svobody na pět let aţ dvanáct let. 

 
(2) Odnětím svobody na deset let aţ patnáct let se pachatel potrestá, kdyţ spáchá čin uvedený 

v odstavci 1 ve velkém rozsahu. 

 

§ 331 

(1) Kdo jako člen zahraničního parlamentního shromáţdění, soudce nebo jako úředník 

mezinárodního soudního orgánu uznaného Slovenskou republikou nebo zástupce, či 

zaměstnanec mezinárodní, nadnárodní, mezivládní organizace nebo orgánu, se kterým je 

Slovenská republika ve smluvním vztahu, nebo jako osoba v obdobné funkci přímo nebo přes 

zprostředkovatele pro sebe nebo pro jinou osobu přijme, ţádá nebo si dá slíbit úplatek 

v souvislosti s výkonem své funkce, potrestá se odnětím svobody na pět let aţ dvanáct let.  

 

(2) Odnětím svobody na deset aţ patnáct let se pachtel potrestá, kdyţ spáchá čin uvedený v odseku 1 

ve velkém rozsahu.  

 

Objektem trestného činu podle § 328 je nestranný a osobními zájmi neovlivnitelný 

zájem při plnění povinností vyplývajících ze zaměstnání, povolání, postavení nebo 

funkce.
145

 V ustanovení § 329 je objektem společenský zájem na řádném a nestranném 

obstarávání věcí obecného zájmu. V § 330 je objektem řádný a nerušený postup při 

realizaci mezinárodního obchodu, rovnost hospodářské soutěţe v rámci mezinárodního 

obchodu. Objektem trestného činu podle § 331 je řádný výkon funkce subjektů 

uvedených v tomto ustanovení. 

 

Objektivní stránka skutkové podstaty trestných činů spočívá: 
 

Podle § 328: v přijetí, ţádání nebo přijetí slibu úplatku přímo nebo prostřednictvím 

zprostředkovatele, aby konal nebo se zdrţel konání tak, ţe tím poruší své povinnosti 

vyplývající ze svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce.  

 

Podle § 329: v přijetí, ţádání nebo přijetí slibu úplatku přímo nebo prostřednictvím 

zprostředkovatele, pro sebe nebo jinou osobu v souvislosti s obstaráváním věci 

obecného zájmu. 

 

V ustanovení § 330: spočívá v přijetí slibu, ţádání nebo v přijetí slibu úplatku přímo 

nebo prostřednictvím zprostředkovatele, pro sebe nebo pro jiného a to v souvislosti 

s výkonem úředních povinností zahraničního veřejného činitele při realizaci 

mezinárodního obchodu. 

 

V ustanovení § 331: spočívá v přijetí, ţádání, nebo přijetí slibu úplatek poskytnout 

přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele, a to jak pro sebe nebo i pro jinou osobu 

nekterým ze subjektů uvedených v tomto ustanovení, a to jen v souvislosti s výkonem 

takové funkce. 

 

Pachatelem trestného činu přijímání úplatku jsou podle jednotlivých ustanovení: 
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Podle § 328: Speciální subjekt. Tedy ten, kdo poruší své povinnosti vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavní, funkce, a to v souvislosti s naplněním znaků této 

skutkové podstaty, tedy v přijetí úplatku, ţádání úplatku nebo v přijetí slibu o úplatku. 

 

Podle § 329: Kdokoliv. Speciální subjekt předpokládá kvalifikovaná skutková podstata 

tohoto ustanovení. 

 

V ustanovení § 330: Speciální subjekt. Jen zahraniční veřejný činitel
146

, vyţaduje se 

jeho úplatkářské jednání ve vztahu k výkonu úředních povinností při realizaci 

mezinárodního obchodu. Trestný čin musí být spáchán v souvislosti s touto činností. 

 

V ustanovení § 331: Speciální subjekt. Taxativně: Člen zahraničního parlamentního 

shromáţdění; soudce nebo úředník mezinárodního soudního orgánu uznaného 

Slovenskou republikou; zástupce nebo zaměstnanec mezinárodní, nadnárodní, 

mezivládní organizace nebo orgánu, s kterým je Slovenská republika ve smluvním 

vztahu. 

 

Subjektivní stránka všech skutkových podstat trestného činu přijímání úplatku vyţaduje 

úmyslné zavinění.  

 

Pro všechny skutkové podstaty trestného činu přijímání úplatku je společné, ţe 

pachatelem se stává osoba, resp. subjekt tam uvedený jiţ momentem přijetí slibu 

úplatku. Ten, jak jiţ bylo zmíněno, není závislý na jeho reálném splnění ze strany toho, 

kdo podplácí. Pro trestnost těchto trestných činů postačí samotné přijetí slibu o úplatku. 
 

 

Ad. § 328: 

Objektem tohoto trestného činu je zájem na řádném, nestranném a zákonném 

obstarávání věcí obecného zájmu, tedy ochrana čistoty veřejného ţivota. Jde o realizaci 

čl. 7 a 8 Trestněprávního dohovoru o korupci
147

. Objektivní stránka tohoto trestného 

činu spočívá v tom, ţe pachatel přímo nebo zprostředkovaně přijme, ţádá, nebo si dá 

slíbit úplatek proto, aby konal nebo se zdrţel konání tak, ţe poruší své povinnosti 

vyplývající z jeho zaměstnání, postavení, povolání nebo funkce. Znak dát si slíbít 

úplatek je formou přípravy, která je povýšena na dokonaný trestný čin. Tento znak je 

naplněn, kdyţ pachatel nabídku neodmítne a výslovně nebo konkludentně s ní souhlasí. 

Za porušení povinností vyplývajících ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce je 

potřebné ve vztahu ke kaţdému pojmu povaţovat porušení všech povinností, které pro 

pachatele vyplývají z oboru jeho působnosti, z pracovního poměru, resp. funkčního 

zařazení a mají základy v právním předpise, pracovní smlouvě a podobně. Vţdy však 

musí jít o povinnost, která má vztah k poskytnutí úplatku nebo výhody některé osobě 

nebo k jejímu neodůvodněnému upřednostnění před osobami jinými. Pachatelem tohoto 

trestného činu můţe být jen osoba, která za úplatek skutečně zneuţila své zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkci na uvedené cíle, resp. se o to alespoň pokusila. 

Z hlediska subjektivní stránky se vyţaduje úmysl (§15), který musí zahrnovat zneuţití 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce. Tento trestný čin základní skutkové 
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podstaty v odst. 1 je přečinem, podle odstavce 2 se jedná o zločin a trestný čin podle 

odstavce 3 je také zločinem. 

 

Ad. § 329: 

Objekt tohoto trestného činu je stejný, jako v § 328. Objektivní stránku tohoto trestného 

činu tvoří jednání pachatele, který sám nebo prostřednictvím zprostředkovatele přijme, 

ţádá nebo si dá slíbit úplatek pro sebe nebo pro jinou osobu v souvislosti 

s obstaráváním věci obecného zájmu. Tento trestní čin je dokonán především přijetím 

úplatku. V případě, kdyţ pachatel úplatek ţádá, není rozhodující, zda ho také skutečně 

dostal. Trestný čin je dokonán projevenou ţádostí nebo slibem. V tomto ustanovení se 

jedná o jednu základní skutkovou podstatu (odst. 1) a dvě kvalifikované skutkové 

podstaty (odst. 2, odst. 3). Všechny tři skutkové podstaty jsou zločinem. 

 

Podle slovenské judikatury R 13/1990 je rozhodování o úkonech lékařské péče 

obstaráváním obecného zájmu, lékař touto činností ale nevykonává pravomoc veřejného 

činitele. Takovým rozhodnutím je také rozhodnutí o tom, ţe pacient bude operován a 

hospitalizován na nemocničním oddělení, které lékař – přednosta oddělení - řídí, příp. 

rozhodnutí, ţe lékař vykoná operaci sám. Jestli za to, ţe takto rozhodne, přijme úplatek, 

můţe se dopustit trestného činy přijímání úplatku, ne ale ve smyslu ustanovení o 

veřejném činiteli. V takovém případě není rozhodující, ţe pacienta bude potřebné 

v důsledku vykonané operace a hospitalizace uznat za práceneschopného. 

 

Ad. § 330: 

Objektem tohoto trestného činu je rovnost hospodářské soutěţe v rámci mezinárodního 

obchodu. Zákon tím realizuje Dohovor o boji proti úplatkářství zahraničních veřejných 

činitelů v mezinárodních obchodních transakcích.
148

 Objektivní stránka tohoto trestného 

činu spočívá v konání veřejného činitele, který přímo nebo zprostředkovaně ţádá, nebo 

si dá slíbit úplatek v souvislosti s výkonem úředních povinností v úmyslu získat 

nepřiměřenou výhodu při realizaci mezinárodního obchodu. Jedná se o pasivní 

úplatkářství zahraničního veřejného činitele. Pachatelem tohoto trestného činu můţe být 

jen speciální subjekt, kterým je zahraniční veřejný činitel. Jednání, kterého se pachatel 

dopustí v této základní skutkové podstatě (odst.1), je zločinem. V kvalifikované 

skutkové podstatě odst. 2 tohoto ustanovení se jedná o zvlášť závaţný zločin. 

 

Ad § 331 

Objektem u tohoto posledního trestného činu z kategorie trestných činů přijímání 

úplatku je zájem na řádném, nestranném a zákonném výkoně funkcí zahraničních 

veřejných činitelů.
149

Jedná se o pasivní formu úplatkářství úředníků mezinárodních, 

nadnárodních, mezivládních organizací, členů zahraničních parlamentních shromáţdění 

a soudců a úředníků mezinárodních soudů. Objektivní stránka spočívá v tom, ţe 

subjekty uvedené v odst. 1 svým konáním přímo nebo prostřednictvím 

zprostředkovatele přjme, ţádá, nebo si dá slíbit úplatek v souvislosti s výkonem své 

funkce. Musí se současně jednat o člena organizace, instituce apod., která je uznaná 

Slovenskou republikou. Toto jednání je dle právní úpravy zločinem (odst. 1). Jednání 

v kvalifikované skutkové podstatě (odst. 2) je zvlášť závaţným zločinem.  
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4.2. Podplácení 

 

§ 332- 335 

(zák. č. 300/2005 Z.z.) 

Podplácení 

 
 

§ 332 

 

(1)  Kdo přímo nebo přes zprostředkovatele poskytne úplatek nebo ho slíbí jinému, aby konal, nebo 

se zdrţel konání tak, ţe tím poruší své povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení 

nebo funkce, nebo z tohoto důvodu přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele poskytne, 

nebo slíbí úplatek jiné osobě, potrestá se odnětím svobody aţ na tři léta.  

 

(2)  Odnětím svobody na jeden rok aţ pět let se pachatel potrestá, spáchá- li čin uvedený v odstavci 

1 závaţnějším způsobem jednání. 

 

(3)  Odnětím svobody na čtyři roky aţ deset let se pachatel potrestá, spáchá-li čin uvedený v 

odstavci 1 ve velkém rozsahu. 

 

§ 333 

(1)  Kdo jinému v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu přímo nebo prostřednictvím 

zprostředkovatele poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo z tohoto důvodu poskytne, nabídne 

nebo slíbí úplatek jiné osobě, potrestá se odnětím svobody na šest měsíců aţ tři léta. 

 

(2)  Odnětím svobody na dva roky aţ pět let se pachatel potrestá, spáchá- li čin uvedený v odstavci 

1: a) závţnějším způsobem jednání, nebo b) vůči veřejnému činiteli. 

 

  

(3)  Odnětím svobody na pět let aţ dvanáct let se pachatel potrestá, spáchá- li čin uvedený v odstavci 

1 ve velkém rozsahu. 

 

 

§ 334 

(1) Kdo přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele zahraničnímu veřejnému činiteli nebo jiné 

osobě poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek v souvislosti s výkonem úředních pravomocí 

zahraničního veřejného činitele v úmyslu, aby se získala nebo byla zachována nepřiměřená 

výhoda při realizaci mezinárodního obchodu, potrestá se odnětím svobody na dva roky aţ pět let. 

 

(2) Odnětím svobody na pět let aţ dvanáct let se pachatel potrestá, spáchá- li čin uvedený v odstavci 

1 ve velkém rozsahu.  

 

 

§ 335 

(1) Kdo přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele členu zahraničního parlamentního 

shromáţdění, soudci nebo úředníkovi mezinárodního soudního orgánu uznaného Slovenskou 

republikou nebo zástupci, nebo zaměstnanci mezinárodní, nadnárodní mezivládní organizace 

nebo orgánů, kterých je Slovenská republika členem nebo s kterými je Slovenská republika ve 

smluvním vztahu, nebo osobě v obdovné funkci poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek 

v souvislosti s  výkonem jeho funkce, nebo z tohoto důvodu poskytne, nabídne  nebo slíbí 

úplatek jiné osobě, potrestá se odnětím svobody na dva roky aţ pět let. 

(2) Odnětím svobody na pět let aţ dvanáct let se pachatel potrestá, spáchá- li čin uvedený v odstavci 

1 ve velkém rozsahu. 

 

 

Společným objektem trestných činů podplácení je stejný objekt, jako u trestných činů 

přijímání úplatku. Právě tento společný objekt je chráněn trestním zákonem z obou 

stran. Tedy z „útoků“ ze strany uplácejících, tak i „útoků“ ze strany uplácených, in 
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concreto těch, kteří úplatek přijímají (v širším slova smyslu podle vymezení v trestním 

zákoně). Tímto objektem je zájem na řádném, nestranném ovstarání obecného zájmu, 

tedy ochrana čistoty veřejného ţivota. Jde o realizaci článku 7 a 8 Trestněprávního 

dohovoru o korupci. 

 

Objektivní stránka skutkové podstaty trestných činů: 

 

Ad. § 332: spočívá v poskytnutí nebo v slíbení úplatku jinému za to, aby konal nebo se 

zdrţel konání takovým způsobem, ţe poruší své povinnosti vyplývající z jeho 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, nebo z toho důvodu, ţe takovou formou 

slíbil úplatek jiné osobě. Poskytnutím úplatku tedy je nejen jeho přímé odevzdání, ale i 

nepřímé poskytnutí materiální nebo jiné výhody nebo také ve formě poskytnutí 

protisluţby. O poskytnutí úplatku jde nejen tehdy, kdyţ se peníze nebo jiná hodnota 

jako úplatek odevzdají osobě uvedené v § 328 aţ 331, ale také tehdy, kdyţ tato osoba 

obdrţí protisluţbu nebo jinou výhodu. 

 

Ad. § 333: spočívá v poskytnutí, nabídnutí nebo v slíbení úplatku jiné osobě, přímo 

nebo prostřednictvím zprostředkovatele, a to v souvislosti s obstaráním věci obecného 

zájmu.  

 

Ad. § 334: spočívá v poskytnutí, nabídnutí nebo slíbení úplatku přímo nebo 

prostřednictvím zprostředkovatele, a to zahraničnímu veřejnému činiteli nebo jiné osobě 

v souvislosti s výkonem její úředních povinností, s úmyslem, aby se získala nebo 

zachovala nepřiměřená výhoda při realizaci mezinárodního obchodu.  

 

Ad. § 335: spočívá v poskytnutí, nabídnutí nebo slíbení úplatku přímo nebo 

prostřednictvím zprostředkovatele členu zahraničního parlamentního shromáţdění nebo 

jinému subjektu, který je uveden v tomto ustanovení nebo jiné osobě v souvislosti 

s výkonem její funkce. 

 

Pachatelem těchto trestných činů můţe být kdokoliv. 

 

Po subjektivní stránce se vyţaduje při všech trestných činech podplácení úmyslné 

zavinění. 

 

Jak stanoví judakitura v R 15/1981, pachatel trestného činu podplácení podle § 161 zák. 

č. 140/1961 Sb., který poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek veřejnému činiteli, 

v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu jen proto, aby veřejný činitel konal 

v rámci svých povinností a oprávnění, nedopouští se současně návodu na trestný čin 

zneuţívání pravomoci veřejného činitele podle § 10 odst. 1 písm. B, § 158 zák. č. 

140/1961 Sb. Návodu na tento trestný čin se dopouští tehdy, kdyţ poskytne, nabídne 

nebo slíbí úplatek veřejnému činiteli za to, aby veřejný činitel s úmyslem způsobit 

jinému škodu, nebo zadováţit pro sebe nebo jiného neoprávněný prospěch, zneuţil svoji 

pravomoc některým ze způsobů uvedených v § 158 odst. 1, písm. a) aţ c) zák. č. 

140/1961 Sb. a veřejný činitel se to alespoň pokusil. 
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4.3. Nepřímá korupce 

 

§ 336 

(zák. č. 300/2005 Z.z.) 

Nepřímá korupce 
 

 

 

§ 336 

 

(1) Kdo přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele pro sebe nebo pro jiného přijme, ţádá nebo si 

dá slíbit úplatek za to, ţe bude svým vlivem působit na výkon pravomoci osoby uvedené v § 

328, § 329, § 330 nebo § 331, nebo za to, ţe tak jiţ učinil, potrestá se odnětím svobody aţ na tři 

roky.  

 

(2) Kdo přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele jinému poskytne nebo slíbí úplatek za to, ţe 

bude svým vlivem působit na výkon pravomoci osoby uvedené v § 332 nebo § 333, nebo za to, 

ţe tak jiţ učinil, nebo z tohoto důvodu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek jiné osobě, potrestá 

se odnětím svobody aţ na dva roky.  
 

Objekt tohoto trestného činu je stejný, jako u předcházejících skutkových podstat 

korupčních trestních činů, tedy zájem na čistotě veřejného ţivota. Na rozdíl od přijímání 

úplatku podle § 337 aţ 340, toto ustanovení postihuje intervenci prostřednictvím 

úplatku působící výlučně na výkon pravomoci kterékoliv osoby uvedené v těchto 

zmíněných ustanoveních. Podle této skutkové podstaty nestačí tedy působení jen na 

osobu obstarávající věci obecného zájmu. 

 

K objektivní stránce této skutkové podstaty: 

 

Dle § 336 odst. 1 spočívá v intervenci a to tím způsobem, ţe pachatel za úplatek bude 

svým vlivem působit na výkon pravomoci subjektů, které jsou uvedené v § 328 aţ 331, 

nebo za to, ţe tak jiţ učinil. Tento trestný čin je dokonán jiţ tím, ţe pachatel ţádá,  nebo 

přijme úplatek za jednání uvedené v této skutkové podstatě. Nevyţaduje se, aby u 

veřejného činitele skutečně intervenoval. Také skutečnost, ţe veřejný činitel, kterého 

pravomoci se úplatek týká, není o úplatku informován, nemá vliv na trestnost pachatele. 

 

Dle § 336 odst. 2 spočívá v tom, ţe pachatel přímo nebo přes zprostředkovatele jinému 

poskytne, nebo slíbí úplatek za to, ţe bude svým vlivem působit na výkon pravomoci 

osoby uvedené v § 332 nebo § 333, nebo za to, ţe tak jiţ učinil. 

 

V případě, kdy pachatel jenom předstírá, ţe bude svým vlivem působit na výkon 

pravomocí výše vymezené osoby, ale v zájmu vybavení věci nepodnikne nic a ani nemá 

v úmyslu podniknout, dopouští se trestného činu podvodu podle § 221 odst. 1 trestního 

zákona, případně pokusu toho trestného činu podle § 14, § 221 odst. 1 trestního zákona, 

jestli o úplatek poţádal, nebo ho přijal. 

 

Přijmout, ţádat nebo nechat si slíbit a také poskytnout nebo slíbit úplatek je moţné 

přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele, a to buď pro sebe, nebo pro jinou osobu. 
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K odst. 1 a odst. 2 tohoto ustanovení: 

 

Výkonem pravomoci veřejného činitele se rozumí zejména rozhodování o právech a 

povinnostech fyzických a právnických osob. Výkonem pravomocí je nejen řešení 

individuálních případu, ale  i vydávání obecně závaznych právních aktů.
150

 

 

Pachatelem tohoto trestného činu můţe být kdokoliv, z hlediska subjektivní stránky se 

vyţaduje úmysl. 

 

Trestný čin podle odst. 1 a odst. 2 je podle slovenské trestněprávní úpravy přečinem. 

 

 

Z judikatury pocházející ještě ze společného Československého státu R 32/1987: 

K rozlišování trestného činu nepřímého úplatkářství a účastenství na trestném činu 

přijímání úplatku: Podle tehdejšího trestního zákona č. 140/1961 Sb., a to podle jeho 

ustanovení o trestném činu nepřímého úplatkářství podle § 162 odst. 1 a účastenství 

podle § 10 odst. 1, § 160 zák. č. 140/1961 Sb. a podvodu podle § 250 tohoto trestního 

zákona: Kdyţ pachatel přijme nebo ţádá úplatek za to, ţe bude svým vlivem působit na 

výkon pravomoci veřejného činitele, avšak koná- li bez součinnosti veřejného činitele, 

dopouští se trestného činu nepřímého úplatkářství podle § 160 odst. 1 tohoto trestního 

zákona. Jestli však úplatek přijme nebo o něj ţádá v součinnosti s veřejným činitelem 

nebo pro něho, dopouští se účastenství na trestním činu přijímání úplatku podle § 10 

odst. 1, § 160 odst. 1 a 3, případně § 160 odst. 2 a 3 trestního zákona.  

 

Kdyţ pachatel jenom předstírá, ţe bude svým vlivem působit na výkon pravomoci 

veřejného činitele, případně na činnost osoby, která obstarává věci obecného zájmu, 

avšak pro vybavení věci nic nepodnikne a ani to nemá v úmyslu, dopouští se trestného 

činu podvodu podle § 250 trestního zákona, případně jeho pokusu podle § 8 odst. 1, § 

250 trestního zákona, jestli o úplatek poţádal, ale nepřijal.   

 

 

 

4.4. Trestné činy související s korupcí 

 

Protiprávnost korupce je obsaţena ve skutkových podstatách více trestných činů, 

například: 

 

Machinace v souvislosti s konkurzním a vyrovnacím řízením podle § 241 zákona č. 

300/2005 Z.z., trestního zákona. 

 

- Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo jako konkurzní věřitel v souvislosti 

s hlasováním o nuceném vyrovnání nebo jako věřitel v souvislosti s hlasováním 

o schválení restrukturalizačního plánu přijme nebo si dá slíbit majetkový nebo 

jiný prospěch.  

                                                 
150

 Samaš, O., Stiffel, H., Toman, P. /recenz. Čič, Ivor/ Trestný zákon, stručný komentár. Iura Edition, 

2006. 
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- Ustanovení § 241 odst. 1 upravuje pasivní formu korupce, výsledkem které je 

hlavně eliminování aktivit, zákonných postupů a práv konkurzního věřitele, aby 

tento postupoval ve prospěch úpadce nebo jiné osoby.  

 

- Ustanovení § 241 odst. 2 upravuje aktivní formu korupce tohoto věřitele. 

 

- Ustanovení § 241 odst. 3 je kvalifikovanou skutkovou podstatou, a to 

vyjádřením osobitního motivu provedení tohoto činu nebo závaţnějším 

způsobem jednání, kterým § 140 Trestního zákona rozumí spáchání činu: a) na 

objednávku, b) z pomsty, c) v úmyslu zakrýt nebo usnadnit trestný čin, d) 

z národnostní, etnické nebo rasové nenávisti nebo e) se sexuálním motivem. 

 

 

Machinace při veřejném obstarávání a veřejné draţbě podle § 266 aţ 268 zákona č. 

300/2005 Z.z., trestního zákona. 

 

- Úprava je provedená ve třech samostatných ustanoveních Trestního zákona. 

Tato ustanovení umoţňují trestný postih pachatele, který naruší rovnost 

podmínek veřejného obstarávání nebo veřejné draţby a tím naruší rovnost 

soutěţitelů, resp. jejich účastníků. 

 

Zneuţívání pravomoci veřejného činitele podle § 326 zákona č. 300/2005 Z.z., trestního 

zákona. 

 

- Tento trestný čin není moţné povaţovat vzhledem k jeho znění za korupční 

trestný čin. Současně je moţné uvést, ţe zejména při trestním činu přijímání 

úplatku podle § 328 Trestního zákona je moţný jednočinný souběh tohoto 

trestného činu s trestním činem zneuţívání pravomoci veřejného činitele. 

 

- Tohoto trestného činu podle odst. 1 se dopustí ten, kdo v úmyslu způsobit 

jinému škodu nebo zajistit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch: a) 

vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím zákonu, b) překročí svou 

pravomoc, c) nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci nebo 

z rozhodování soudu. 

 

- Z hlediska samotného trestného činu je moţné uvést, ţe pro konání veřejného 

činitele ve smyslu tohoto trestného činu musí být splněny následující podmínky: 

a) musí jít o rozhodování o právech a povinnostech fyzických osob nebo 

právnických osob, b) oprávnění rozhodovat musí být explicitně přiznané ústavou 

SR, ústavním zákonem nebo zákonem a c) takové jednání musí obsahovat prvek 

moci a prvek rozhodování. 

 

- Pohnutku pachatele vyjadřuje úmysl způsobit jinému škodu nebo zajistit sobě 

nebo jinému neoprávněný prospěch. 

 

- Vykonání pravomoci způsobem odporujícím zákonu je takové aktivní konání 

veřejného činitele, kterým porušuje nebo obchází zákon nebo právní předpisy 

vydané na základě zákona.  
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- Překročení pravomocí je vykonání činnosti, která patří do pravomoci jiného 

veřejného činitele nebo orgánu, pokud není oprávněn v této věci konat. 

 

- Nesplnění povinnosti vyplývající z právomoci veřejného činitele má povahu 

opomenutí. Můţe jít přitom o povinnost uloţenou veřejnému činiteli zákonem, 

jiným právním předpisem, nebo o povinnost vyplývající z jeho pracovní nebo 

funkční náplně nebo z rozhodnutí soudu. 

 

- Naplněním kvalifikované skutkové podstaty tohoto trestného činu, je například 

provedení činu závaţnějším způsobem jednání. 

 

 

4.5. Další prostředky boje s korupcí v právním řádu SR 

 

4.5.1. Specializovaný trestní soud  

 

 

Speciální soud byl v Slovenské republice zřízen zákonem č. 458/2003 Z.z. O zřízení 

Speciálního soudu a Úřadu speciální prokuratury. Na základě návrhu skupiny 46 

poslanců Národní rady Slovenské republiky na zahájení řízení ve věci namítaného 

nesouladu tohoto zákona vydal Ústavní soud Slovenské republiky svůj nález sp. Zn. PL. 

ÚS 17/08, který byl vyhlášen ve sbírce zákonů dne 20. května 2009. Ústavní soud 

návrhu částečně vyhověl a stanovil, ţe dnem vyhlášení tohoto nálezu ztrácí zákon č. 

458/2003 Z.z. a s ním související předpisy účinnost. Zároveň v bodě 3. tohoto nálezu 

stanovil, ţe „právoplatné, ale nevykonatelné rozsudky Speciálního soudu vydané 

v trestním řízení do dne ztráty účinnosti tohoto zákona
151

 nejsou na základě tohoto 

nálezu ÚS SR dotčené a nejsou ani důvodem pro obnovu řízení dle ustanovení 

Trestního řádu ve smyslu § 41b zákona č. 38/1993 Z.z. o organizaci Ústavního soudu 

SR, o řízení před ním a o postavení jeho soudců“. Zároveň Ústavní soud SR v bodě 4. 

tohoto nálezu uvádí podmínku vzhledem ke ztrátě účinnosti tohoto zákona: „Jestliţe 

Národní rada Slovenské republiky neuvede tento zákon a související předpisy do 

souladu s Ústavou Slovenské republiky, ztrácí po šesti měsících od vyhlášení tohoto 

nálezu ve Sbírce zákonů SR platnost.“  

 

K tomu nálezu Ústavního soudu se negativně vyjádřili představitelé Slovenské 

advokátní komory
152

, kteří za stavovskou obec vyjádřili znepokojení s postupem 

v otázce reakce na ještě nezveřejněný nález ÚS SR a přijatý zákon o Specializovaném 

trestním soudu, který zachovává kontinuitu soudu Speciálního. Poukazují zejména na 

porušení ústavnosti, jako jednoho ze základních principů právního státu. V přijetí 

zákona o Specializovaném trestním soudu Slovenská advokátská komora
153

 dále 

spatřuje účelové obcházení rozhodnutí Ústavního soudu SR, nesystémovost 

specializovaného trestního soudnictví a v neposlední řadě jeho zbytečnost
154

.  

 

                                                 
151

 Zák. č. 458/2003 Z.z. 
152

 Znění tohoto nálezu je obsaţené v Příloze č. III. 
153

 Dále označována jako SAK.  
154

 K tomu viz více Příloha č. III. 
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K této otázce zastávám jiné stanovisko
155

 (přikláním se tak k názoru Danila Lipšica), 

jako SAK. K potřebnosti specializovaného soudnictví v SR můţeme zohlednit 

statistiky, které dokazují, ţe specializované soudnictví a specializovaná prokuratura, 

včetně úřadu boje proti korupci, SR má své opodstatnění a jsou účinným nástrojem boje 

s korupcí, v případě Specializovaného trestního soudu jeho efektivní a specializovaná 

činnost v posuzování případů. Tím nemám na mysli znehodnocování práce a důvěry 

jiných trestních soudů a jejich soudců v SR, je pro mne ale tento Specializovaný trestní 

soud garantem spravedlnosti sui genesis. A v otázce jeho potřebnosti v SR zastávám 

jasné a souhlasné stanovisko.  

  

Specializovaný trestní soud ve Slovenské republice vzniká dnem vyhlášení nálezu 

Ústavního soudu SR sp. Zn. PL. ÚS 17/08, ze dne 20. května 2009 ve Sbírce zákonů 

SR, a to zákonem č. 291/2009 Z.z. přijatého dne 18. června 2009 Národní radou SR. 

Kontinuálně byl tedy zabezpečen přechod ze Speciálního soudu na Specializovaný 

trestní soud
156

, a tak můţe soudnictví tohoto typu řádně pokračovat ve své činnosti. 

 

Z hlediska charakteru Specializovaného trestního soudu, patří tento do soustavy soudů 

Slovenské republiky. Koná a rozhoduje v trestněprávních a v jiných věcech, o kterých 

to ustanovuje Trestní řád SR. Je soudem prvního stupně a má postavení krajského 

soudu. Jeho věcnou působnost obsahuje taxativní výčet v § 14 tohoto zákona. 

 

§ 14 písm. e) zák. č. 291/2009 Z.z. vymezuje působnost pro: trestné činy přijímání 

úplatku dle § 328 aţ 331 Trestního zákona. Dále v tomto ustanovení pod písm. f) 

vymezuje svou působnost pro trestné činy podplácení dle § 332 aţ 335 trestního zákona 

a pod písm. g) trestný čin nepřímé korupce podle § 336 Trestního zákona.  

 

Z hlediska souvisejících trestních činů s korupcí je působnost Specializovaného 

trestního soudu stanovena i pro následující trestné činy: 

§ 14 zák. č. 291/2009 Z.z.: 

 

- písm. b) trestný čin machinací při veřejném obstarání a veřejné draţbě podle § 

266 odst. 3 TZ, 

- písm. d) trestný čin zneuţívání pravomocí veřejného činitele podle § 326 odst. 3 

a 4 TZ v souběhu s trestnými činy podle písmen b), c), e), f), g), j) nebo k) 

tohoto zákona, 

- písm. j) trestné činy proti majetku podle čtvrté hlavy zvláštní části TZ nebo 

trestné činy hospodářské podle páté hlavy zvláštní části TZ, pokud takovým 

činem byla způsobena škoda nebo získán prospěch dosahující nejméně 

pětadvacetitisíci - násobku škody malé podle TZ, nebo kdyţ takový čin byl 

spáchán v rozsahu dosahujícím výšku nejméně pětadvacetitisíci - násobku malé 

škody podle TZ, 

- písm. k) trestný čin poškozování finančních zájmů Evropských společenství, 

- písm. l) trestné činy související s trestnými činy uvedenými v písm. a)  aţ j) nebo 

k), kdyţ jsou splněny podmínky pro společné řízení. 

 

                                                 
155

 Souhlasím s argumentací Daniela Lipšica, která je v původním znění součástí této práce obsaţena 

v Příloze č. II. – k problematice Specializovaného trestního soudu viz poslední odstavec. 
156

 Změny doznalo například sníţení platů soudců Specializovaného trestního soudu ve srovnání s platy 

soudců Speciálního soudu a zrušení povinnosti podrobovat se prověrkám NBÚ. 
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Domnívám se, ţe ve Slovenské republice je úloha Specializovaného trestního soudu 

namístě a koncentrace tak závaţných deliktů, které jsou v jeho pravomoci, je 

opodstatněná. U tak závaţných trestných činů je právě ona koncentrace v rukou 

specializovaného soudnictví důleţitá a kromě jiného vystavěna mnohem větší kontrole 

ze strany veřejnosti, jako je tomu u soudů obecných. Úzká specializace soudců můţe 

slouţit také ku prospěchu a z hlediska délky trvání soudních řízení a znehodnocování 

hodnoty důkazů pod vlivem času ustupuje v tomto případě do pozadí v porovnání 

s předešlým stavem a ohledně některých kauz projednávaných ve Slovenské republice 

soudy obecními. Vzhledem k vývoji trestné činnosti po roce 1989 hlavně v oblasti 

korupce, hospodářských trestných činů a jejich náročnosti z hlediska odhalování a 

následného spravedlivého potrestání jsou důleţité stejně tak specializované vyšetřovací 

týmy, jako například Úřad boje proti korupci SR a úřad Speciální prokuratury SR. Právě 

ona specialita a specializace těchto úřadů je nevyhnutným nástrojem boje a odhalování 

korupčních trestných činů.  

 

Specializovaný trestní soud můţe být jen dočasným soudem po dobu několika let, 

moţná desetiletí, do doby, kdy jemu příslušná trestní činnost a míra korupce nebude tak 

vysoká, jako je tomu v současné době. Do doby, kdy účinnou prevencí a současně 

v případech, kde prevence nezabere, bude dostatečně odhalován a následně spravedlivě 

trestán tento parazit, který nahlodává samotné základy demokracie. Korupce má 

v našich podmínkách rozsáhle kořeny, které je nejdřív nutné účinnými způsoby odstavit 

od jejich rozmáhání se a následně likvidovat. Specializovaný trestní soud můţe být 

jedním ze silných článků v boji proti korupci. 

 

Vzhledem k tomu, ţe existence Specializovaného trestního soudu je krátká, následující 

údaje pochází z činnosti jeho předchůdce, Speciálního soudu. Jedná se o údaje o jeho 

činnosti k 30. říjnu 2008
157

: 

 

Celkový počet ţalob, které byly podány na Speciální soud od jeho vzniku: 492 

Počet právoplatně odsouzených osob:      306 

Počet neprávoplatně odsouzených osob:   46 

Počet právoplatně osvobozených osob:     15 

Počet neprávoplatně osvobozených osob: 12 

 

Právoplatných odsuzujících rozsudků za přijímání úplatku a podplácení bylo vyneseno 

u 283 osob. U zneuţívání pravomoci veřejného činitele 30, podvod 17, subvenční 

podvod 6, poškozování finančních zájmů Evropských společenstev 6 odsouzených 

osob, kde odsuzující rozsudky nabyly právní moci. 

 

Právoplatně osvobozených osob u: přijímání úplatku a podplácení 7, zneuţívání 

pravomoci veřejného činitele 5, podvod 4. 

 

Právoplatně osvobozující rozhodnutí: Přijímání úplatku a podplácení 11 osob, 

zneuţívání pravomoci veřejného činitele 5 osob, podvod 4 osoby. 

 

                                                 
157

 Počty osob podle právní kvalifikace nejsou shodné s počtem osob v úvodní zároveň  statistice právě 

proto, ţe nemalé mnoţství osob je obţalováno z více trestných činů. Statistika obsahuje jenom potřebné 

údaje pro tuto práci. Například: právoplatným odsuzujícím rozsudkem u trestného činu vraţdy bylo ke 30. 

říjnu u Speciálního soudu odsouzeno 13 osob. 
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Neprávoplatné odsuzující rozhodnutí: Přijímání úplatku a podplácení 58 osob, podvod 

44 osob, zneuţívání pravomoci veřejného činitele 21 osob. 

 

Neprávoplatně osvobozené rozhodnutí: Přijímání úplatku a podplácení 5 osob, 

zneuţívání pravomoci veřejného činitele 2 osoby. 

 

Se specifikami Specializovaného trestního soudu souvicí Úřad speciální prokuratury. 

Ten je přímo podřízen generální prokuratuře a jeho působnost je pro celé území 

Slovenské republiky. Věcná působnost kopíruje působnost Specializovaného trestního 

soudu.  

 

Příloha č. III. obsahuje Rozsudky Specializovaného trestného soudu včetně jejich 

odůvodnění.   

 

4.5.2. Institut iniciativně konajícího agenta 

 

Zakotvení iniciativně konajícího agenta je ve Slovesnké republice provedeno v § 117 

zákona č. 301/2005 Z.z., trestního řádu. Do trestního řádu SR se tento institut dostal 

jeho novelou ještě v roce 2003 (jednalo se tedy o novelu zákona č. 141/1961 Z.z.),  a  to 

zákonem č. 457/2003 Z.z. Tento institut slouţí k odhalování korupce, snazšímu 

usvědčování pachatelů a s tím souvisejícím následným potrestáním těchto trestných 

činů. Institut iniciativně konajícího agenta je charakterizován následujícimi znaky: Je 

moţné ho pouţít na odhalování, zisťování a usvědčování pachatelů zločinů, korupce, 

trestného činu zneuţívání pravomoci veřejného činitele nebo trestného činu legalizace 

příjmů z trestné činnosti. Je moţné ho pouţít právě tehdy a jen tehdy, kdyţ odhalování, 

zjišťování a usvědčování pachatelů uvedených trestných činů by bylo jiným způsobem 

podstatně těţší. Zároveň, ţe získané poznatky odůvodňují podezření, ţe byl spáchán 

trestný čin, nebo má být spáchán takový trestný čin. Jedná se tedy o moţnost pouţití 

tohoto institutu trestního řádu za dvou condictio sine qua non, které jsou právě  výše 

vymezené, a to tak, ţe obě musí být splněny současně. Označení iniciativně konajícího 

agenta jako agenta provokatéra, je nesprávné. I kdyţ slovenská média, veřejnost a 

některé kruhy odborné veřejnosti ho tak označují, není tato terminologie namístě. 

Alternativně  bude v textu dále uţíváno pojmu aktivní agent, který je synonymem 

iniciativně konajícího agenta. 

 

Iniciativně konající agent totiţ za podmínek stanovených Trestním řádem SR 

neprovokuje trestnou činnost tam, kde trestná činnost není, ale jen odhaluje trestnou 

činnost tam, kde se vyskytuje. Výše zmíněná novela zároveň významně omezila 

moţnost pouţití aktivního agenta, a to v jiţ zmíněných případech: (1) pouze na případy 

korupce spáchané veřejným činitelem, a (2) pouze za situace, kdyţ je moţné „důvodně 

předpokládat, ţe pachatel by takový trestný čin spáchal také tehdy, kdyby příkaz na 

pouţití agenta vydán nebyl“. Z uvedeného vyplývá, ţe tato situace nastane tehdy, kdyţ 

mají orgány činné v trestním řízení relevantní operativní informace o korupčním 

chování podezřelého veřejného činitele. Stát tedy musí prokázat, ţe pachatel měl sklony 

ke spáchání korupčního deliktu, a proto pouţil iniciační metodu. Ani aktivní agent 

nemůţe vyvolat předtím neexistující rozhodnutí spáchat zločin- „zločinné rozhodnutí“, 
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ale můţe jen vyuţít predispozici pachatele spáchat trestný čin. Agent tedy nesmí 

trestnou činnost determinovat, můţe ji jen odhalovat.
158

  

 

Problém ale můţe spočívat v některých konkrétních případech a je proto nutné 

zabezpečit, aby tento institut nebyl zneuţit. Jak dále v připomínkách k návrhu novely 

trestního pořádku upozorňuje bývalý ministr spravedlnosti a současný poslanec 

Parlamentu SR Daniel Lipšic, ţe „v některých konkrétních případech můţe být sporné, 

zda agent pouţil dovolenou iniciační metodu, nebo jiţ šlo o nepřípustnou iniciativu 

v podobě vyvolání zločinného rozhodnutí.“ Jak dále argumentuje zpřesňuje: „Tato 

skutečnost však sama o sobě nemůţe být důvodem pro zabránění pouţívání iniciativně 

konajícího agenta, ale spíše důvodem pro zlepšení právní úpravy a minimalizaci 

moţnosti zneuţití tohoto institutu.“ 

 

Nový Trestní pořádek SR v § 117 odst. 2 zpresnil stávající právní úpravu a to správně 

tím, ţe zamezil, aby příkaz na pouţití aktivního agenta mohl ve věci, která nestrpí 

odklad, vydat předběţně i prokurátor. Příkaz na pouţití agenta musí být tedy vţdy 

vydán soudcem.
159

  

 

Relativně prostý důvod vedl k rozšíření působení agenta i na případy odhalování 

korupce veřejných činitelů. Právě pro specifičnost průběhu korupčních deliktů kdy 

orgány činné v trestním řízení nemaji k dispozici zádné svědky, ani mŕtvá těla, 

následkem čehoţ vzniká pouţitím důkazních prostředků důkazní nouze. Způsoby 

odhalování korupce musí být proto také specifické a musí se odlišovat od konvenčních 

způsobů pouţívaných při jiných druzích kriminality. Jinak řečeno: na utajovanou 

trestnou činnost je potřebné nasadit utajované prostředky. Při korupci totiţ jde o 

specifické formy páchání trestné činnosti, ve  kterých je odhalování mimořádně sloţité, 

co má za následek nevyváţenost mezi zájmem na postihu těchto jednání a ochranou 

lidských práv.  
160

 

 

Institut agenta podle § 117, trestního řádu SR slouţí k účelům lehšího odhalování, 

zjišťování a usvědčování pachatelů v zákoně vymezených trestních činů, a to výlučně za 

přesně stanovených podmínek pouţití tohoto institutu. Očekává se, ţe zejména v boji 

s organizovanou trestnou činností význam tohoto institutu vzroste. Pro účely sníţení 

rizika zneuţívání tohoto institutu, odst. 2 tohoto ustanovení výslovně uvádí, která 

činnost agenta je nepřípustná. § 117 odst. 2: „Konání agenta musí být v souladu 

s účelem tohoto zákona a musí být úměrné protiprávností jednání, na odhalování, 

zjišťování nebo usvědčování kterého se zúčastňuje. Agent nesmí iniciativně navádět na 

spáchání trestného činu; to neplatí, když jde o korupci veřejného činitele nebo 

zahraničního veřejného činitele a zjištěné skutečnosti nasvědčují, že pachatel by 

spáchal takový trestní čin také tehdy, kdyby příkaz na použití agenta nebyl vydán.“ 

Ustanovení dále vymezuje pravidla pro pouţívání agenta a určuje orgány s povolovací 
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 Lipšic, D. Pripomienky k návrhu novely Trestného poriadku. Bratislava, 7. november 2007. s. 4n.  
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pravomocí. Vzhledem k vysoké rizikovosti působení agenta v kriminálním prostředí se 

upravují formy utajení jeho činnosti a v této souvislosti taky způsoby jeho výslechu.
161

 

 

Agenta v přípravném řízení můţe vyslechnout jen prokurátor za podmínek v § 134 odst. 

1 trestního řádu SR, tj. za pouţití technických zařízení určených pro přenos zvuku a 

obrazu tak, aby jeho totoţnost nebyla odhalena. Výjimečně můţe být agent vyslechnutý 

i na soudě, za přiměřeného uţití ustanovení § 134 odst. 1, § 136 a § 262 trestního řádu 

SR. V případě, ţe je agentem jiná osoba jako příslušník policejního sboru nebo 

příslušník policie jiného státu - a tato osoba souhlasí s tím, aby byla její totoţnost 

odhalená, budou se aplikovat pro další řízení ustanovení o svědkovi (§ 147- 134 

trestního řádu SR). Tento postup přichází do úvahy, kdyţ tato osoba splnila úlohy 

vyplývající z postavení agenta. Ve vztahu k tomuto institutu zákon předvídá současné 

pouţití informačních a technických prostředků.
162

 

 

K otázce ústavnosti institutu aktivního agenta: 

 

Jakkoliv potřebným a úspěšným by byl institut aktivního agenta- nemohl by být pouţit, 

kdyby nebyl v souladu s ústavním pořádkem SR. Ústavnost ustanovení o aktivním 

agentovi byla předmětem polemiky jiţ při schvalování zmíněné novely Trestního řádu 

v roce 2003. Za víc jak čtyři roky účinnosti tohoto ustanovení nebyla ústavnost této 

normy napadnuta na Ústavním soudě SR, a to ani v rámci abstraktní kontroly 

ústavnosti.
163

  

 

Ve  Slovenské republice je častým argumentačním nástrojem oportunity k institutu 

aktivního agenta právě argumentace nálezy Ústavního soudu České republiky, a to 

hlavně tak nálezu z roku 2000 sp. Zn. III ÚS 597/99
164

.  

 

K této skutečnosti a na tomto místě je důleţité upozornit na další argumentaci Daniela 

Lipšica, který v této souvislosti dodává: „Při citaci tohoto nálezu se často obchází 

skutečnost, ţe těţiskové výhrady českého Ústavního soudu jsou: (1) skutečnost, ţe 

aktivní působení svědka (nešlo o pouţití institutu agenta) bylo extra legem s platným 

Trestním řádem ČR a (2) nebylo doprovázené procesními garancemi před možným 

zneužitím takového postupu policie a omezením možných ůčelů.“ 

 

V těchto připomínkách Daniela Lipšice je dále upozorněno také na nevyváţenost 

argumentací v otázce institutu aktivního agenta ve  Slovenské republice. V této 

souvislosti dále doplňuje ve vztahu k judikatuře Ústavního soudu České republiky, která 

je často vhodným nástrojem v otázce tohoto institutu. Jak dále uvádí: „Uţ méně často se 

cituje usnesení Ústavního soudu České republiky z 1. dubna 2004 sp. Zn. II ÚS 797/02, 
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aktivní účasti policie a svědka na průběhu skutku. 
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ve kterém byla udmítnuta ústavní stíţnost v případě pouţití aktivního operativního 

prostředku při odhalování falšování peněz. Po skutkové stránce se jednalo o případ, ve 

kterém měla policie na základě anonymního telefonátu operativní informaci, ţe 

podezřelá osoba obchoduje s falzifikáty bankovek. Následně policista vystupující pod 

legendou navázal s podezřelým telefonický a následně také osobní kontakt, při kterém 

se ho zeptal, zda mu můţe nabídnout nějaký produkt. Podezřelý mu nabídl falešné 

bankovky v hodnotě 50 tis. USD a dohodli se na jejich ceně ve výši 25 procent 

nominální hodnoty. Ústavní soud ve svém rozhodnutí konstatoval, ţe i kdyţ konání 

policisty tvořil v daném případě jeden z částkových elementů celkového průběhu 

událostí, není moţné jej pokládat za určující, neboli podstatný prvek trestného činu.“  

 

Ve vztahu k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva Daniel Lipšic uvádí dva 

těţiskové judikáty. Jedná se o Rozsudky ESLP ve věci Teixeira de Castro v. 

Portugalsko a ve druhém případě Lüdi versus Švýcarsko. 

 

Ve vztahu k tomuto institutu je namístě zmínit poslední argumentaci Daniela Lipšica 

v oblasti těchto připomínek k novele Trestního řádu SR poté, co se seznámil s předměty 

novelizace. K tomu dodává: „Jelikoţ interpretace práv podle Dohovoru má přísně 

kazuistický charakter, jsou paušální závěry o nepřípustnosti iniciativního konání při 

odhalování korupce- mírně řečeno- zavádějící. Navíc, jak na nedávné konferenci 

zdůraznil B. Repík, Evropský soud pro lidská práva jen málokteré právo povaţuje za 

absolutní a hledá spravedlivou rovnováhu mezi individuálními zájmy obviněného a 

jinými společenskými zájmy, na rozdíl od našeho postoje, který někdy povaţuje 

vybraná práva za nedotknutelné dogmy.“
165

 

 

Jak jsem uţ výše naznačil, ve Slovenské republice, jako mladé, rozvíjející se demokracii 

a budujícího se právního státu, je tento institut důleţitý. Vzhledem k tomu, ţe tento 

institut je vymezen zřetelnými znaky jeho pouţití v praxi, je i naproti tomu nutné dbát o 

jeho pečlivé dodrţování a další vymezení a specifikaci vzhledem k tomu, ţe můţe 

v případech jeho zneuţití nejen ohroţovat hodnoty demokratického a právního státu a 

tím zasahovat i do základních lidských práv, ale v neposlední řadě můţe ohroţovat i 

důvěru občanů v právní stát a na straně druhé můţe být způsobilý přivodit nemoţnost 

pouţití důkazů získaných prostřednictvím tohoto institutu v jednání před soudem. A tím 

by se nejenom popřel smysl tohoto institutu, ale také by se změnil v institut nebezpečný. 

 

Pro účely zníţení rizika zneuţívání tohoto institutu se v § 117 ost. 2 zák. č. 301/2005 

Z.z., trestního řádu SR výslovně uvádí, která činnost agenta je nepřípustná a ustanovení 

také dále vymezuje pravidla pro pouţívání tohoto institutu trestního řádu.
166
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   K tomu autor uvádí pramen: Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro 

trestní právo. Trestní právo č. 10/2006, s. 4. 
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 K tomu viz. více: Kolektív autorov Trestný poriadok s rozsiahlym komentárom a judikatúrou. Nová 

práca 2006. s. 217- 220. 
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Očekává se, ţe hlavně v boji s organizovanou trestnou činností význam tohoto institutu 

v nejbliţším období vzroste. Vzhledem na vysokou rizikovost působení agenta 

v kriminálním prostředí jsou upraveny formy utajení jeho činnosti a v souvislosti s tím 

také způsoby jeho výslechu.
167

 

 

 

                                                 
167

 Viz. tamtéţ.  
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5. Právní úprava korupce ve federálním 

zákonodárství Ruské federace  

 

 

V Ruské federaci je korupce velkým společenským problémem. Jak můţeme vidět na 

této právní úpravě a srovnat ji s právní úpravou v České republice a ve Slovenské 

republice, dospějeme k závěru, ţe vymezení skutkových podstat úplatkářských trestních 

činů je blízké a tresty stanovené trestněprávní úpravě nejsou nízké. Úplatkářství a 

korupci, jejich vymezení jako trestných činů a boji proti tomuto jevu se věnuje nejen 

trestní zákon, jak můţeme vidět níţe. Naproti tomu má korupce v Ruské federaci 

mnohem větší kořeny, jako je tomu u nás. Pro srovnání s tím pojednáno níţe CPI 

Transparency International. Je tedy zřejmé, ţe boj s korupcí v této společnosti je 

mnohem náročnější a otázkou je, do jaké míry je společenské klima v těchto 

podmínkách je schopné s títmo negativním jevem ve společnosti také efektivně bojovat, 

jak jsou lidé schopni osvojit si protikorupční návyky a jak se dokáţí příští generace 

v tomto prostoru korupci vzepřít, nebo zda se vůbec někdy v budoucnu podaří alespoň 

minimálně tak vysokou míru korupce sníţit na alespoň přijatelnou úroveň.
168

 

 

V trestním kodexu Ruské federace pod číslem N 63- FZ, trestní zákoník, schválen Státní 

Dumou parlamentu Ruské federace (dolní komora parlamentu) a následně Radou Ruské 

federace (horní komora parlamentu), přijat dolní komorou Parlamentu Ruské federace 

dne 24. května 1996 a následně schválen Radou Ruské federace dne 5. června 1996 a 

s účinností od 13. června 1996. Tento federální trestní kodex nezná pojem korupce. 

Úplatkářské trestné činy upravuje v Hlavě X. s názvem „Trestné činy proti státní moci“ 

a následně v části 30. nazvané „Trestné činy proti státní moci, veřejnému zájmu a 

sluţbám v místní správě“. Úplatkářské trestné činy upravují skutkové podstaty v 

článcích 285, 285.1, 285.2, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 292.1, 293.  Další 

úplatkářské trestné činy upravuje federální právní úprava Ruské federace v trestním 

zákoně N 63- FZ ve své hlavě VIII., která postihuje úplatkářství v soukromém sektoru. 

Hlava VIII. „Trestné činy v oblasti ekonomiky“ neboli „Ekonomické trestné činy“, 

následně část 23. Této hlavy nazvaná „Trestné činy proti zájmům sluţebního poměru 

v obchodních a jiných organizacích“, úprava úplatkářských trestných činů je provedena 

zejména v čl. 201 a čl. 204 výše zmíněné části 23. 

 

Pojem korupce sice federální trestní zákonodárství nezná, ale s tímto pojmem operuje 

speciální federální zákon Ruské federace, a to zákon N 273- FZ, o boji proti korupci. 

Tento zákon je v Ruské federaci účinný od 30. prosince 2008
169

 a je právním 

instrumentem v boji proti korupci. 

 

                                                 
168

 Na adresu úplatných úřeníků se například Vladimír Putin veřejně vyjádřil: „Dobré by bylo useknout 

jim ruku, tak jak se to dělalo ve středověku. To by je hned zastavilo od sahání po úplatcích.“ 
169

 Tento zákon byl přijat Státní Dumou Ruské federace 19. prosince 2008, následně schválen Radou 

Ruské federace 22. prosince 2008 a prezidentem Medveděvem podepsán 25. prosince 2008.             
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Na úrovni občanského práva je úplatkářství zakotveno ve federálním Občanském 

zákonníku N 14- FZ
170

 v 2. části tohoto zákona
171

, následně v Hlavě IV., části 32 a jeho 

článku 575 „Zákaz obdarovávání“.  

I. Právní úprava úplatkářství v tresním zákoně Ruské federace: 

 

 

Článek 290. Přijímání úplatku 

 

1. Získá- li úředník, přímo nebo prostřednictvím jiného, úplatek ve formě peněz, 

cenných papírů, jiného majetku nebo jiný majetkový prospěch (a to i opomenutím) od  

úplatkáře nebo osoby, která zastupuje zájmy úplatkáře, pokud takové jednání 

(opomenutí) je zahrnuté v jeho moci úřední, nebo jeho postavení v zaměstnání můţe 

přispět k takové činnosti (nečinnosti), jakoţ i protekcionizmus nebo nadrţování z pozice 

sluţby.  

 
– bude potrestán pokutou od jeden sto tisíc do půl milionu rublů nebo ztrátou platu nebo 

jiného příjmu odsouzeného na dobu od jednoho roku aţ do tří let nebo odnětím svobody 

aţ na pět let, ztrátou funkcí nebo zákazem činnosti aţ na dobu tří let. 

 

2. Získání úplatku úředníkem za protiprávní jednání (nebo nečinnost), 

 

- se trestá odnětím svobody v trvání tří aţ sedm let, ztrátou funkcí nebo zákazem 

činnosti aţ na dobu tří let. 

 

3. Přípravy činů uvedených v prvním nebo druhém odstavci tohoto článku dopustí- li se 

osoba, která zastává veřejnou funkci v Ruské federaci nebo ve  státním úřadu 

podléhajícímu Ruské federaci, stejně jako šéf místní samosprávy,  

 

– bude potrestán odnětím svobody v trvání od pěti aţ do deseti let, ztrátou funkcí nebo 

zákazem činnosti aţ na dobu tří let.  

 

4. Přípravy činů uvedených v prvním, druhém nebo třetím odstavci tohoto článku, 

pokud byly spáchány: 

 

a) skupinou osob po předchozí dohodě nebo organizovanou skupinou; 

b) jiţ není platný. - Federální zákon z 08. 12. 2003 č. 162-FZ,  

c) vymáháním úplatku;  

d) ve velkém rozsahu, 

 

- bude potrestán odnětím svobody na sedm aţ-dvanác let s pokutou aţ do výše jednoho 

milionu rublů nebo ztrátou platu nebo jiného příjmu odsouzené osoby na dobu 

nepřesahující pět let, nebo bez této ztráty. 

  

Poznámka. Úplatek velkého rozsahu je: mnoţství peněz, hodnota cenných papírů, 

jiného majetku nebo majetkového prospěchu ve výši nad stopadesát tisíc rublů. 

 

Článek 291. Podplácení.  

                                                 
170

 Tento občanský zákonník je účinný od 26. ledna 1996 (přijat Státní Dumou 22. prosince 1995).  
171

 Tento kodex je rozdělen do 4 částí. Jeho součástí je i občanské právo procesní. 
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1. Uplácení úřední osoby přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele, 

 

– se trestá pokutou aţ dvě stě tisíc rublů, nebo ztrátou platu nebo jiného příjmu 

odsouzeného po dobu aţ osmnácti měsíců, nebo trestem nápravních prací na období od 

jednoho aţ do dvou let, nebo vazbou na dobu tří aţ šest měsíců nebo odnětím svobody 

aţ na tři roky.  

 

2. Podplácení úřední osoby za spáchání činu vedomě nezákonného (nečinnost)  

 

– bude potrestán pokutou od jedenoho sta tisíc do půl milionu rublů nebo ztrátou platu 

nebo jiného příjmu odsouzeného na dobu od jednoho roku aţ do tří let nebo odnětím 

svobody aţ na osm let.  

 

Poznámka. Osoba, která poskytla úplatek, je osvobozena od trestní odpovědnosti, pokud 

by od této osoby úředník úplatek ţádal, nebo jinak vynucoval; nebo osoba, která úplatek 

poskytla, učiní o tomto dobrovolně oznámení orgánu oprávněnému k zahájení trestnímu 

řízení o tomto úplatku. 

 

Článek 292. Úřední podvod (sluţební podvod)  

 

1. Padělání úředních dokumentů státním úředníkem nebo zaměstnancem samosprávy, 

…  

– bude potrestán pokutou ve výši aţ osmdesát tisíc nebo ztrátou platu nebo jiného 

příjmu odsouzeného po dobu nepřesahující šest měsíců, nebo trestem obecně prospěšné 

práce po dobu od sto osmdesát do dvěstě čtyřicet hodin nebo formou nápravné práce na 

období od jednoho roku aţ do dvou let, nebo vězením po dobu tří aţ šesti měsíců nebo 

odnětím svobody aţ na dva roky.  

 

2. Stejný čin, který způsobí závaţné porušení práv a oprávněných zájmů jednotlivců 

nebo organizací, nebo právem chráněných zájmů společnosti nebo státu,  

- bude potrestán pokutou od sta tisíc do půl milionu rublů nebo ztrátou platu nebo jiného 

příjmu odsouzeného na dobu od jednoho roku aţ do tří let nebo odnětím svobody aţ na 

čtyři roky, ztrátou funkcí nebo zákazem činnosti aţ na tři roky, nebo bez ní. 

 

Článek 292.1. Nezákonné vydávání pasů občana Ruské federace, stejně jako zavedení 

nepravdivých informací v dokumentech, coţ má za následek nezákonné nabývání 

občanství Ruské federace… 

 

 

II. Speciální úpravu korupce obsahuje zákon N 273 – FZ, o boji proti korupci. Tento 

zákon se stal součástí práva Ruské federace (RF) od 30. prosince 2008. Je výsledkem 

snah zefektivnění boje proti korupci v Rusku, která je v této federaci velkým 

problémem a nabývá velkých rozměrů. Tento zákon se skládá ze 14 článků. Tento 

zákon komplexně upravuje problematiku korupce. Zavádí do práva RF pojem korupce, 

který trestní kodex nezná a zavádí také pojem boje proti tomuto negativnímu 

společenskému jevu. Je speciálním zákonem k trestněprávní úpravě. Tento zákon 

stanoví rovněţ základní principy boje proti korupci, které určuje v jeho právním a 

institucionálním rámci. Stanoví tedy zásady pro předcházení korupci, boje proti ní a 

také minimalizace následků těchto jednání.  
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Článek 1 vymezuje základní pojmy a definuje je. Jedná se o vymezení pojmů korupce, 

kontrola korupce a způsoby její potírání, prevenci a stanovení příslušnosti orgánů, 

následně je stanoven i cíl minimalizace a likvidace následků korupce. 

 

Článek 2 vymezuje právní základ pro boj s korupcí, kde jsou uvedeny kromě Ústavy 

RF, federální zákony a mezinárodní smlouvy, právní akty moci výkonné včetně 

právních aktů prezidenta RF. 

 

Článek 3 obsahuje základní principy boje proti korupci, které opírá také o ochranu 

základních práv a svobod člověka a občana, dále principy právního státu, 

transparentnosti, odpovědnosti za korupční delikty, priority preventivních opatření, 

spolupráci státu a občanské společnosti, mezinárodních organizací a jednotlivců. 

 

Článek 4 vymezuje mezinárodní spolupráci RF v oblasti korupce, jako například 

odhalení majetku pořízeného spácháním korupčních deliktů a deliktů souvisejících, 

výměnu informací o boji proti korupci, vztah k cizím státním příslušníkům v podobě 

zásad teritoriality a podobně. 

 

Článek 5 definuje institucionální rámec boje proti korupci. Pravomoci v této oblasti 

přiznává na prvním místě prezidentu, následně federálnímu shromáţdění, vládě, 

federálním orgánům státní moci a subjektům RF aţ po místní orgány, generálnímu 

prokurátorovi RF, Účetní komoře RF. Tyto kompetence jsou v tomto článku 

specifikovány a rozděleny. 

 

Článek 6 obsahuje opatření k předcházení korupce. Jedná se o prevenci a definování 

základních kroků v oblasti prevence. 

 

Článek 7 vytyčuje hlavní činnosti veřejných orgánu s cílem zlepšení účinnosti boje proti 

korupci. 

 

Článek 8 zakotvuje povinnost státních a obecních úředníků poskytovat informace o 

příjmech a majetku těchto osob. Vymezuje také postih za nesplnění povinnosti uloţené 

tímto zákonem. 

 

Článek 9 stanovuje povinnosti státních a obecních zaměstnanců oznamovat úplatkářské 

aktivity vůči jejich osobám a vymezuje také sankce za nesplnění této povinnosti. 

 

Článek 10 řeší střet zájmů na státní a obecné úrovni. 

 

Článek 11 definuje účel a smysl prevence a řešení střetu zájmů navazujíc na čl. 10 

tohoto zákona. 

 

Článek 12 obsahuje vytýčení omezení na zaměstnance státu nebo obce, který jménem 

těchto subjektů uzavírá pracovní smlouvy. 

 

Článek 13 zakotvuje odpovědnost fyzických osob za přečiny korupce. Vymezuje 

odpovědnost fyzických osob na úrovni trestněprávní, správní, občanskoprávní aţ po 

odpovědnost disciplinární. 
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Článek 14 zakotvuje odpovědnost právnických osob za přečiny v oblasti korupce. 

Vytváří tak podmínky pro částečnou odpovědnost právnických osob za korupční 

jednání. Vymezuje také skutečnost, na základě které nemůţe být nikdo zbaven 

individuální odpovědnosti na základě institutu odpovědnosti právnických osob. Je také 

stanovená působnost na zahraniční právnické osoby v případech stanovených právními 

předpisy RF. 

 

III. Související trestné činy v trestním zákoně Ruské federace: 

 

Článek 285. Zneuţití pravomoci  

1. Pouţívání úředních pravomocí v rozporu se zájmy sluţby, pokud se jednání dopustí 

z důvodu obohacení nebo jiného osobního zájmu a vede k podstatnému porušení práva a 

zákonných zájmů jednotlivců nebo organizací, nebo právem chráněných zájmů 

společnosti nebo státu, 

 

– bude potrestán pokutou ve výši aţ osmdesát tisíc rublů nebo újmou ve výši výdělku 

nebo jiného příjmu odsouzeného po dobu nepřesahující šest měsíců, nebo odnětím 

práva uţívat některé funkce nebo zákazem činnosti aţ na pět let, nebo vazbou na dobu 

čtyř aţ šesti měsíců, nebo odnětím svobody na dobu aţ čtyř let.  

(v redakci Federálního zákona od 08. 12. 2003, N 162- FZ)  

 

2. Stejný čin spáchaný osobou, která zastává veřejnou funkci v Ruské federaci nebo v 

státním úřadu, který podléhá Ruské federaci, stejně jako „šéf“ místní samosprávy,  

 

- potrestá se pokutou od jednoho sta tisíc do tří set tisíc rublů nebo újmou ve výši 

výdělku nebo jiného příjmu odsouzeného po dobu od jednoho aţ do dvou let nebo 

odnětím svobody aţ po dobu sedmi let, ztrátou některých funkcí nebo zákazem činnosti 

aţ na tři roky nebo bez bez těchto omezení.  

(v redakci Federálního zákona od 08. 12. 2003, N 162-FZ)  

 

3. Akce plánované v prvním nebo druhém odstavci tohoto článku a způsobení váţných 

následků  

- se trestá odnětím svobody na dobu nejvýše deseti let, se ztrátou funkce nebo zákazem 

činnosti aţ na tři roky.  

 

Dalšími souvisejícími trestními činy, které ruský trestní kodex zná, jsou například: 

Zneuţití rozpočtových prostředků (čl. 285.1.), Zpronevěra finančních prostředků ze 

státního rozpočtu (čl. 285.2.), Zneuţití úředních pravomocí (čl. 286), Odmítnutí 

poskytnout informace Federálnímu shromáţdění nebo revizní komoře Ruské federace 

(čl. 287), Nezákonná účast na podnikání (čl. 289).  
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6.  Prevence a ochrana před korupcí a 

úplatkářstvím 

 

Výše bylo pojednáno o nebezpečnosti korupčního jednání a jeho dopadech na celou 

společnost, byla vymezena právní úprava jak v trestněprávní úpravě České republiky, 

tak v trestněprávní úpravě Slovenské republiky. Na základě toho se pokouším v této 

části práce vymezit moţnosti ochrany a prevence. Jak můţeme chránit společnost před 

korupcí? Jakými nástroji a jak co nejvíc efektivně je moţné dosáhnout cíle sniţování 

korupčního jednání u nás? Jaké preventivní prostředky můţou slouţit k tomuto cílu? Na 

tyto a některé další otázky se pokusím odpovědět v následujících řádcích této práce. 

 

Kdo je nejčastějším iniciátorem korupčního jednání? Je jím zejména ten, kdo sleduje 

nějaký cíl, například potřebuje něco vybavit, získat zakázku, mít jistotu v kvalitnějším 

ošetření, potřebuje zahladit přestupek na místě. Dále jím je ten, kdo ve věci rozhoduje a 

někdy to můţe být i ten, kdo je ve věci „nezávislý“ jako například zprostředkovatel. 

 

Je nutné vymezit jednotlivé oblasti, ve kterých dochází ke korupčnímu jednání a které 

jsou tímto jevem nejvíce poznačeny. Pro kaţdou z těchto oblastí je nevyhnutné hledat 

zvláštní řešení, a to proto, ţe kaţdá z těchto oblastí ţivota společnosti má svá specifika, 

a proto si i řešení problémů uvnitř těchto jednotlivých oblastí vyţaduje speciální přístup. 

 

Domnívám se, ţe nejdůleţitějším faktorem je individuální vybavení jedince. Jeho 

odpovědnost za sebe a za věci jemu svěřené by měly být součástí jeho morálního 

kreditu a cti. Uvědomění si své vlastní odpovědnosti za své jednání. Neupřednostnění 

majetkového prospěchu před těmito hodnotami a vnímání toho, ţe jsou hodnoty trvalé, 

které můţe tento jedinec v sobě pěstovat naproti těm, které mu můţou přinést nejen 

ztrátu těchto hodnot, ale v případě odhalení i sankci a trest. Právě tato skutečnost jde 

napříč všemi oblastmi, ve kterých se lidé ke korupci uchylují.  

 

Z hlediska psychologických aspektů, můţeme korupční chování rozdělit do tří 

základních kategorií: 1. Vlastní vnímání jednotlivcem a společností; 2. Status 

jednotlivce ve společnosti; 3. Uspokojení potřeb jednotlivce. Všchny psychologické 

aspekty vycházejí z naplňování/ nenaplňování potřeb jednotlivce tak, jak jsou 

definované v Maslowové pyramidě potřeb ( 1. Primární ţivotní potřeby- např.: jedlo, 

bydlení; 2. Sekundární ţivotní potřeby- vzdělání, práce, společenské vyţití; 3. 

Seberealizace jednotlivce- kariéra, osobní uspokojení potřeb). Při stanovení „míry 

uplatitelnosti“ jednotlivce je důleţité nadefinování jeho společenského statusu. 

Schopnost jednotlivce uspokojovat nejdůleţitější potřeby pro sebe a rodinné příslušníky 

reflektuje status společnosti a současně psychologickou výhodu při korupci, pokuď 

poskytnutí této nenáleţité výhody je „formálním projevem“ zařazení do společenské 

vsrtvy. Z pohledu jednotlivce je za korupčním chováním vţdy uspokojování potřeb 

vyplývajících ze seberealizace. Pokuď jednotlivec vlastním postavením ve společnosti, 

vzdeláváním nebo prací nedokáţe uspokojit vsé potřeby a existuje moţnost uspokojení 

prostřednictvím korupčního chování, z hlediska uspokojivého ţivota se snaţí zabezpečit 

si je tímto způsobem, bez ohledu na trestnost takového jednání. V mnohých krajinách 

lidé tvrdí, ţe korupce je součástí jejich „kultury“. Skutečnost, ţe obyvatelé v takové 
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zemi poţadavky na drobné úplatky za poskytované sluţby tolerují, ještě neznamená, ţe 

s ní souhlasí. Můţe to znamenat jenom skutečnost, ţe „chápou korupci jako nejreálnější 

způsob nabývání věcí, které chtějí nebo potřebují.“
172

    

 

Právní vědomí je další důleţitou sloţkou toho, jak vysoká je míra korupce v daném státě 

nebo oblasti v rámci státu, ať jiţ veřejnou nebo soukromou. Prohlubování právního 

vědomí občanů je důleţitým nástrojem v boji proti korupci. S tím souvisí i vytváření 

takového prostředí, které minimalizuje korupci ve společnosti. Za předpokladu kvalitní 

právní úpravy je moţné dosahovat pozitivních cílů. 

 

Ekonomický rozvoj státu a dosahování hospodářského růstu (HDP), které se odráţí i ve 

výši mezd v daném státě má souvislost s mírou korupce. Tedy ekonomická situace 

jedince nenutí k uţívání nezákonných úplatkářských praktik. Právě ono zabezpečení 

hmotnými statky na úrovni, ve které nedochází k nouzi těchto průměrných statků je 

eliminátorem uchylování se k přijímání úplatků - jak ve veřejné sféře, tak v oblasti 

soukromé sféry. 

 

Prevence má zásadní význam z několika hledisek. Je totiţ zřejmé, ţe preventivní 

ochrana před trestnou činností je méně finančně náročná, neţ samotné odstraňování 

následků, které trestnou činností nastanou. U korupce je situace zvlášť specifická, a to 

jiţ z toho důvodu, ţe neexistuje „přímý“ poškozený a vztah, který korupčním jednáním 

nejčastěji vzniká, je vztahem těch, kteří sledují nějaký cíl. Jak cíl spočívající v dosaţení 

něčeho, tak cíl spočívající v obohacení se na základě toho, ţe bude ve věci podle vůle 

toho, kdo obohacuje, učiněno, něco vykonáno a podobně. Korupce je tedy oblast vysoké 

náročnosti na její systematické a pragmatické řešení. Informace Odboru boje proti 

korupci ve Slovenské republice uvádí, ţe roční odhad výdajů na úplatky za sluţby ve 

zdravotnictví, školství, na policii, prokuratuře nebo na soudech ve formě peněţitého 

nebo věcného daru představuje sumu 2, 63 mld. Sk. Nejvyšší projednávaná částka, kde 

byl podle obţaloby přijat úplatek (v této byl vydán zatím nepravomocný rozsudek na 

Specializovaném trestním soudě), je úplatek ve výši 5 mil. Sk. V hlavním líčení, kterého 

jsem se na tomto soudě účastnil naposled, byla uzavřena dohoda o vině a trestu 

s prokurátorem a jednalo se o částku ve výši 300 eur a věcné dary niţší hodnoty. 

Můţeme tedy dovodit, jak obrovský rozsah těchto trestných činů zůstane kaţdoročně 

nepotrestán.  

 

Všichni korupci odsuzujeme, nebo naproti tomu bez ní nedokáţeme ţít. Často se nám 

jeví, ţe jenom pomocí ní dosáhneme toho, co potřebujeme. Ve skutečnosti však 

ztrácíme víc, neţ získáváme. Vzdávame se totiţ svých zásad, důstojnosti a moţnosti ţít 

slobodně. Není pravdou, ţe dnes proti korupci jednotlivec nic nezmůţe. Stačí znát svá 

práva, mít vůli a odvahu je vyuţít.
173

  

 

Představy lidí o korupci jsou častým problémem. Argumentace typu „vinni jsou ti, kteří 

berou“ a přitom aţ 95 procent úplatků dávají lidé v situacích, kdy je o ně nikdo neţádá. 

„Úplatkem nikomu neublíţím“ úplatkem většinou získává uplácející výhodu pro sebe, 

svým jednáním však znevýhodňuje jiné, kteří úplatky nemůţou, nebo nechtějí dát. 

Kdykoliv dá někdo úplatek, ocitá se jiný v situaci poškozeného. V kaţdé korupční 

situaci jsou tedy oběti a pachatelé. „Proti korupci mají bojovat politici“ ani 

nejdokonalejší zdravotnický systém, ani nejlepší nemocnice a lékaři nazaručí zdraví 
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všem občanům. Důleţitá je prevence a aktivni starostlivost. Stejně je to i s korupcí. 

Ţádné zákony, systémová opatření nebo instituce neodstrání korupci, pokud budou lidé 

úplatky poskytovat.
174

 Lidé, kteří se nechaji korumpovat, si často nebo vůbec 

neuvědomují ani tu skutečnost, ţe se svým jednáním dostávají do pozice podřízenosti 

pod vliv těch, kteří je uplatili. Dochází u nich k vybudování vztahu podřízenosti 

z hlediska mocenské pozice a vzniká tady další nebezpečí dalšího prosazování zájmů.  

Národní program ČR boje proti korupci ve svých východiscích pro stanovení boje proti 

korupci uvádí: „Řešení otázek korupce je podobné jako léčení nemoci. Efekt nemůže být 

dosažen pouze odstraněním jedné příčiny, ale musí být léčen celý konglomerát příčin 

zároveň. Těžiště aktuálního řešení problému korupce nemůže spočívat jen v oblasti 

trestního práva. Jeho úkolem je potrestat vinu - ta se však u korupce většinou 

neprokáže. Mezinárodní zkušenosti ukazují, že vyjde najevo pouze asi 1% všech případů 

korupčních jednání.“ 

 

Výše jsem se pokusil vymezit několik problémových míst a faktorů korupce. Řešením 

z hlediska individua je budování jeho morální stránky ţivota, cti a odpovědnosti. Jsou to 

faktory, které dokáţí spolehlivě odolávat korupčním praktikám. Budování těchto je 

primárně v rodině, ve škole, ve společenství, ve kterém se jedinec rozvíjí. Nemusí se 

jednat o to, ţe od ranného dětství budeme učit člověka o korupci. Budováním jeho 

morálního kreditu a cti dokáţe sám vnímat a chápat negativní chování ve společnosti a 

bude se řídit ve vztahu k těmto jevům tak, ţe do nich nebude vstupovat. Domnívám se, 

ţe u nás chybí systematická výchova k hodnotám jiţ na školách. Od středních škol by 

bylo moţné, a umoţňuje to i vnímání a chápání jedince, činit systematickou výchovu i 

v oblasti korupce. Diskusemi s právníky a odbornou veřejností je moţné dosáhnout 

pozitivních výsledků u následujících generací. Domnívám se, ţe tato moţnost se ve 

společnosti podceňuje vzhledem k její rozsáhlosti a nebezpečnosti. Nechává se i naproti 

moţnostem stranou, jako samorost společnosti. 

 

Boj proti korupci není jenom záleţitostí státních institucí. Musí být záleţitostí 

celospolečenskou, zájmem celé společnosti. 

 

Kaţdý prvek protikorupční strategie by měl být periodicky zkoušen a měl by odpovědět 

na následující otázky:
175

 

 

1. původní příčiny, které vedly k jeho vytvoření, ještě trvají, 

2. je korupce jeho působením redukována do té míry, jak bylo plánováno, 

3. se nevytvářejí nová korupční místa nebo operace a nevznikají nové formy korupce, 

výkonnost administrativy není v disproporci s protikorupčními opatřeními, tj. zda 

omezování korupce nevede zároveň k výraznému omezování efektivnosti 

administrativy, 

4. neexistuje levnější strategie k dosaţení stejného výsledku. 

 

 

Oblast veřejného sektoru: 

 

V oblasti veřejného ţivota se můţeme specializovat na jednotlivé sektory a to zejména 

policii, státní zastupitelství a soudnictví. Minimalizace korupce právě v těchto oblastech 

je zásadní, a to právě z toho důvodu, ţe jedině tyto instituce jsou nadány pravomocí 
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vyšetřovat, stíhat, odsuzovat pachatele korupčních trestných činů. Nemůţe proto 

existovat korupce tam, kde je tato jedním z předmětů činnosti
176

. Tyto orgány státu jsou 

kromě jiného nadány speciálním vztahem k právním normám, které kaţdodenně uţívají 

ve své práci. V těchto oblastech tedy odpadá faktor informovanosti o korupčním jednání 

z hlediska právní úpravy. Je tedy pro společnost korupční jednání v tomto prostoru 

v určitém smyslu nejzávaţnější. Jak uvádí Národní program ČR boje proti korupci 

k této problematice, je podmínkou nezkorupovatelnosti osob zúčastňujících se na 

trestním nebo správním řízení mimo jiné pěstování jejich profesní hrdosti a sebevědomí. 

„Korupce může porušovat zásadu rovného a správného výkonu spravedlnosti. V té 

souvislosti je mimo jiné významný etnický aspekt korupčního jednání. Etnické ale i jiné 

minority se mohou stát snadněji oběťmi korupce, nebo může s jejich vírou v nezbytnost 

korupčního jednání být účinně manipulováno.“
177

 

 

K tomu například v oblasti poskytování úplatků zaměstnancům ve veřejné správě došlo 

ve Slovenské republice během tří let (údaj z roku 2006) u 30 procent respondentů 

k podplácení. Jak plyne ze zprávy, má tato oblast, kde dochází k úplatkářství klesající 

tendenci.
178

 

 

Řešením problematiky korupce veřejného sektoru, a to jak vnitřní neboli vzájemné, tedy 

mezi úředníky navzájem, dále mezi politiky je zásadní vnější kontrola a maximální 

transparentnost práce tohoto sektoru. Jedním z dalších moţných opatření je rotace 

vybraných sluţebních funkcí. S otázkou transparentnosti je spojena také problematika 

správního uváţení a volné úvahy úředníka. Jejich pravomoci proto nesmějí být příliš 

široké a tam, kde to je moţné, musí být doprovázeny podrobným popisem 

rozhodovacích myšlenkových popisů.  

 

Další z moţností efektivního řešení korupce ve veřejném sektoru, která dokáţe 

efektivně tomuto jevu čelit, je kvalitní organizace mocenských struktur. Protoţe 

jakákoliv nedostatečnost v uspořádání umoţňuje korupční jednání. Jedná se tedy i o 

jasnou koncepci se stanoveným systémem pravidel, součástí kterého je systém jeho 

kontroly a sankcí. Současně je důleţité dbát na kvalitní personální práci.  

 

Součástí vnější kontroly je veřejná kontrola prostřednictvím sdělovacích prostředků, 

jejich význam je pro současnou společnost strategicky důleţitý. Musí se ale jednat o 

objektivní informování bez různých politických praktik a podobně. Následné vyvození 

odpovědnosti, které je ze strany veřejnosti stejně důleţité vůči těm, kteří korupčně 

jednají, a vytvoření tak negativního postoje vůči takovému jednání těch, kteří se těchto 

činů dopustili.  

 

Morální kvalita úředníků má zásadní význam. Ve  Slovenské republice došlo v nedávné 

době ke zveřejnení kauzy, ve které vedoucí osoby finačního úřadu byly zapojeny do 

organizované, kromě jiného i korupční, trestné činnosti v podobě nadměrných odpočtů, 
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které byly ze státního rozpočtu následně vyplaceny některým firmám v obrovských 

částkách. Tento případ k dnešnímu dni dosud není uzavřen. Právě pro takové 

nebezpečné jednání s motivací zisku je nevyhnutné, aby ve společnosti nenašlo oporu a 

pochopení a bylo řádně vyšetřeno a následně potrestáno. Selhání prevence sebou musí 

nést následek represe ze strany státu vůči pachatelům těchto trestných činů. 

 

Podpůrnou úlohu v oblasti veřejného sektoru mohou mít například etické kodexy 

veřejnoprávních institucí, které mají nadefinován kodex chování, jehoţ součástí je i 

protikorupční jednání těch, vůči kterým by někdo chtěl uţít úplatku.  

 

 

Oblast soukromého sektoru: 

 

Oblast soukromého sektoru a jeho vztah s korupcí, můţeme vyčlenit několika znaky. A 

to na ty, v nichţ stát uplatňuje zákonnými prostředky zvláštní výkon státního dozoru: 

banky, pojišťovny, penzijní fondy, investiční fondy, stavební spořitelny, 

telekomunikace, energetika a zdravotnictví. Druhou skupinou je ta, ve které dochází 

k soukromoprávnímu nakládání se státním majetkem. Třetí skupinou, kde dochází ke 

korupci, je střední a drobné podnikání, tu se stává často běţnou součástí konkurenčního 

boje a blokuje tak působení trţních mechanismů. Čtvrtou skupinou soukromého 

sektoru, ve které dochází ke korupci, je oblast sportu. Pátou skupinou je korupce médií. 

 

V případě soukromého sektoru jsou důleţité morální hodnoty a čest, tedy jak bylo 

v úvodu této části uvedeno, tento individuální faktor jde napříč všemi oblastmi, kde se 

korupce vyskytuje. Systém kontroly je často méně efektivní neţ u veřejného sektoru. 

Tento sektor není tak často vystavěn kontrole veřejnosti. Jedním z moţností řešení 

mohou být semináře, které upozorňují na rizika korupčního jednání, jeho dopady, 

sankce. V současném období se ve Slovenské republice konají semináře tohoto druhu 

pod Úřadem boje proti korupci, které vedou odborníci v této oblasti. Tato činnost 

zaznamenává pozitivní ohlas a v rámci diskusí je tak přínosem nejen pro adresáty, ale 

také pro přednášející pracovníky z Úřadu boje proti korupci. Tato činnost formou 

odborných přednášek je důleţitým nástrojem prevence a vţitím si skutečných představ o 

tom, co korupce skutečně je, do kterých oblastí ţivota zasahuje a jaké jsou negativní 

dopady na pachatele této činnosti a na společnost jako celek - včetně narušní 

demokratických základů společnosti. 

 

Několik faktů o korupci v soukromém sektoru: 

 

Dálnice D8 v České republice- jednalo se o veřejnou zakázku na dostavbu této dálnice 

v jednom úseku. Tato byla zadána způsobem, který vyvolal podezření, ţe vítězný 

uchazeč byl vybrán jiţ předem. Podmínky výběrového řízení byly nastaveny tak, ţe 

mohly působit diskriminačně vůči potenciálním uchazečům ze zahraničí. V současné 

době je tato veřejná zakázka předmětem šetření Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěţe.
179

  

 

Obec Úholičky, která získala od Státního fondu rozvoje bydlení dotaci na stavbu 

bytového domu s malometráţními byty, jednala v rozporu s podmínkami dotace. Kromě 
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jiného je stavba zčásti realizována na soukromém pozemku, začala se také výrazně 

předraţovat.
180

 

 

Hotel Ilf. Vedení hotelu provozovaného příspěvkovou organizací Ministerstva 

zdravotnictví ČR mělo vyuţívat veřejné prostředky k vlastnímu obohacení. 

Transparency International ČR poskytla oznamovateli právní poradenství a připojila se 

k jeho podnětu na MZ. Na základě šetření byl ředitel hotelu odvolán.
181

 

 

Kupříkladu ve Slovenské republice má poskytování úplatků ve zdravotnictví klesající 

tendenci. V průběhu 2 let byl poskytnut úplatek formou daru u 26 procent respondentů a 

úplatek v peněţní formě v tomto období poskytlo 17 procent respondentů, formou 

protisluţby to bylo 7 procent. Ţádný úplatek neposkytlo 58 procent respondentů.
182

  

 

Různé formy nepotismu a klientelismu jako forem korupce pro úspěch v podnikání 

povaţovalo ve  Slovenské republice za důleţité 94 procent respondentů, kvalita 

nabízeného zboţí byla důleţitá pro 92 procent a úzké kontakty na úředníky povaţovalo 

za důleţité ve vztahu k úspěchu v podnikání 86 procent. Naproti tomu 75 procent 

povaţovalo pro úspěch v podnikání dodrţování zákonů a 61 procent úzké kontakty na 

politky. Ve vztahu k úspěchu v podnikání povaţovalo za důleţité 37 procent porušování 

právních norem a 34 procent porušování etických pravidel podnikání.
183

 

 

V České republice jsou známy úplatkářské kauzy v oblasti sportu. V Slovenské 

republice o tom pojednává i zpráva ve věci monitoringu elektronických médií Úřadu 

boje proti korupci: Dvě pětiny obyvatel Slovenska si myslí, ţe korupce ve fotbalu se 

vyskytuje také v jejich obci nebo městě.
184

Ve zprávě je kromě jiného vyjádření 

bývalého rozhodčího, který se po 5 letech od skončení aktivní činnosti rozhodl 

zveřejnit, jak probíhá korupce v niţších soutěţích, ve kterých sedm let rozhodoval. 

Zveřejnil sumy, jména rozhodčí a delegátů, se kterými se dělil o úplatky od funkcionářů 

klubů. Následně byl vyslýchán vyšetřovatelem Úřadu boje proti korupci. Mezitím jiţ 

nasledovalo další, anonymní přiznání dalšího rozhodce, který přiznal přijaté úplatky ve 

výši 50 tisíc SK. Za těmito skutečnostmi následovalo odhalení dalších korupčních 

aktivit a jejich vyšetřování. 

 

Korupce médií je velkým nebezpečím pro demokratickou společnost a řádné fungování 

státu. Novodobé médium dokáţe manipulovat s veřejným míněním, poškozovat, můţe 

být součástí politického boje s vyuţitím nekalých praktik a podobně. Jak bylo jiţ 

zmíněno, důleţitá je objektivita ze strany médií a jejich serióznost v poskytování 

informací. Médium v rukou vlivných lidí s cílem poškodit, narušovat, dokáţe působit ve 

společnosti mnoho škod a negativních jevů. 

 

CPI
185

 z roku 2008 stanovil jako země s nejniţší mírou korupce Dánsko, Nový Zéland a 

Švédsko. Česká republika se v tomto roce umístila s hodnotou CPI 5,2 na 45. místě. 

Slovenská republika s hodnotou CPI 5,0 na 52. místě. Rusko s hodnotou CPI 2,1 na 
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147. místě. Jak můţeme pozorovat, v roce 2008 byl v České republice účinný trestný 

zákon č. 140/1961 Sb., po jeho novele č. 122/2008. Ve Slovenské republice jiţ v té 

době účinný trestný zákon č. 300/2005 Z.z., který obsahuje přesné vymezení 

skutkových podstat korupčních trestných činů. V Ruské federaci v té době sice nebyl 

účinný federální zákon o boji proti korupci, ale právní úprava ve federálním trestním 

zákoně je poměrně přesná. Můţeme tedy vidět, ţe neplatí přímá úměra v závislosti na 

kvalitní právní úpravě a výskytu korupce v daném státě. Je ale přáním, aby byl  „Nový 

trestní zákon“ č. 40/2009 Sb. v České republice jedním z nástrojů prevence proti 

úplatkářství. Ničit korupci znamená udělat společnost spravedlivejší, čestnější a 

transparentnější.  

 

Ke srovnání vývoje korupce v ČR, na Slovensku a v Ruské federaci můţeme dospět 

k závěru, ţe korupce v ČR dosahuje z těchto států nejniţší úroveň. Co se týče boje proti 

tomuto jevu, jsou z těchto důvodů na Slovensku potřebné výraznější prostředky 

preventivního působení za současného působení represe ze strany státu vůči 

pachatelům. Kdyţ srovnáme index CPI od roku 1998 do roku 2008, Česká republika 

v tomto období dosáhla nejniţší hodnoty indexu na hranici 3,7 CPI v roce 2002, rok 

předím měl index vnímání korupce klesající tendenci (v roce 2001 byl 3,9 CPI a v roce 

2000 byl 4,3 CPI). V roce 2002 dosahoval index ve Slovenské republice také hodnotu 

3,7 (v roce 2001 dosahoval hodnotu 3,7 a v roce 2000 to bylo 3,5 CPI). V Ruské 

federaci dosahoval index vnímání korupce v těchto letech hodnoty: v roce 2000- 2,1 

CPI; v roce 2001- 2,3; v roce 2002- 2,7 CPI. 

 

Nejniţší míru korupce zaznamenala ČR v roce 2007, a to na hodnotě 5,2 CPI. 

Slovenská republika dosáhla nejpříznivějšího hodnocení také v roce 2007, a to na 

hodnotě 4,9 CPI. Od roku 2005, kdy byl přijat nový trestní zákon a v období existence 

institutu agenta iniciátora a Speciálního a nástupnického Specializovaného trestního 

soudu v SR, je ve srovnání s předcházejícím obdobím míra korupce v SR niţší.   

 

Ještě několik údajů ze soudnictví v ČR a SR: Od započetí fungování Specializovaného 

(Speciálního) trestního soudu dne 1. září 2004 bylo k 30. říjnu 2008 tímto soudem 

vyneseno 283 oduzujících rozsudků ve věcech podplácení a přijímání úplatku. V České 

republice za tuto trestní činnost a zhruba za stejné období období bylo vyneseno 348 

odsuzujících rozsudků.  

 

Právní úprava v České republice je v současnosti v oblasti postihu korupce dostatečná, 

co se týče hmotněprávního aspektu vymezení a moţností ukládání trestů za tuto trestní 

činnost. Potřeba spočívá spíše v moţnostech trestního práva procesního. Legislativní 

úpravy v podmínkách Slovenské republiky výrazným způsobem ulehčili boj proti 

korupci. Jedná se zejména o pouţítí institutů jako vyuţití informačně - technických 

prostředků (ITP) a agenta. Česká legislativa podřizuje pouţití ITP přísným formálním 

postupům s akcentem na ústavu a mezinárodními dokumenty chráněných lidských práv 

a svobod. Institut agenta je vnímán s pochybnostmi s ohledem na jiţ zmíněné 

rozhodnutí Ústavního soudu ČR III ÚS 597/99, které je v případě tohoto rozhodnutí 

prozatím dostatečně zdůvodněno, ale pro podmínky specifického případu, o kterém 

pojednává, jej není moţné aplikovat paušálně.  
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Zpravodajský server ČTK
186

 cituje z tiskové konference ředitele Transparency 

international ČR
187

 v článku nazvaném „Korupce v ČR bují díky politkům a justici“. 

Článek uvádí důvody pohoršení ČR na mezinárodním ţebříčku korupce za rok 2009, za 

které povaţuje politickou korupci v zemi, neprůhledné financování volebních kampaní, 

sílící vliv finančních skupin a špatnou situaci v justici. Dále citováno z této tiskové 

konference: „Protikorupční strategie vlády u nás prakticky neexistuje – plní se totiţ jen 

formálně. Minulá vláda měla tuto oblast za prioritní pouze verbálně a výrazně otevřela 

cestu soukromým zájmům k ovlivňování politického rozhodování. Současná vláda 

zatím váhá, zda něco dělat a co to má být“. Transparency international dlouhodobě 

kritizuje například neprůhledné fungování lobbingu a politizaci veřejného sektoru, která 

se projevuje mimo jiné i „vysáváním“ polostátních firem jako ČEZ, Lesy ČR nebo 

České dráhy.   

 

V oblasti spolupráce mezi sloţkami ČR a SR v problematice boji proti korupci se na 

základě expertů obou stran jeví přerušení osobních, regionálních a jiných obdobných 

vztahů. Na rozdíl od kreování speciální prokuratury, česká legislativa tuto otázku řeší 

moţností přidělení věci také místně nepříslušnému úřadu státního zastupitelství, co je 

v podmínkách České republiky povaţováno za dostačující. Postup ve Slovenské 

republice je pokusem zavést i takové instituty do boje proti korupci, ke kterým jiné 

evropské krajiny při tvorbě právních norem v souladu s právem Evropské unie 

nepřistoupili nebo přistoupili s výhradou.
188

  

 

Kupříkladu ale moţnosti veřejnosti oznámit korupční jednání veřejným nebo 

anonymním způsobem na protikorupční linku je v podmínkách SR na velmi slabé 

úrovni.  

 

Kdyţ se zamyslíme nad problematikou korupce a její prevence, docházíme k závěru, ţe 

pro vytvoření společenského klimatu je potřebná individuální práce kaţdého jedince 

v oblasti svého vlastního hodnotového systému, jehoţ součástí musí být pochopení své 

vlastní odpovědnosti a vize poctivého a morálního jednání s budováním cti a schopnosti 

neuchylovat se k praktikám, jakými je korupce. Tato cesta spočívající v individualitě 

jedince a v souhrnu tvořící společenské klima, můţe nejúspěšněji poráţet korupční 

návyky a ničit tak kořeny tohoto dlouhověkého problému lidstva. Otázkou zůstává, jak 

se to té které společnosti podaří dosáhnout.    

 

 

 

                                                 
186

 Česká tisková kancelář. 
187

 Ředitel Transparency International ČR David Ondráčka, článek z uvedené konference vydán dne 18. 

11. 2009, ČTK.  
188

 Siman, M.,a kol. Boj proti korupcii v Slovenskej republike a v Európskej únii. Bratislava, 2206, s. 80 n. 
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7. Závěr 

 

 

Cílem této práce bylo vymezení pojmu korupce a úplatkářství a to jak orgány, které 

s touto problematikou pracují na úrovni státní, tak i mimostátní a primárně rozbor 

korupce a úplatkářství podle platné trestněprávní úpravy v České republice, vymezení 

typů korupce a korupčního prostředí a analýzou moţností de lege ferenda. Sekundárním 

cílem byla komparatistika s platnou právní úpravou ve Slovenské republice a taky 

s poukazem na právní úpravu v Ruské federaci a korupční prostředí v těchto státech. 

V jednotlivých částech této práce je provedena komparatistika, a to zejména platného 

trestního práva v České republice a na Slovensku.  

 

Navazujíc na výše uvedné cíle je součástí této práce rozbor problematiky této latetentní 

trestné činnosti a poukaz na to, jak důleţitá je kvalitně provedená trestněprávní úprava 

korupce a úplatkářství na straně jedné a korupční realita, která se v naší společnosti 

odehrává na straně druhé, a jak náročné a v mnoha případech aţ nemoţné je i na 

základě přepracované právní úpravy odhalovat tuto protizákonní činnost a její 

pachatele. V práci je dále rozebrán institut účinné lítosti, jeho význam a taky důvody 

jeho neexistence v současném vnitrostátním právu České republiky. V práci jsou 

zaznamenány i další změny, které byly v oblasti testního práva hmotného učiněny 

v posledních letech a to aţ do současného stavu. 

  

Zejména s ohledem na skutečnost tohoto náročného procesu odhalování korupční 

trestné činnosti a zjišťování osob pachatelů jsou součásti této práce taky navţené 

moţnosti de lege ferenda, zejména institut agenta iniciátora, který je tak důleţitým 

nástrojem v odhalování této trestné činnosti. Jak je výše zdůrazněné, zásadní potřebou 

de lege ferenda v právní úpravy tohoto institutu trestního práva procesního je jasné 

stanovení mezí jednání, postupu orgánů státu při jeho nasazení a zabránění tak 

zneuţívání tohoto institutu, který můţe na jedné straně působit efektivně, na straně 

druhé ale můţe poškodit práva těch, vůči kterým by došlo k jeho zneuţití. O tomto 

institutu pojednává kapitola 4.5.2 této práce a to tak, jak je provedena v zákonodárství 

Slovenské republiky a jak je moţné v praxi vidět, tento institutt zastává v současnosti 

nezastupitelnou úlohu v boji proti korupci na Slovensku a zvyšuje tak moţnosti 

odhalování korupce. Tento institut kromě odhalování má taky preventivní charakter a 

můţe u potenciálních pachatelů vyvolávat nejistotu a nebezpečí, ţe právě jejich 

protizákonné korupční jednání můţe být odhaleno, ţe právě onen institut agenta 

iniciátora můţe být pouţit ve vztahu k jejich jednání a to jiţ od samého počátku. Je 

proto na místě, aby v co nejkratší době se tento institut stal součástí trestněprávní 

úpravy v České republice a byl upraven tak, aby se jeho činnost nemohla dostat do 

rozporu s Ústavním pořádkem České republiky. Dalším pojednávaným institutem je 

institut specializovaného soudnictví a to konkrétně v oblasti pro společnost 

nejzávaţnějších trestních činů a koncentrace zákonem stanovené věcné příslušnosti a 

efektivita tohoto soudnictví. Tento institut má své opodstatnění právě tam, kde jiţ 

v minulosti docházelo na úrovni soudů ke komplikacím v rozhodovací činnosti, 

uplácení a degradaci práva. Právě tato obava je jedním z důvodů existence 

specializovaného trestního soudnictví v Slovenské republice. O specializovaném 

trestním soudnictví pojednává kapitola 4.5.1.  
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Práce taky obsahuje komparatistiku korupčního prostředí a taky údaje soudů o této 

trestní činnosti, zejména tak počty korupčních trestních činů, odsouzených pachatelů, 

ukládání trestů za tyto trestné činy.   

 

Řešení problémů, které jsou součástí korupčního prostředí u nás, vyţaduje zvláštní 

pozornost a kvalifikované způsoby řešení. A to ve všech úrovních řízení státu. Osvěta a 

informovanost veřejnosti o stavu korupce v zemi a odpovědného přístupu k jejímu 

řešení, odhalování a následnému potrestání pachatelů v případech prokázání viny. 

Důleţitou zárukou sniţování míry korupce na našem území je kvalitní a korupci 

odolávající soudnictví, státní zastupitelství a policie. Právě tito ochránci práva a 

spravedlnosti ve státě mají nezastupitelnou úlohu a odpovědnost za čistotu jim 

zvěřených pravomocí.  

 

Odpovědnost představitelů státu vyvozena do individuální odpovědnosti a jiţ 

v opodstatněných případech podezření z korupce reagování těchto osob způsobem 

v demokratickém právním státě obvyklým. A to podáním demise, vzdáním se mandátu. 

Samozřejmě, jedná se v první řadě o morální odpovědnost politiků. Ta je v našem 

prostoru je v současné době spíše výjimkou, jako pravidlem politického chování a 

soutěţe. 

 

Odpovědnost společnosti. Ta je zásadním pilířem, na kterém stojí problematika 

korupce. V případech, kdy úplatkářství ve státě vyhrává nad odpovědností společnosti, 

tento pomyslný pilíř pod její tíhou padá. A to má fatální následky. Je nutné, aby ona 

společnost, součástí které je jedinec, uvědomovala si svoje poslání a odpovědnost za ní 

samou a za budoucí generace, které vychovává. Není moţné budovat demokratický 

právní stát a současně dávat prostor korupci, tolerovat, podléhat jí nebo nečinně 

přihlíţet tomu, jak nahlodává samotné základy všeho, včetně osobního ţivota jedince ve 

společnosti. Společnost, která se tváří, ţe korupce se jí netýká, nebo ţe korupci přijala, 

nemůţe prosperovat a rozvíjet se. Korupce tomu zásadně odporuje.  

 

Jednotlivec musí vzít svou odpovědnost, vzepřít korupčním praktikám, které jsou 

v našem prostoru tak rozsáhlé.  

  

Specifických programů věnujících se boji proti korupci je v současné době několik. 

Vzniká tedy potřeba jejich efektivního vyuţití a aplikace ve společnosti. Tato osvěta ze 

strany státu vůči společnosti sehrává důleţitou úlohu za předpokladu, ţe je skutečně a 

pragmaticky vyuţita. Za předpokladu, ţe není postavena jen na politických 

proklamacích a slibech, ale ţe dochází k jejímu naplňování. 

 

Boj s korupcí není jednoduchý a není moţné se domnívat, ţe se podaří úplně očistit 

společnost od tohoto negativního jevu. Je ale moţné jí eliminovat a vytvářet tak 

prostředí, které samo o sobě je prostředím, kde korupce nemůţe vítězit. A to by mělo 

být úlohou kaţdého z nás.  
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Přílohy:  

PŘÍLOHA I: Zák. č. 300/2005Z.z., trestný zákon; Hlava 8., diel 3.:  

 
 

ÔSMA HLAVA 

TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU 

VO VEREJNÝCH VECIACH 

 

Tretí diel 

Korupcia 

Prijímanie úplatku 

 

§ 328 

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, ţiada alebo si dá sľúbiť 

úplatok, aby konal alebo sa zdrţal konania tak, ţe poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, 

povolania, postavenia alebo funkcie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky aţ päť rokov. 

(2) Odňatím slobody na tri roky aţ osem rokov sa pachatel potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

závaţnejším spôsobom konania. 

(3) Odňatím slobody na sedem rokov aţ dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1 vo veľkom rozsahu. 

§ 329 

(1) Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre 

seba alebo pre inú osobu prijme, ţiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky 

aţ osem rokov. 

(2) Odňatím slobody na päť rokov aţ dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 

1 ako verejný činiteľ. 

(3) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 

odseku 1 alebo 2 vo veľkom rozsahu. 

§ 330 

(1) Kto ako zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu 

prijme, ţiada alebo dá si sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností v úmysle, aby sa 

získala alebo zachovala neprimeraná výhoda pri realizácii medzinárodného obchodu, potrestá sa odňatím 

slobody na päť rokov aţ dvanásť rokov. 

(2) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 

odseku 1 vo veľkom rozsahu. 

§ 331 

(1) Kto ako člen zahraničného parlamentného zhromaţdenia, sudca alebo úradník medzinárodného 

súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo zástupca, či zamestnanec medzinárodnej, 

nadnárodnej, medzivládnej organizácie alebo orgánu, s ktorým je Slovenská republika v zmluvnom 

vzťahu, alebo jako osoba v obdobnej funkcii priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú 

osobu prijme, ţiada alebo si dá sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom svojej funkcie, potrestá sa odňatím 

slobody na päť rokov aţ dvanásť rokov. 

(2) Odňatím slobody na desať rokov aţ pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 

odseku 1 vo veľkom rozsahu. 

 

 

Podplácanie 

 

§ 332 

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne úplatok alebo ho sľúbi inému, aby konal alebo sa 

zdrţal konania tak, ţe poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo 

funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne alebo sľúbi úplatok inej 

osobe, potrestá sa odňatím slobody aţ na tri roky. 

(2) Odňatím slobody na jeden rok aţ päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

závaţnejším spôsobom konania. 
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(3) Odňatím slobody na štyri roky aţ desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

vo veľkom rozsahu. 

§ 333 

(1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa 

poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej 

osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov aţ tri roky. 

(2) Odňatím slobody na dva roky aţ päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

a) závaţnejším spôsobom konania, alebo 

b) voči verejnému činiteľovi. 

(3) Odňatím slobody na päť rokov aţ dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 

1 vo veľkom rozsahu. 

§ 334 

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe 

poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností zahraničného 

verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná 

výhoda pri realizáciimedzinárodného obchodu, potrestá sa odňatím slobody na dva roky aţ päť rokov. 

(2) Odňatím slobody na päť rokov aţ dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 

1 vo veľkom rozsahu. 

§ 335 

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa členovi zahraničného parlamentného zhromaţdenia, sudcovi 

alebo úradníkovi medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo zástupcovi, či 

zamestnancovi medzinárodnej, nadnárodnej, medzivládnej organizácie alebo orgánu, ktorých je 

Slovenská republika členom alebo s ktorými je Slovenská republika v zmluvnom vzťahu, alebo osobe v 

obdobnej funkcii poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom jeho funkcie, alebo z 

toho dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na dva roky 

aţ päť rokov. 

(2) Odňatím slobody na päť rokov aţ dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 

1 vo veľkom rozsahu. 

 

 

Nepriama korupcia 

 

§ 336 

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, ţiada alebo dá si sľúbiť 

úplatok za to, ţe bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 328, § 329, § 

330 alebo § 331, alebo za to, ţe tak uţ urobil, potrestá sa odňatím slobody aţ na tri roky. 

(2) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému poskytne alebo sľúbi úplatok za to, ţe bude svojím 

vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 332 alebo § 333, alebo za to, ţe tak uţ urobil, 

alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody aţ 

na dva roky. 
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PŘÍLOHA II:  Ako je to naozaj s tzv. agentom provokatérom? 

 

Na stránkach tohto bulletinu sa o moţnosti pôsobenia advokáta ako agenta písalo uţ 

niekoľkokrát. Chcel by som však stručne zareagovať na dva články, ktoré boli 

publikované v ostatnom čísle. Prvý sa týkal všeobecnej prípustnosti iniciovania trestnej 

činnosti políciou  a druhý konkrétneho prípadu, v ktorom advokát pôsobil v pozícii 

agenta.  

 Najskôr drobná poznámka k terminológii. Iniciatívne konajúceho agenta 

označujú naše médiá ako agenta provokatéra. K tomuto termínu sa sem-tam uchyľuje aj 

právnická obec. Tento termín je však nepresný. Iniciatívny agent totiţ – za podmienok 

ustanovených Trestným poriadkom – neprovokuje trestnú činnosť tam, kde trestná 

činnosť nie je, ale len odhaľuje trestnú činnosti tam, kde sa vyskytuje. V ďalšom texte 

budem preto poţívať pojem „aktívny agent“. 

 Moţnosť pouţitia aktívneho agenta zaviedla novela Trestného poriadku v roku 

2003 (zákon č. 457/2003 Z.z.). Novela však zároveň významne obmedzila moţnosť 

pouţitia aktívneho agenta, a to: (1) len na prípady korupcie spáchané verejným 

činiteľom, a (2) len za situácie, ak moţno „dôvodne predpokladať, ţe páchateľ by 

spáchal taký trestný čin aj vtedy, ak by príkaz na pouţitie agenta nebol vydaný“. Táto 

situácia nastane vtedy, ak majú orgány činné v trestnom konaní relevantné operatívne 

informácie o korupčnom správaní podozrivého verejného činiteľa. Štát teda musí 

preukázať, ţe páchateľ mal sklony k spáchaniu korupčného deliktu a preto pouţil 

iniciačnú metódu.  Ani aktívny agent nemôţe vyvolať predtým neexistujúce 

rozhodnutie spáchať zločin („zločinné rozhodnutie“), ale môţe len vyuţiť predispozíciu 

páchateľa spáchať trestný čin. Alebo inak – agent nesmie trestnú činnosť determinovať, 

môţe ju len odhaľovať.  Samozrejme, v niektorých konkrétnych prípadoch môţe byť 

sporné, či agent pouţil dovolenú iniciačnú metódu, alebo uţ išlo o neprípustnú 

iniciatívu v podobe vyvolania „zločinného rozhodnutia“. Táto skutočnosť však sama o 

sebe nemôţe byť dôvodom pre zabránenie pouţívania iniciatívneho agenta, ale skôr 

dôvodom pre vylepšenie právnej úpravy a minimalizáciu moţnosti zneuţitia tohto 

inštitútu. 

Týmto smerom išiel aj nový Trestný poriadok, ktorý v § 117 ods. 2 spresnil doterajšiu 

právnu úpravu. Naviac – a celkom správne – zamedzil, aby príkaz na pouţitie aktívneho 

agenta mohol vo veci, ktorá nestrpí odklad, vydať predbeţne aj prokurátor. Inými 

slovami, príkaz musí byť vţdy vydaný sudcom. 

 Dôvod rozšírenia pôsobenia agenta pri odhaľovaní korupcie verejných činiteľov 

bol relatívne prostý. Priebeh korupčných deliktov je špecifický (orgány činné v 

trestnom konaní nemajú k dispozícii ţiadnych svedkov, ani mŕtve telá), následkom čoho 

vzniká pouţitím štandardných dôkazných prostriedkov dôkazná núdza. Spôsoby 

odhaľovania korupcie musia byť preto tieţ špecifické a musia sa odlišovať od 

konvenčných spôsobov pouţívaných pri iných druhoch kriminality. Inak povedané na 

utajovanú trestnú činnosť je potrebné nasadiť utajované prostriedky. 

 Pri korupcii totiţ ide o špecifické formy páchania trestnej činnosti, ktorých 

odhaľovanie je mimoriadne sťaţené, čo má za následok nevyváţenosť medzi záujmom 
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na postihu týchto konaní a ochranou ľudských práv. Táto rovnováha má špecifický 

charakter pri verejných činiteľoch a je posunutá viac na stranu legitímneho záujmu 

spoločnosti na bezúhonnosti osôb, ktoré vykonávajú verejnú moc. Aj preto je pouţitie 

aktívneho agenta obmedzené výlučne na odhaľovanie korupcie verejných činiteľov. 

 Samozrejme – akokoľvek potrebným a úspešným by bol inštitút aktívneho 

agenta – nemohli by sme ho pouţiť, ak by nebol v súlade s našim ústavným poriadkom. 

V tejto súvislosti sa často cituje nález Ústavného súdu Českej republiky z roku 2000,  

ktorým prišlo k zrušeniu odsudzujúceho rozsudku pre korupčný delikt z dôvodu 

aktívnej účasti polície a svedka na priebehu skutku. Pri citácii tohto nálezu sa však často 

obchádza, ţe medzi ťaţiskové výhrady českého Ústavného súdu patrili: (1) skutočnosť, 

ţe aktívne pôsobenie svedka (nešlo o pouţitie inštitútu agenta) bolo extra legem, teda v 

rozpore s platným Trestným poriadkom, a (2) nebolo sprevádzané „procesnými 

garanciami pred moţným zneuţitím takéhoto postupu polície“ a „obmedzením moţných 

účelov“. Uţ menej často sa cituje uznesenie českého Ústavného súdu z 1. apríla 2004,  v 

ktorom bola odmietnutá ústavná sťaţnosť v prípade pouţitia aktívneho operatívneho 

prostriedku pri odhaľovaní falšovania peňazí. Po skutkovej stránke išlo o prípad, v 

ktorom mala polícia na základe anonymného telefonátu operatívnu informáciu, ţe 

podozrivá osoby obchoduje s falšovanými bankovkami. Následne policajt vystupujúci 

pod legendou nadviazal s podozrivým telefonický a následne aj osobný kontakt, pri 

ktorom sa ho opýtal, či mu môţe ponúknuť nejaký „tovar“. Podozrivý mu ponúkol 

falšované bankovky v hodnote 50 000 USD a dohodli sa na ich cene vo výške 25% 

nominálnej hodnoty. Ústavný súd vo svojom rozhodnutí skonštatoval, ţe aj keď 

„konanie policajta tvorilo v danom prípade jeden z čiastkových elementov celkového 

priebehu udalosti, nie je moţné ho pokladať za určujúci, či podstatný prvok trestného 

činu.“ 

 Vo vzťahu k judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva sú ťaţiskovými dva 

judikáty – z ktorých sa však na Slovensku v diskusii opäť spomína len jeden.  

Tým prvým, a často citovaným, je rozhodnutie vo veci Teixeira de Castro v. 

Portugalsko. Tým druhým je rozhodnutie vo veci Lüdi v. Švajčiarsko.  Vo veci de 

Castro konštatoval Európsky súd porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru. Svoje 

rozhodnutie zaloţil na dvoch základných dôvodoch. Po prvé pouţitie agenta nebolo 

schválené súdom, a po druhé neexistovalo ţiadne relevantné podozrenie proti 

obvinenému. Z toho dôvodu Európsky súd zamietol argument portugalskej vlády, ţe 

obvinený mal náchylnosť („was predisposed“) páchať trestné činy.  

  Vo veci Lüdi naopak Európsky súd nekonštatoval porušenie Dohovoru pouţitím 

aktívneho agenta. Bolo tomu tak z dôvodu, ţe aktívny agent konal so súhlasom súdu a 

polícia mala relevantné operatívne informácie o zámere obvineného spáchať závaţný 

drogový zločin. 

 Keďţe interpretácia práv podľa Dohovoru má prísne kauzistický charakter, sú 

paušálne závery o neprípustnosti iniciatívneho konania pri odhaľovaní korupcie – 

mierne povedané – zavádzajúce. Naviac, ako nedávnej konferencii zdôraznil B. Repík, 

Európsky súd pre ľudské práva len máloktoré právo povaţuje za absolútne a hľadá 

„spravodlivú rovnováhu“ medzi individuálnymi záujmami obvineného a inými 



 109 

spoločenskými záujmami, na rozdiel od nášho postoja, ktorý niekedy povaţuje vybrané 

práva za nedotknuteľné dogmy.  

 Nedá mi na záver zareagovať aj na názor J. Gerega, ktorý sa zaoberá pôsobením 

advokáta ako agenta v konkrétnom prípade. Najskôr musím priznať, ţe – podobne ako 

druhá strana, reprezentovaná vydavateľom tohto bulletinu – nie som v spore 

nezainteresovaná strana. V tomto konkrétnom prípade som zastupoval advokátku, ktorá 

pôsobila ako agent, pred Najvyšším súdom SR. Napriek citlivosti tejto kauzy som však 

presvedčený, ţe by sme sa mali drţať faktov. J. Gereg vo svojom článku opakovane 

zdôrazňuje, ţe dotknutá advokátka pôsobila „v pozícii – a na to sa najviac zabúda – nie 

agenta kontrolóra, ale agenta provokatéra“.  Podľa J. Gerega teda „advokátka v 

inkriminovanom skutku nepôsobila v pozícii, ktorú jej vymedzuje § 117 ods. 1 

Trestného poriadku, ale v pozícii danej síce zákonom, no v § 117 ods. 2 Trestného 

poriadku, veta za bodkočiarkou, kde je upravený inštitút agenta provokatéra.“  

Tvrdenie, ţe advokátka pôsobila ako aktívny agent (agent provokatér) pri odhaľovaní 

korupcie iného advokáta, je však spôsobené buď neznalosťou Trestného poriadku, alebo 

snahou vedome zavádzať – tercium non datur – ţiaľ. Zo skutku pre ktorý bol 

obţalovaný advokát uznaný vinným na prvom stupni Špeciálnym súdom je zrejmé, ţe 

advokátka nenavádzala svojho kolegu na spáchanie trestného činu prijímania úplatku. 

Koniec-koncov ani nemohla – citované ustanovenie § 117 ods. 2 (§ 88b ods. 2) 

Trestného poriadku umoţňuje pouţitie aktívneho agenta len pri odhaľovaní korupcie 

verejného činiteľa. A ako dobre vieme, advokát verejným činiteľom, v zmysle § 89 ods. 

9 vtedy platného Trestného zákona, ani v zmysle § 128 ods. 1 nového Trestného 

zákona, celkom jednoznačne nie je. Verím, ţe v budúcnosti sa J. Gereg podobným 

právnym lapsusom vyhne. 

 Pred niekoľkými mesiacmi rezonovala vo verejnosti otázka zrušenie 

Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry. Mnohí kritici Špeciálneho súdu 

argumentovali, ţe nepotrebujeme špecializovaný súd na korupčné delikty, pretoţe 

kaţdý súd je schopný zákonné a spravodlivo rozhodnúť, pokiaľ sú orgánmi činnými v 

trestnom konaní zadokumentované také zákonné dôkazy, ktoré preukazujú korupčné 

správanie obţalovaného. Tí istí kolegovia na druhej strane spochybňujú práve tie 

zákonné dôkazné prostriedky, ktoré sú jedinými efektívnymi pri preukázaní viny v 

prípade podozrenia z korupcie. Takţe argumenty sú to zaujímavé, len by nemali 

pripomínať Hlavu XXII. 

 

JUDr. Daniel Lipšic 

advokát, Bratislava  
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PŘÍLOHA III: Rozsudky Špecializovaného trestného súdu                                                                                                         
PK 1T/10/2007 
       IČS: 9507100029 

                                                            

 

 

 

 

 

 

ROZSUDOK 

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

Samosudca Špeciálneho súdu v Pezinku JUDr. ..........., na hlavnom pojednávaní 

konanom dňa 22.05.2007, v trestnej veci obţalovanej .............., pre prečin podplácania 

podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Trestného zákona takto         

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

Obţalovaná ............... – nar. .......... v ........, trvale bytom ..............., zamestnankyňa 

..........      

 

 

u z n á v a   s a   z a   v i n n ú,  ž e 

 

 

 dňa 11.12.2006 asi o 08.05 hod. v Bratislave na ........... vo výťahu v budove 

.........Bratislava V opakovane ponúkala JUDr. ........... úplatok vo výške najmenej 

1.000,-Sk v obálke, ktorú jej strkala do vrecka na kabáte za to, ţe JUDr. .......... ako 

............... Bratislava V v konaní vedenom na tomto súde pod sp. zn. ......... vo veci 

navrhovateľa Ing. ......... proti odporkyni Ing. arch. ........... týkajúcej sa rozvodu 

manţelstva a zverenia maloletých detí do výchovy, rozhodne pri stanovení výšky 

výţivného na maloleté deti tak, ţe určí výţivné pre navrhovateľa maximálne vo výške 

10.000,-Sk, 

 

 

t e d a 

 

 

inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo ponúkla úplatok 

a tento čin spáchala voči verejnému činiteľovi, 
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č í m   s p á c h a l a 

 

 

prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b/ Trestného zákona.  

 

Za to sa  

 

 

o d s u d z u j e 

 

 

 Podľa § 333 ods. 2 Trestného zákona s pouţitím § 38 ods. 3 Trestného zákona 

s poukazom na ustanovenie § 36 písm. j/ Trestného zákona, na trest odňatia slobody  

vo výmere 2 (dvoch) rokov. 

 

 Podľa § 49 ods. 1a Trestného zákona, sa jej výkon trestu odňatia slobody 

podmienečne odkladá. 

 

 Podľa § 50 ods. 1 Trestného zákona, súd určuje skúšobnú dobu vo výmere 2 

(dvoch) rokov. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

 Na základe obţaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR sa 

uskutočnilo vo veci hlavné pojednávanie, v priebehu ktorého bola vypočutá obţalovaná, 

svedkovia a boli prečítané listinné dôkazy. 

 

 

 Obţalovaná .............  poprela spáchanie skutku kladeného jej obţalobou za vinu 

s tým, ţe skutok ako taký sa nestal. Stretnutie s JUDr. ..........ráno dňa 11.12.2006 

popísala tak, ţe sa stretli pri výťahu, spoločne išli na prvé poschodie, celá cesta netrvala 

ani desať sekúnd a vo výťahu sa ani nerozprávali. Ing. ..... nepozná a v ţivote ho 

nevidela. Pokiaľ sa informovala o stave danej veci u asistentky JUDr. ........, bolo to 

zrejme v súvislosti s náplňou jej práce pri vybavovaní sťaţnosti.       

  Svedkyňa JUDr. ......... uviedla, ţe je ............... Bratislava V a keď dňa 

11.12.2006 niečo po ôsmej hodine v pondelok ráno prichádzala do práce, pri výťahu 

videla obţalovanú a mala pocit, ţe táto na ňu čaká. Pri spoločnej ceste výťahom na 

tretie poschodie jej uviedla, ţe pán .........je nezamestnaný, má finančné problémy 

a chce, aby mu určila výţivné 10.000,-Sk na obe deti. Pritom jej začala do vrecka 

koţeného kabáta strkať bielu preloţenú obálku s okienkom, cez ktoré bolo vidieť 

fialovú bankovku v nominálnej hodnote 1.000,-Sk. Aká suma bola v obálke nevedela, 

ani obţalovaná jej to nepovedala. Napriek tomu, ţe peniaze rezolútne odmietla, 

obţalovaná sa jej pokúšala obálku opätovne dať. Bezprostredne po vystúpení z výťahu 

sa strela s kolegyňou .........., ktorej uviedla, čo sa jej stalo.  Na druhý deň, t.j. v utorok 

prišla k nej do kancelárie obţalovaná v pracovnej veci, pričom je povedala, ţe pán ....... 

sa veľmi ospravedlňuje, ţe ho to mrzí. Následne v stredu zašla za podpredsedom súdu 
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JUDr. ..........., keďţe tento tam nebol predchádzajúce dva dni. Po prejednaní veci išla vo 

štvrtok ráno podať trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru Bratislava V.  

 Svedkyňa JUDr. ...........potvrdila, ţe dňa 11.12.2006 niečo po ôsmej hodine 

videla stáť JUDr. .......... pred jej kanceláriou, bola oblečená v kabáte a bola zjavne 

rozrušená. Vtedy jej JUDr. ........... povedala, ţe neuverí, čo sa jej stalo a popísala jej 

akým spôsobom sa jej obţalovaná pokúsila dať obálku s peniazmi. Taktieţ neskôr pred 

ňou spomenula, ţe obţalovaná jej tlmočila ospravedlnenie Ing. .......... a niečo v tom 

zmysle, aby na to zabudla.       

 JUDr. ..........., ako .............  potvrdil, ţe dňa 13.12.2006 v stredu  

v dopoludňajších hodinách prišla za ním kolegyňa JUDr. ..........., ktorá mu popísala 

priebeh udalostí z pred dvoch dní. Asi o 16.00 hod. odpoludnia navštívil okresného 

prokurátora Bratislava V, ktorý si v jeho prítomnosti telefonicky dohodol výsluch s 

JUDr. ........... na nasledujúci deň ráno, t.j. vo štvrtok.  

 Svedok Ing. ........... uviedol, ţe ........... vôbec nepozná, ani nevie o koho sa 

jedná. Z tohto dôvodu ju nemohol ţiadať, aby od neho odovzdala nejaké peniaze JUDr. 

.......... K vlastnej osobe dodal, ţe od 01.11.2006 je nezamestnaný.  

 Svedkyňa .............. potvrdila, ţe .............. sa jedenkrát telefonicky u nej pýtala, 

či vo veci ......... je vytýčené pojednávanie. Druhýkrát ju telefonicky kontaktovala dňa 

22.01.2007 a pýtala sa, ako vo veci bolo rozhodnuté.  

 Súd vykonal dôkaz prečítaním listinných dôkazov z ktorých boli zistené 

poznatky k osobe obţalovanej, avšak z hľadiska skutkových zistení neboli produkované 

ţiadne právne relevantné skutočnosti.  

 

 

 Hodnotiac získané dôkazy podľa svojho vnútorného presvedčenie zaloţeného na 

starostlivom uváţení všetkých okolností prípadu jednotlivo a v ich súhrne súd ustálil 

skutkový stav uvedený vo výrokovej časti tohto rozsudku.   

 Vzal za preukázané, ţe obţalovaná .............. kritického dňa v ranných hodinách 

počkala na JUDr. ......, ktorá bola zákonnou .......... vo veci Ing. ............. a Ing. arch. 

...........o rozvod manţelstva, ako aj úpravu rodičovských práv a určenie výšky 

výţivného. Počas spoločnej cesty výťahom na tretie poschodie sa pokúsila svedkyni 

odovzdať obálku so sumou najmenej 1.000,-Sk v snahe dosiahnuť určenie výţivného 

maximálne vo výške 10.000,-Sk mesačne pre obe deti Ing. .......... 

 Obhajobu obţalovanej .......... v tom zmysle, ţe so svedkyňou išla vo výťahu len 

na prvé poschodie a ţiadnu obálku s peniazmi sa jej nepokúšala odovzdať súd hodnotil 

ako nepresvedčivú. Vzal pritom do úvahy spôsob, akým svedkyňa JUDr. ......... popísala 

priebeh ponúkania úplatku, pričom podľa názoru súdu je viac neţ nepravdepodobné, ţe 

pokiaľ by k takémuto skutku reálne nedošlo, aby to dokázala svedkyňa tak presvedčivo 

popísať. Logicky pritom svedkyňa argumentovala, ţe predmetný skutok ju značne 

zaskočil, rozrušil. Hneď sa o svoje pocity podelila so svedkyňou ................. a mala aj 

morálnu dilemu, či má uškodiť obţalovanej, ktorú poznala viacej rokov a dokonca si 

s ňou tykala.    

 Výpovede svedkov JUDr. ..........., JUDr. ............. a ............. súd hodnotil, ako 

výpovede, ktoré v plnom rozsahu potvrdzovali výpoveď svedkyne JUDr. .......... Odstup 

od predmetného skutku do momentu podania trestného oznámenia svedkyňou JUDr. 

............., t.j. od pondelku rána do štvrtku rána s poukazom na plnenie si pracovných 

povinností a prítomnosť jednotlivých svedkov na pracovisku súd nepovaţoval  za 

neprimeraný ani nelogický, ani natoľko dlhý, ţe by mohol vzbudzovať pochybnosti 

o hodnovernosti výpovede svedkyne JUDr. ..............  
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 Konanie obţalovanej súd právne kvalifikoval ako trestný čin podplácania podľa 

§ 333 ods.1, ods. 2 písm. b/ Trestného zákona, pretoţe inému v súvislosti 

s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo ponúkla úplatok a taký čin spáchala 

voči verejnému činiteľovi. V danom prípade súd hodnotil rozhodovaciu činnosť 

zákonnej sudkyne v konaní o rozvod manţelstva vedenú na ...................... V pod sp. zn. 

.............., ako vec všeobecného záujmu.  

 Obţalovaná ponúkala úplatok priamo v súvislosti s touto rozhodovacou 

činnosťou svedkyne, keďţe mala vedomosť o tom, ţe vo veci je zákonnou sudkyňou. 

Jej ponuka bola jednoznačná, pričom obálku sa snaţila odovzdať na trikrát.    

 Obálku so sumou najmenej 1.000,-Sk je potrebné povaţovať za úplatok tak, ako 

to predpokladá ustanovenie § 131 ods. 3 Trestného zákona.  

 S poukazom na ustanovenie § 128 ods. 1 Trestného zákona je sudca verejným 

činiteľom pre účely trestného zákona. Úplatok bol ponúkaný priamo v súvislosti  

s právomocou a zodpovednosťou sudkyne.  

 Vykonaným dokazovaním nebola zistená ţiadna okolnosť, ktorá by vylučovala 

trestnoprávnu zodpovednosť obţalovanej ............., alebo by vylučovala trestnosť jej 

konania. Konania, ktoré je jej kladené za vinu sa dopustila v úmysle priamom.  

 

 

 Obţalovaná ...............  pracuje ............. od roku 1993 pričom je hodnotená ako 

obľúbená a priateľská, ochotná pracovať aj nad rámec pracovného času s tým, ţe 

pracovné povinnosti si plní na veľmi dobrej úrovni. V mieste trvalého bydliska nie sú 

o nej známe bliţšie poznatky. Obvodným úradom v Bratislave nebola stíhaná 

v priestupkovom konaní. V odpise registra trestov nemá záznam.  

 

 V rámci úvah o určení druhu trestu a jeho výmery súd prihliadol u obţalovanej 

na spôsob spáchania činu a následok, zohľadnil poľahčujúce okolnosti ako aj osobu 

páchateľky. Pri hodnotení spôsobu spáchania činu a jeho následku súd vychádzal 

z toho, ţe obţalovaná ponúkala úplatok, ako pracovníčka súdu v budove súdu voči 

sudkyni, hoci k prevzatiu peňazí nedošlo.  

 Ako poľahčujúcu okolnosť v zmysle ustanovenia § 36 písm. j/ Trestného zákona 

súd posúdil riadny ţivot obţalovanej pred spáchaním trestného činu. Nakoľko 

zamestnávateľom bola hodnotená kladne a z ďalších správ nevyplývali ţiadne negatívne 

poznatky k jej osobe.  

 Ţiadnu priťaţujúcu okolnosť v zmysle ustanovenia § 37 Trestného zákona 

v konaní obţalovanej súd nevzhliadol.  

 Postupujúc v zmysle zásad ustanovenia § 38 ods. 3 Trestného zákona pri 

prevahe poľahčujúcich okolností súd zníţil hornú hranicu zákonom ustanovenej trestnej 

sadzby o jednu tretinu a v rámci úvah o výmere trestu vychádzal z takto upravenej 

trestnej sadzby v rozpätí od dvoch do štyroch rokov. S poukazom na vyššie uvedené 

skutočnosti potom u obţalovanej uloţil trest odňatia slobody na dolnej hranici zákonom 

stanovenej trestnej sadzby upravenej v zmysle zásad ustanovenia § 38 ods. 3 Trestného 

zákona a uloţil jej trest odňatia slobody vo výmere dvoch rokov.  

 V zmysle ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona z hľadiska 

individuálnej ako aj generálnej prevencie na nápravu páchateľky, výkon trestu odňatia 

slobody nie je nevyhnutný a preto jej výkon trestu odňatia slobody podmienečne odloţil 

a podľa § 50 ods. 1 Trestného zákona súd určil skúšobnú dobu vo výmere dvoch rokov.       
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P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 (pätnásť) dní odo 

dňa  

  oznámenia rozsudku, pokiaľ sa ho oprávnená osoba výslovne nevzdala.  

  Odvolanie môţe podať obţalovaný pre nesprávnosť výroku, ktorý sa ho  

  priamo dotýka. V prospech obţalovaného môţu podať odvolanie 

príbuzní  

  v pokolení priamom, jeho súrodenci, manţelka a druţka, pokiaľ to nie 

je proti  

  jeho vôli. Odvolanie proti rozsudku sa podáva prostredníctvom 

Špeciálneho  

  súdu v Pezinku na Najvyšší súd SR v Bratislave.  

 

 

 

 

   V Pezinku dňa 22.05.2007 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia:                                JUDr. ...............  

                             samosudca 
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ROZSUDOK 

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

 

     Samosudca Špeciálneho súdu v Pezinku JUDr. ............. v trestnej veci proti obv. 

........ pre prečin  podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona, 

podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku, na verejnom zasadnutí konanom v Pezinku  dňa 

20. 07. 2006 rozhodol  

 

 

t a k t o :  

 

 

 Obvinený ...........,  narodený ......... v ...........                                      , ţenatý, 

nezamestnaný 

 

 

s a    u z n á v a    z a    v i n n é h o,  že 

 

 

     dňa 18. 03. 2006 v čase o 23. 20 hod. v obci ........ na ........... v blízkosti rodinného 

domu č. 252 počas cestnej kontroly poskytol ako úplatok, 1 ks bankovky v nominálnej 

hodnote 1.000,- Sk, sériové číslo ........, hliadke obvodného oddelenia .........., v zloţení 

ppráp. ..........ník a ppráp. ............., aby sa zdrţali konania a to tak, ţe porušia svoje 

povinnosti vyplývajúce z ich sluţobného pomeru pri šetrení a dokumentovaní 

dopravného priestupku, nakoľko jazdil bez vodičského preukazu, ktorý mal podľa 

vlastného vyjadrenia v čase spáchania skutku zadrţaný 

  

 

t e d a :  

 

 

      inému v súvislosti  s  obstarávaním  veci  všeobecného  záujmu priamo poskytol 

úplatok a spáchal taký čin voči verejnému činiteľovi, 

 

 

č í m  s p á c h a l :  
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    prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.  

 

 

Z a    t  o    s  a    o  d  s  u  d  z  u  j  e  :  

 

    Podľa §  333 ods. 2 písm. b)  Trestného zákona  na  trest  odňatia  slobody  vo 

výmere 2 (dva) roky. 

  

     Podľa § 49 ods.1 písm. a) Trestného zákona sa mu výkon trestu odňatia slobody 

podmienečne odkladá.  

 

      Podľa § 50 ods.1  Trestného zákona  sa  obvinenému  určuje  skúšobná doba 

v trvaní  30 (tridsať) mesiacov. 

 

      Podľa § 60 ods.1 písm. a) Trestného zákona sa mu ukladá trest prepadnutia veci 

a to 1 ks bankovky v nominálnej hodnote 1.000,- Sk, uloţenej na účte Špeciálneho súdu 

v Pezinku č. 0182643882/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., VS: 24606, KS: 298.      
       

      Podľa § 60 ods. 6 Trestného zákona. sa vlastníkom prepadnutej veci stáva štát.  

 

 

                                     O d ô v o d n e n i e : 

 

     Dňa 23. 06. 2006 podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej 

prokuratúry Slovenskej republiky v trestnej veci obvineného .............. návrh na dohodu 

o vine a treste pod sp. zn. .............. 

 

    Po preskúmaní návrhu a spisového materiálu určil samosudca termín verejného 

zasadnutia, predvolal obvineného a upovedomil o termíne prokurátora. 

 

    Po prednesení návrhu dohody o vine a treste prokurátorom Úradu špeciálnej 

prokuráttury Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky odpovedal obvinený na 

otázky samosudcu uvedené v ustanovení § 333 ods. 3 Trestného poriadku, a to či 

rozumie podanému návrhu  

na dohodu o vine a treste; či súhlasí,  aby sa  jeho trestná vec prejednala  touto 

skrátenou formou, čím sa vzdáva práva na verejný súdny proces; či  rozumie,  čo  tvorí 

podstatu  skutku,  ktorý sa  mu  kladie  za  vinu; či  bol  ako obvinený  poučený  o 

svojich  právach,  najmä  o práve na obhajobu, či mu bola daná moţnosť na slobodnú 

voľbu obhajcu  

a či sa s obhajcom mohol radiť o spôsobe obhajoby; či rozumel podstate konania o 

návrhu  

na dohodu o vine a treste; či rozumie právnej kvalifikácii skutku ako trestného činu; či 

bol oboznámený s trestnými sadzbami,  ktoré  zákon  ustanovuje za trestný čin jemu 

kladený  

za vinu; či sa dobrovoľne priznal a uznal vinu za spáchaný skutok, ktorý sa v návrhu  

dohody  o vine  a treste  kvalifikuje  ako určitý trestný čin; či súhlasí s  navrhovaným  

trestom,  trest prijíma  a  v stanovených lehotách sa podriadi výkonu trestu a 
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ochrannému opatreniu  

a nahradí škodu v rozsahu dohody; či  si uvedomuje, ţe ak súd  prijme návrh  na  

dohodu  

o vine a treste a vynesie rozsudok, ktorý nadobudne právoplatnosť vyhlásením, nebude 

moţné proti tomuto rozsudku podať odvolanie. 

 

     Vzhľadom na to, ţe obvinený odpovedal na všetky otázky kladne, mohol samosudca 

rozhodovať o skutku, jeho právnej kvalifikácii a primeranosti trestu v zmysle § 334 ods. 

1 Trestného poriadku. Uzavretú dohodu samosudca vyhodnotil ako primeranú 

a spravodlivú, schválil predloţenú dohodu a  rozhodol tak ako je to uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozsudku. 

 

 

 

Po u čen i e : Proti tomuto rozsudku nie je podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku. 

prípustné  

                     odvolanie ani dovolanie okrem dovolania podľa § 371 ods.1 písm. c) 

a ods. 2 

                     Trestného poriadku. 

 

 

 

V Pezinku 20. 07. 2006        

 

 

                              

                                                                                                                      JUDr. 

..............  

     samosudca 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: 

................. 
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          PK 

1Tš/3/2005-581  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

ROZSUDOK 

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

        

 

 

 

 Špeciálny súd v Pezinku rozhodol na hlavnom pojednávaní konanom dňa 

22.03.2006 v trestnej veci obţalovaného Ing. J.... Š...., pre trestný čin prijímania úplatku 

a inej nenáleţitej výhody podľa § 160a ods. 1, ods. 2 Trestného zákona účinného do 

31.12.2005, v senáte zloţenom z predsedu senátu JUDr. J.... B.... a členov senátu JUDr. 

E... K..... a JUDr. V..... P.....  

 

 

t a k t o : 

 

 

Obţalovaný Ing. J.... Š...., nar. ............. v S...., trvale bytom ....................,  

 

sa podľa § 226 písm. a/ Trestného poriadku účinného do 31.12.2005 

 

 

o s l o b o d z u j e 

 

 

spod obţaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry 

Slovenskej republiky Bratislava, sp.zn. .....................zo dňa ...........,  

 

pre skutok obţalobou kvalifikovaný ako trestný čin prijímania úplatku a inej nenáleţitej 

výhody podľa § 160a ods.1, ods. 2 Trestného zákona účinného do 31.12.2005, ktorý mal 

spáchať tak, 

 

 

že 

 

 ako starosta obce ....... dňa ............. v dopoludňajších hodinách v obci ......., okres ...... 

poţadoval od ................., podnikajúceho pod obchodným menom .................a 

prevádzkujúceho pálenie drevného uhlia v katastrálnom území obce ..........., úplatok 
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v sume 50.000,–Sk za to, ţe v rámci svojich právomocí, vyplývajúcich mu zo 

zastávania funkcie ..............., napriek zisteným nedostatkom neobmedzí chod tejto 

prevádzky pálenia drevného uhlia a umoţní jej ďalšie pokračovanie, čo ................. 

odmietol a úplatok neposkytol,  

 

pretoţe nebolo preukázané, ţe sa stal skutok, pre ktorý je obţalobou stíhaný.  

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

 Na základe obţaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry súd vykonal 

dokazovanie výsluchom obţalovaného, svedkov ako aj prečítaním listinných dôkazov. 

 Obţalovaný Ing. J..... Š..... po celú dobu spáchanie skutku, ktorý mu bol kladený 

za vinu, popieral. Uvádzal, ţe od svedka ...... úplatok nikdy neţiadal. Vypovedal, ţe 

v čase skutku nebol v obci ........ Namietal vlastné kompetencie ako .............na úseku 

ochrany ovzdušia. Poukazoval na snahu svedka zachovať svoju prevádzku,  k čomu mu 

malo pomôcť jeho obvinenie zo ţiadania úplatku, a tieţ na skutočnosť, ţe jeho stíhanie 

začalo aţ keď on podal trestné oznámenie za trestný čin ohovárania na ..................... ako 

aj na jeho predpojatosť voči svojej osobe v súvislosti s jeho trestným stíhaním v inej 

trestnej veci.  

 Svedok .................... vypovedal, ţe od októbra 2002 v katastrálnom území obce 

....... prevádzkoval výrobu drevného uhlia. Obţalovaný ako ........... obce ............. mu 

povedal, ţe má právomoc jeho prevádzku zastaviť, keď mu nezaplatí. Deň a čas, kedy 

mal obţalovaný poţadovať od neho sumu 50.000,-Sk  ako úplatok, určil podľa toho, ţe 

v ten deň viezol otca do nemocnice, kde bol hneď operovaný. Poţadovanie úplatku 

obţalovaným uviedol aţ do zápisnice o šetrení podnetu vo veci pálenie drevného uhlia 

na Obecnom úrade v ...... dňa 15.11.2003. Ako svedkov, ktorí mali počuť, ţe 

obţalovaný od neho poţadoval úplatok, uviedol ................. a ...............................  

 Svedok ................ vypovedal, ţe keď kritického dňa opravoval nákladné 

motorové vozidlo pre ..............., prišiel k nim Ing. ............... a on počul niečo 

o peniazoch.  

 Svedok .................. podľa svojej výpovede na hlavnom pojednávaní mal byť 

v ten deň prítomný pri oprave nákladného motorového vozidla, lebo v obci niekoho 

hľadal, tak sa pristavil pri ................, s ktorým sa dobre poznal a bol tam prítomný aj 

............. a Ing. ................ K poţadovaniu úplatku sa nevedel vyjadriť.  

 Na základe podnetu obţalovaného súd predvolal a vypočul MUDr. .................., 

ktorý ošetroval otca .................. Tento svedok presne popísal miesto, čas a okolnosti 

ošetrenia  ........... staršieho. Registroval aj pohyb svedka ...............  

 Súd predvolal a vypočul aj .................., ktorá svojou výpoveďou ako 

zapisovateľka potvrdila autentičnosť zápisnice zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v 

............. zo dňa 13.12.2003, na ktorom sa .................. ospravedlnil ............... za svoje 

vyjadrenie z 15.11.2003. (č.l.76) 

 Svedok ............... bol sťaţovateľom na prevádzku ................ Na jeho podnet sa 

uskutočnila ohliadka dňa 15.11.2003. Bol tieţ iniciátorom petície proti prevádzke. Pri 

spisovaní zápisnice počul vyjadrenie svedka ............... k úplatku, čo on povaţoval za 

falošné obvinenie (č.l. 513). 

 Svedok ............... a ................, ktorí boli vypočutí  z podnetu obţalovaného sa 

k veci nevedeli ţiadnym spôsobom vyjadriť. 
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 Svedok Ing. .................. vypovedal, ţe pri jednaní na Obecnom úrade v .............. 

dňa 15.11.2003, v rámci vyjadrenia sa k problematike prevádzky pálenia drevného 

uhlia, ....................uviedol, ţe ............... od neho poţadoval úplatok 50.000,-Sk, čo on 

zapísal do zápisnice.  

 Súd ďalej oboznámil znalecký posudok PhDr. ................., podľa ktorého 

výpovede svedkov .............. a ............... sú hodnoverné a v protiklade s vysokým lţí 

skóre u obţalovaného Ing. ................ Znalkyňa zotrvala na svojich záveroch aj pred 

súdom.  

 Výpovede svedkov ......... a ............. boli pred súdom so súhlasom prokurátora 

a obţalovaného prečítané, nakoľko súd ich osobný výsluch nepokladal za potrebný. 

Svedok ........... prevádzkoval výrobu drevného uhlia od roku 1998 do roku 2002, kedy 

ju predal ............ Svedok ............. bol ako ......... susednej obce prizvaný na jednanie, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 15.11.2003, avšak o úplatku  nič nepočul. 

 Ďalšie dokazovanie súd vykonal prečítaním listinných dôkazov. Jedna skupina 

listinných dôkazov sa týkala kompetencií obce a iných orgánov na úseku ochrany 

ovzdušia. Ďalšia skupina súvisela s posudzovaním hodnovernosti jednotlivých svedkov 

(výpis zo zdravotnej dokumentácie, listinný dôkaz k pôsobeniu svedka ........................ 

a svedka .............. v Policajnom zbore a ich spoločným podnikateľským aktivitám). 

Tretiu skupinu tvorili listinné dôkazy spochybňujúce prítomnosť obţalovaného na 

mieste činu v čase skutku (výberový lístok z bankomatu, potvrdenie z registračnej 

pokladne, fotokópia pokladničného denníka a správa VÚB).  

 

 

 Okrem vykonaných dôkazov obhajoba písomne predloţila návrhy (č.l. 549-552) 

na vykonanie ďalších, ktoré súd nepovaţoval za potrebné pre svoje rozhodnutie a preto 

ich zamietol. Pri návrhu obhajoby na zisťovanie údajov o uskutočnenej 

telekomunikačnej činnosti v roku 2003 vzal súd do úvahy časový odstup, ktorý nedáva 

ţiadny predpoklad na kladný výsledok. Čo sa týka opätovného znaleckého skúmania 

svedkov .............. a ..............., prípadne ich psychofyziologického vyšetrenia, toto 

povaţoval súd za nadbytočné, nakoľko hodnovernosť týchto svedkov spochybňovali uţ 

iné produkované dôkazy.  

  Rovnako zamietol návrhy prokuratúry na výsluch ďalšieho pracovníka krajského 

úradu ţivotného prostredia. Výsluch  pracovníka krajského úradu ţivotného prostredia 

zjavne nemôţe prispieť k objasneniu skutkového stavu ohľadom ţiadania úplatku. 

 

  

V neprospech obţalovaného svedčili výpovede svedkov .........., ............... 

a ..........., ako aj znalecký posudok PhDr. ............  

 Pri posudzovaní hodnovernosti výpovede svedka .......... súd vzal do úvahy, ţe 

skutočnosti, ktoré sú kladené za vinu obţalovanému, uviedol aţ v čase, keď bola 

ohrozená ďalšia prevádzka predmetu jeho podnikania a s odstupom takmer štyroch 

mesiacov. Deň skutku určil zdravotnými problémami svojho otca, pričom reálnosť 

časového sledu jednotlivých udalostí daného predpoludnia bola ďalšími dôkazmi 

značne spochybnená.  

 Hodnovernosť výpovede svedka ......... spochybňujú rozpory v jeho 

výpovediach, čo sa týka času a spôsobu príchodu svedka .......... na miesto činu, ako aj 

formulácie, ktoré mal počuť. Napriek tomu, ţe z dokazovania vyplývalo, ţe pre svedka 

........... pracoval uţ v rokoch 2002 a 2003, pracovnú zmluvu s týmto uzavrel aţ koncom 

mesiaca september 2004, krátko predtým, ako .......... prestal prevádzkovať túto činnosť.  
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 Svedok ......... vypovedal nepresvedčivo, o úplatku ani nepočul, pričom je zrejmé 

jeho veľmi blízke prepojenie na svedka ...............  

 Hodnovernosť znaleckého posudku PhDr. ........... súd hodnotil v kontexte 

s doposiaľ neprávoplatným rozsudkom Okresného súdu Humenné, sp.zn. ............., ako 

aj  s personálnym rozkazom Ministra vnútra zo dňa 21.10.1997. S hodnotením znalkyne 

pri posudzovaní hodnovernosti výpovedí svedkov ......... a ............... pri samotnom 

vyšetrení a následne v trestnom konaní, sa súd nestotoţnil.  

 

 

 V prospech obţalovaného svedčila výpoveď svedka MUDr. .............., ktorého 

výpoveď súd povaţoval za najobsaţnejšiu, najpresvedčivejšiu a exaktne podloţenú 

zdravotným záznamom. MUDr. ................ svojím celkovým prejavom pri výpovedi, 

ako aj obsahom svojej výpovede presvedčil o vlastnej nestrannosti a objektivite. Tento 

svedok úplne spochybnil výpoveď svedka ..........., najmä popísaním časového priebehu 

daného predpoludnia. Podľa MUDr. .............. bolo vylúčené, aby svedok ......... nechal 

svojho otca u neho v ordinácii a sám sa mohol v tomto čase stretnúť s obţalovaným. 

Popísal priebeh daného predpoludnia uţ od ôsmej hodiny ráno.  

 Svedok ......... spochybňuje vyjadrenie svedka ........... o úplatku v čase, keď to 

prvýkrát uviedol pri svojom vyjadrení do zápisnice z prešetrenia podnetu vo veci 

pálenia drevného uhlia dňa 15.11.2003. Podľa ............. ani výška úplatku nebola 

jednoznačne a na prvýkrát určená sumou 50.000,-Sk.  

 Výberový lístok z bankomatu, blok z registračnej pokladne, správa z VÚB 

a fotokópia pokladničného denníka Obecného úradu ......... vylučujú prítomnosť 

obţalovaného na mieste činu v čase po deviatej hodine ráno.  

 Svedkyňa ................ potvrdila ospravedlnenie sa svedka ............... 

obţalovanému, k čomu svedok ........ podal vysvetlenie, ţe ospravedlnenie sa netýkalo 

úplatku, ale takéto vysvetlenie podľa súdu nie je presvedčivé.  

 Z ďalších dôkazov nemoţno robiť právne relevantné závery ku skutkovým 

zisteniam, ohľadom prítomnosti obţalovaného na mieste, kde malo dôjsť k spáchaniu 

trestného činu.  

 

 

 Súd vyčerpávajúcim spôsobom vykonal všetky dostupné dôkazy, pričom 

zabezpečil aj také, ktoré neboli produkované v prípravnom konaní. Z výsledkov 

vykonaného dokazovania vyplývajú dôvodné pochybnosti, či vôbec predmetného dňa 

došlo k stretnutiu obţalovaného Ing. ......... so svedkom .............. v prítomnosti ďalších 

dvoch osôb, a teda či sa predmetný skutok stal.  

 

 

 Súd hodnotil všetky dôkazy podľa svojho vnútorného presvedčenia zaloţeného 

na starostlivom uváţení všetkých okolností prípadu a to jednotlivo a v ich súhrne. Pri 

dokazovaní sa priklonil k obhajobe obţalovaného Ing. ..........., ţe je nereálne, aby ţiadal 

úplatok v prítomnosti ďalších dvoch osôb. Vzal do úvahy, ţe ţiadanie úplatku 

obţalovaným nebolo v podstate svedkom .............. oznámené, ale bolo pouţité na 

obhajobu ďalšieho prevádzkovania jeho ţivnosti a do trestného stíhania obţalovaného 

Ing. ................. vyústilo aţ po tom, čo tento podal trestné oznámenie na svedka 

.............., pre trestný čin ohovárania podľa § 206 Trestného zákona účinného do 

31.12.2005. Súd prihliadol aj k tej skutočnosti, ţe ........... bol na základe predloţenej 

pracovnej zmluvy zamestnancom .............. aj v čase svojej výpovede pred súdom, hoci 

prevádzka nie je v činnosti od konca roka 2004. Svedka ......... so svedkom ............... 
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spájala v minulosti spoločná sluţba  v policajnom zbore a s v súčasnosti spoločné 

podnikateľské aktivity. 

 

 

Vzhľadom ku dvom skupinám dôkazov, ktoré svedčili tak v neprospech, ako aj 

v prospech obţalovaného, súd aplikoval zásadu „in dubio pro reo“ – v pochybnostiach 

v prospech obţalovaného a podľa § 226 písm. a/ Trestného poriadku účinného do 

31.12.2005 rozhodol, ţe nebolo preukázané, ţe sa stal skutok, pre ktorý je obţalovaný 

stíhaný a obţalovaného Ing. ............. spod obţaloby oslobodil.  

 

 

 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 8 (ôsmich) dní odo dňa  

  doručenia rozsudku, pokiaľ sa ho oprávnená osoba výslovne nevzdala.  

  Odvolanie môţe podať obţalovaný pre nesprávnosť výroku, ktorý sa ho  

  priamo dotýka. V prospech obţalovaného môţu podať odvolanie 

príbuzní  

  v pokolení priamom, jeho súrodenci, manţelka a druţka, pokiaľ to nie 

je proti  

  jeho vôli. Odvolanie proti rozsudku sa podáva prostredníctvom 

Špeciálneho  

  súdu v Pezinku na Najvyšší súd SR v Bratislave.  

 

 

 

V Pezinku dňa 22.03.2006 

 

 

 

         JUDr. .............  

                    predseda senátu   

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: 

........................ 
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         PK 1Tš/5/2005-č.l.  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

ROZSUDOK 

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

        

 

 

 Špeciálny súd v Pezinku, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 29.03.2006 

v Pezinku, v trestnej veci obţalovaného Ing. ..............., pre trestný čin podplácania 

podľa § 161a ods.1, ods. 2 Trestného zákona účinného do 31.12.2005, samosudcom 

JUDr. ............... rozhodol 

 

t a k t o : 

 

 

Obţalovaný Ing. ........... – nar. ............. v ..................................,  

        .................................... , výsluhový dôchodca,  

 

 

u z n á v a   s a   z a  v i n n é h o , ž e 

 

 

v presne neustálený deň na prelome mesiacov február a marec 2004 v Bratislave, na 

presne neustálenom mieste, ako bývalý zástupca ................. na opakovanom stretnutí 

sľúbil úplatok v sume 280.000,-Sk verejnému činiteľovi - ........................................za 

to, aby tento v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu - výberom  vhodného 

variantu na .................................... presadil zavedenie ............. formou rozšírenia 

a prispôsobenia existujúceho softvérového produktu .............zavedeného od roku 1996 

v ekonomickom informačnom systéme ............., čo generál Ing. ............. napriek 

viacerým intervenciám obţalovaného Ing. ................ odmietol,  

 

t e d a 

 

 

v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu, priamo sľúbil úplatok inej osobe 

a taký čin spáchal voči verejnému činiteľovi,  

 

 

č í m   s p á c h a l 
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trestný čin podplácania podľa § 161a ods.1, 2 Trestného zákona účinného do 

31.12.2005.  

 

 

Za to sa  

 

o d s u d z u j e 

 

 

 podľa § 161a ods.2 Trestného zákona účinného do 31.12.2005, na trest odňatia 

slobody vo výmere 12 (dvanásť) mesiacov.  

 

 Podľa § 58 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona účinného do 31.12.2005, sa mu 

výkon trestu odňatia slobody podmienečne odkladá.  

 

 Podľa § 59 ods. 1 Trestného zákona účinného do 31.12.2005, súd určuje 

skúšobnú dobu vo výmere 2 (dvoch) rokov.  

 

 Podľa § 53 ods. 1 Trestného zákona účinného do 31.12.2005, súd 

obžalovanému ukladá peňažný trest vo výmere 15.000,-Sk (pätnásťtisíc 

slovenských korún). 

 

 Podľa § 54 ods. 3 Trestného zákona účinného do 31.12.2005, súd ustanovuje 

pre prípad, ţe by výkon peňaţného trestu mohol byť úmyselne zmarený, náhradný 

trest odňatia slobody na 3 (tri) mesiace.  

 

   

O d ô v o d n e n i e 

 

 Súd na základe výsledkov dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní, 

ktoré dokazovanie bolo vykonané výsluchom obţalovaného, svedkov, oboznámením 

záznamov telekomunikačných činností a prečítaním listinných dôkazov vzal za 

dokázané, ţe skutok, pre ktorý je obţalovaný stíhaný sa stal, má všetky znaky 

ţalovaného trestného činu a spáchal ho obţalovaný, ktorý je trestne zodpovedný, 

pričom trestnosť skutku nezanikla. 

 

 

 Obţalovaný Ing. ..................... spočiatku poprel, ţe by sa vôbec stretol 

s ................................., alebo sa zaujímal o realizáciu nejakého systému, taktieţ poprel, 

ţe od 10.10.2002 by sa stretol s ......................, alebo bol s ním v kontakte (č.l.19-20). 

Uviedol, ţe .................. ţiadny úplatok neponúkol. Neskôr ohľadne kontaktov 

s .................... upresnil, ţe s týmto bol v telefonickom kontakte, ale nikdy nie o ........ 

(č.l.479, 482). O tomto systéme sa dozvedel aţ z uznesenia, ktorým mu bolo vznesené 

obvinenie. Podľa neho je celá vec voči nemu vykonštruovaná. Nemal vedomosť ani 

o systéme ..........., ani o výške rozpočtu na riešenie ........... Na hlavnom pojednávaní 

zotrval na svojej obhajobe o vykonštruovaní obvinenia, čo odôvodnil narušením 

vzťahov medzi ním a ...................... ako aj svedkom Mgr. .............., ktoré sa mali 

narušiť pri jeho odchode do výsluhového dôchodku, nakoľko nedostal bezpečnostnú 

previerku. Rozpor ohľadne kontaktov so svedkom ............... vysvetlil tak, ţe nepochopil 
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otázku vyšetrovateľa PZ a keď nepriznal kontakty so svedkom............. od 01.10.2002, 

mal tým na mysli kontakty týkajúce sa ......... Uviedol, ţe pri telefonátoch so svedkom 

................. riešili zrušenie odchodného, plynové masky, stretnutie pre jednu 

nemenovanú pani, zahraničnú študijnú cestu, prechody občianskych zamestnancov na 

štátnu sluţbu a previerky jeho nástupcov (č.l.663). V rámci vyjadrenia sa ku záznamom 

telekomunikačných činností uvádzal, ţe všetky telefonické rozhovory boli ku týmto 

šiestim okruhom problémov.  

 

 

 Svedok, ....................... pri prvom výsluchu pred vyšetrovateľom PZ popísal 

vzťah s obţalovaným Ing. .............., ako aj otázky týkajúce sa riešenia ................... Pri 

tomto výsluchu, ktorý nasledoval s krátkym časovým odstupom od skutku, ktorý je 

predmetom trestného stíhania uviedol, ţe návrh riešenia ........... bol z 18.02.2004. 

Riešenie spočívalo v tom, ţe by došlo k rozšíreniu existujúceho systému .......... aj na 

personál. V čase tejto výpovede svedok popisoval, ţe obţalovaný Ing. ............... ho 

často kontaktuje. Predtým si s ním dohodol osobné stretnutie, pri ktorom obţalovaný 

kládol dôraz na to, ţe keď minister podpíše riešenie ......., tak potom budú peniaze 

280.000,-Sk (č.l.36). Po tomto, čo mu to obţalovaný navrhol, túto skutočnosť oznámil a 

povaţoval to za ukončené. Vtedy mu obţalovaný mal ukazovať aj vizitku s tým, ţe pre 

niekoho pracuje. Názov firmy si nezapamätal, nikdy o tejto firme nepočul. Nakoľko 

obţalovaný mal problém s previerkou, nemohol byť zamestnancom tejto firmy. Na 

ďalšie okolnosti sa obţalovaného nepýtal. 

 Opätovne bol tento svedok vypočúvaný vyšetrovateľom v mesiaci marec 2005 

(č.l.489 -495). Na doplňujúce otázky vyšetrovateľa upresnil, ţe s obţalovaným sa stretol 

v podstate dvakrát, respektíve dvakrát s ním jednal o ...... Prvýkrát to bolo, keď si s ním 

obţalovaný  telefonicky dohodol stretnutie, pri ktorom mu predniesol návrh, aby 

presadil pri realizácii ..... jednu spoločnosť, ktorá mala tento projekt realizovať. 

Obţalovaný mu na tomto stretnutí mu dal lístok, na ktorom bolo rukou napísané iba 

jedno slovo a bol to názov firmy, ktorú mal presadiť na realizáciu ........... Pri tomto 

stretnutí mu obţalovaný za jeho pomoc ešte nič nesľúbil. Keďţe mal podozrenie, ţe sa 

jedná o nezákonnú aktivitu obţalovaného a celá vec môţe súvisieť, podľa vyjadrenia 

obţalovaného, aj s jeho bezprostredným nadriadeným .............., rozhodol sa tieto 

skutočnosti neoznámiť jemu, ale riaditeľovi ...................... Tomuto svedkovi taktieţ 

odovzdal lístok, ktorý mal od obţalovaného. S určitým časovým odstupom, podľa neho 

po niekoľkých mesiacoch ho obţalovaný opätovne kontaktoval a poţiadal o stretnutie. 

Pri tomto druhom stretnutí, ktoré sa malo uskutočniť v kancelárii, mu obţalovaný 

predniesol návrh, ţe ak sa projekt realizuje tak, ţe ............. odsúhlasí riešenie ........... tak 

za to, ţe sa na tom podieľa dostane sumu 280.000,-Sk (č.l.492). Po tomto mu 

obţalovaný často telefonoval a vţdy sa zaujímal o aktuálny stav riešenia ..........  Po 

začatí trestného stíhania bol poţiadaný, aby súhlasil s ustanovením do pozície agenta, 

čo však odmietol pre extrémnu pracovnú zaťaţenosť.  

 Súd musel venovať zvýšenú pozornosť výpovediam tohto svedka z prípravného 

konania vzhľadom k tomu, ţe na hlavnom pojednávaní sa svedok odvolával na svoje 

predchádzajúce výpovede a v podstate spontánne k veci nič neuviedol s odôvodnením, 

ţe pre dlhú dobu, ktorá uplynula od týchto udalostí si veci nepamätá a vypovedal tak, 

ako si ich pamätal vtedy. Ďalej to odôvodnil tým, ţe táto vec nebola jeho primárnou 

agendou, nesledoval dátumy, ani si nič nezapisoval. Po prečítaní jeho výpovede uviedol, 

ţe trvá na svojich výpovediach. Na doplňujúce otázky uviedol, ţe v kritickom období sa 

pre riešenie ......... brali do úvahy štyri varianty. Na priame otázky samosudcu, či sa 

všetky kontakty s obţalovaným týkali vyslovene len personálneho manaţérskeho 
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systému svedok uviedol, ţe áno a s obţalovaným sa o ničom inom nerozprával. 

Uviedol, ţe problematika plynových masiek, mu absolútne nič nehovorí. Ďalej doplnil 

svoju výpoveď  z prípravného konania na otázku samosudcu v tom zmysle , ţe 87 bola 

v určitom momente suma, ktorá bola naprojektovaná na .......... a jednalo sa 

o 87.000.000,-Sk. Pre ktorú variantu ........... bude konečné rozhodnutie sa malo 

rozhodnúť do konca marca 2004. Ku kontaktom s obţalovaným uvádza, ţe kontakty 

s ním nadobúdali na intenzite s tým, ako sa posúvalo riešenie a ako blízko sa zdalo, ţe 

je ku konečnému odsúhlaseniu. Čo sa týka uvedenia presného dátumu, kedy mal jednať 

s obţalovaným a kedy mu taktieţ tento ponúkol úplatok, na priamu otázku samosudcu 

uviedol, ţe jeho prvá výpoveď je najpresnejšia, čo sa týka dátumov a na hlavnom 

pojednávaní nie je schopný hovoriť o tom, čo bolo v januári.  

 

 

 Na hlavnom pojednávaní bola ďalej vypočutá ako svedkyňa ................, ktorá 

svojou výpoveďou dokazovala tú skutočnosť, ţe obţalovaný Ing. .............. bol na 

osobnej návšteve u svedka ..........., hoci jeho návšteva na ............. nebola zaznamenaná 

v knihe návštev. Nevedela však uviesť presný dátum.   

 Svedkyňa ........... bola vypočúvaná v tej súvislosti, ţe bola ustálená ako osoba, 

s ktorou mal obţalovaný Ing. .............. veľmi časté telefonické kontakty. Svedkyňa 

spočiatku uvádzala, ţe nemá ţiadne informácie o ..........a poprela akékoľvek osobné 

alebo telefonické kontakty s obţalovaným. Taktieţ poprela, ţe by ju niekto v minulosti 

ţiadal o informácie súvisiace s riešením ............ K sumám, ktoré odzneli v priebehu 

telefonických hovorov s obţalovaným a to 86, alebo 87 uviedla, ţe sa pravdepodobne 

jedná o odchodovosť vojakov a peniaze mali byť určené na odchodné. Svoj vzťah 

k obţalovanému označila za beţné priateľstvo. Podstatou jej výpovede bolo, ţe si 

nepamätá na ţiadne dátumy, neviedla si denníček a telefonické rozhovory 

s obţalovaným sa týkali odchodného vojakov a jej prípadného prechodu z verejnej na 

štátnu sluţbu.   

 Svedok Ing. ............. bol vypočúvaný obdobne, ako svedkyňa ............. v tej 

súvislosti, ţe bol ďalšou osobou, ktorá vystupovala v telefonických rozhovoroch 

s obţalovaným a bol ustálený, ako osoba pouţívajúca sluţby operátora T-Mobile 

s koncovým trojčíslím 077. Svoju výpoveď upriamil na zmluvu s ........... ohľadom kúpy 

starých plynových masiek a preto ţe masky neodobral hrozilo jeho firme uloţenie 

pokuty. Tejto problematiky sa mali týkať aj jeho telefonické rozhovory s Ing. .............. 

 Svedok RNDr. ........... je konateľom spoločnosti ...........s.r.o. Bratislava, ktorá 

a neskôr stala dodávateľom sporného .......... Uviedol, ţe Ing. .............. nepozná a na 

hlavnom pojednávaní ho vidí prvýkrát.  

 Ing. ................  bola rovnako uvádzaná v zaznamenaných telefonických 

rozhovoroch. Táto svedkyňa svojou výpoveďou dokazovala, ţe riešila dva obchodné 

prípady. V prvom prípade sa jednalo o výberové konanie na dodávku systému .........., 

ktoré vyhrala firma ............ V druhom prípade o odpredaj plynových masiek, 

s problematikou ktorých sa však prvýkrát oboznámila aţ pri výsluchu u vyšetrovateľa 

PZ. Riešenie problému so spoločnosťou ...... začalo v mesiaci júl 2003 a gradovalo od 

jesene 2003 do jari 2004. Riešenie zmluvných pokút vôbec nespadalo do jej 

kompetencie.  

 

 

 Súd ďalej osobne vypočul ako svedka Mgr. ................., ktorý bol v čase skutku 

riaditeľom ...... Výpoveď tohto svedka dokazovala, ţe ..............ústne oznámil korupčné 

aktivity Ing. ....................., odovzdal lístok na ktorom bol rukou napísaný názov 
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spoločnosti, ktorá mala byť presadzovaná. Oznámenie .................. malo za následok, ţe 

..... vstúpilo do spolupráce s Úradom boja proti korupcii PZ. Svedok poprel, ţe by sa 

mohlo jednať o spravodajskú hru.  

 Svedok PhDr. ................. bol vypočúvaný v súvislosti s tým, ţe pred ním mal 

svedok ................... uvádzať údaje o korupčnom správaní Ing. .....................  

 

 

 Súd ďalej vykonal dokazovanie po súhlasnom stanovisku oboch strán, 

prečítaním svedeckých výpovedí .............. (č.l.53-56), ........................ (č.l.57-

60),................(č.l.510-512), ................. (č.l.513-517), Mgr. ............. (č.l.518-521), Ing. 

..................... (č.l.522-524), Ing. ....................... (č.l.525-528), Ing. ............. (č.l.564-

566). Ţiadny z týchto svedkov sa nevedel k predmetnému skutku bliţšie vyjadriť. 

Obţalovaný v súvislosti s prečítaním výpovede svedka .................. uviedol, ţe podľa 

neho nemohlo dôjsť k navýšeniu rozpočtu prevodom  z finančnej rozpočtovej poloţky 

na neexistujúcu, ktorá sa ešte len plánuje. K výpovedi svedka Ing. ............. uviedol, ţe 

zotrváva na tom, ţe všetko je spravodajská hra, ktorá bola vymyslená, hoci iné 

pripomienky k tejto výpovedi nemal. Obdobné pripomienky mal k výpovedi svedka Ing. 

................. 

 Súd v priebehu hlavného pojednávania v plnom rozsahu oboznámil prepisy 

záznamov telekomunikačných činností účastníckych telefónnych staníc operátora T-

Mobile, s koncovým trojčíslím 221 a 960. Taktieţ boli oboznámené výpisy hovorov pre 

tieto telefónne čísla, z ktorých bolo zistené, ţe boli zaznamenané telefonické kontakty 

medzi Ing. .............., Ing. ...........a Ing. ........... začiatkom mesiaca júl 2003. Ďalej boli 

zaznamenané telefonické kontakty medzi obţalovaným Ing. .............. a svedkom 

.................. 26.02.2004 a 27.02.2004. O ďalšej uskutočnenej telekomunikačnej 

prevádzke uţ boli vyhotovené záznamy.  

 Súd taktieţ oboznámil ďalšie listinné dôkazy a to najmä zmluvy uzatvorené 

medzi spoločnosťou ......... s.r.o., v zastúpení Ing. ........ a .............., v zastúpení  Ing. 

.................. (č.l.576-577, 582-583, 590-591).  

  

 Hodnotiac vyššie popísané dôkazy, podľa svojho vnútorného presvedčenia a po 

starostlivom uváţení všetkých okolností prípadu jednotlivo a v ich súhrne, dospel súd 

k záveru a vzal za preukázané, ţe obţalovaný sa dopustil konania, ktoré mu bolo 

kladené za vinu, s tou zmenou skutkového deja, ako bol popísaný v obţalobe, ţe ku 

skutku nedošlo v mesiaci január 2004, ale na prelome mesiacov február a marec 2004 

na presne neustálenom mieste v Bratislave. Osobným stretnutiam  obţalovaného Ing. 

............. a svedka ........... vţdy predchádzali telefonické kontakty, pričom v mesiaci 

január 2004 nebol zistený ţiadny telefonický kontakt medzi týmito osobami a naopak 

dňa 26.02.2004 boli zaznamenané tri telefonáty a ďalší dňa 27.02.2004. Logicky aj 

z výpovede svedka Ing. ......... vyplýva, ţe po konkrétnom návrhu úplatku zo strany 

obţalovaného, tento urobil oznámenie u riaditeľa ........, ktoré vyústilo do začatia 

trestného stíhania dňa 08.03.2004.  

 V neprospech obţalovaného svedčila najmä výpoveď svedka .............. Vo 

výpovedi tohto svedka súd síce zistil drobné rozpory, čo sa týkalo miest a dátumov 

stretnutí, avšak uveril tomuto svedkovi, ţe tieto rozpory vyplývajú jednak z jeho 

pracovného zaťaţenia, ako aj z časového odstupu od predmetných udalostí. Súd nemal 

pochybnosti o tom, ţe svedok vypovedal pravdivo v základnej veci a to návrhu úplatku 

zo strany obţalovaného, nakoľko akékoľvek jeho iné správanie, ako sa snaţil naznačiť 

vo svojej obhajobe obţalovaný, by bolo podľa súdu úplne iracionálne. Súd výpoveď 

tohto svedka, čo sa týkalo časového sledu hodnotil v kontexte s ďalšími dôkazmi, najmä 
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zistenými dátumami o telefonických kontaktoch, ktoré potvrdzovali výpoveď tohto 

svedka, ţe prvýkrát ho obţalovaný kontaktoval v letných mesiacoch roku 2003 – 

telefonické kontakty začiatkom mesiaca júl 2003 a potom aţ s odstupom niekoľkých 

mesiacov, keď ho najprv telefonicky poţiadal o osobné stretnutie 26.02.2004 

a 27.02.2004. Súd taktieţ nemal ţiadne pochybnosti o tom, ţe svedok prevzal od 

obţalovaného lístok, ktorý uvádza vo svojej výpovedi a tento následne odovzdal 

svedkovi Mgr. ............... Spôsob, akým svedok popísal ponuku na úplatok, ţe ak sa 

projekt realizuje tak, ţe ........... odsúhlasí riešenie ........... tak za to, ţe sa na tom 

podieľal aj on dostane sumu 280.000,-Sk, nevzbudzoval ţiadne pochybnosti 

o pravdivosti takéhoto tvrdenia.   

 V neprospech obţalovaného ďalej nepriamo svedčí aj výpoveď svedka Mgr. 

.............. O hodnovernosti jeho výpovede súd nemal takisto ţiadne pochybnosti. Svedok 

jednoznačne potvrdil, ţe ponuku na úplatok mu ............... oznámil v podstate 

bezprostredne potom, čo mu to obţalovaný navrhol a taktieţ potvrdil, ţe tento svedok 

mu odovzdal lístok s menom firmy, ktorý on sám odovzdal svojmu zástupcovi, avšak 

tento lístok sa nezachoval pre potreby trestného konania. Podľa tohto svedka, 

nepodarilo sa konkretizovať, o ktorú firmu by sa v skutočnosti malo jednať a bol určený 

iba okruh firiem. Tento svedok logicky a hodnoverne vysvetlil, prečo sa v danom 

prípade nejednalo o spravodajskú hru.  

 Ďalším nepriamym dôkazom v neprospech obţalovaného je výpoveď svedka 

PhDr. ............., ktorý potvrdil, ţe svedok .................v podstate uţ v mesiaci marec 2004 

potvrdzoval, ţe mu bol ponúkaný úplatok a skutočnosť, ţe toto oznámil príslušným 

orgánom pociťoval neskôr, ako nepriazeň voči vlastnej osobe za svoj postoj. Malo sa to 

prejaviť aj v kauze „..............“.  

 Výpoveď svedkyne Ing. ................ súd povaţuje takisto za jeden z nepriamych 

dôkazov zapadajúcich do reťazca, ktorý svedčí v neprospech obţalovaného, nakoľko 

táto svedkyňa uviedla, ţe s plynovými maskami v podstate neprišla do kontaktu. Podľa 

názoru súdu okolnosť, ţe riešila obchodný prípad ........., súvisela so skutočnosťami 

zistenými v zaznamenaných telefonických rozhovoroch. Súdu neuniklo, ţe táto 

svedkyňa zaslala písomné dotazy v tejto kauze začiatkom mesiaca júl a po obdrţaní 

písomných negatívnych stanovísk k predĺţeniu rámcovej zmluvy s firmou .........., hneď 

nasledovali telefonáty medzi obţalovaným a svedkom ................, ako aj medzi 

obţalovaným a svedkom Ing. .............. Táto svedkyňa bola v telefonických rozhovoroch 

označovaná ako osoba, ktorá robí problémy, pretoţe nevedomky, snaţiac sa o právnu 

čistotu vzťahu s firmou .......... komplikovala realizáciu ............. prostredníctvom inej 

firmy.  

 

 V neprospech obţalovaného ďalej svedčia záznamy telefonických rozhovorov. 

Podľa ich obsahu a rozsahu, nakoľko boli veľmi stručné, s výnimkou osobných pasáţí 

medzi obţalovaným a svedkyňou .......... boli tieto bez kontextu s ďalšími dôkazmi 

nezrozumiteľné. Posudzujúc ich však podľa ďalších dôkazov je zrejmé, ţe tieto sa týkali 

výlučne systému ............. Svedčia o tom niektoré konkrétne časti rozhovoru 

a vyjadrenia napríklad svedkyne .............., ktorá spomínala ............., argumentácia 

obţalovaného, ţe to uţ bolo vymyslené, uvádzané čiastky 86, respektíve 87, časová 

previazanosť medzi rozhovormi obţalovaný – svedok ......... a následne obţalovaný – 

svedok Ing. ............  

  

 Súd neuveril obhajobe obţalovaného, ţe sa jedná o spravodajskú hru, ţe ku 

ţiadnemu skutku nedošlo a všetko je voči nemu vykonštruované. Posudzujúc jeho 

modifikáciu obhajoby v nadväznosti na zistené dôkazy v jeho neprospech, posúdil súd 
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jeho prvotné popieranie kontaktov so svedkom .............. za účelovú obhajobu, ktorú 

neskôr upravoval. Súd takisto neuveril, ţe v zaznamenaných telefonických rozhovoroch 

bolo riešených šesť rôznych tém, pretoţe bez toho, aby táto problematika bola s niekým 

osobne jednoznačne prebraná, nemohla dávať na základe telefonických rozhovorov 

ţiadny zmysel. Obhajobu obvineného v tomto zmysle vyvracia výpoveď svedka Ing. 

.........., ktorý jednoznačne uviedol, ţe všetky telefonické rozhovory boli len o ............  

 Súd taktieţ neposúdil ako hodnovernú výpoveď svedkyne ............., u ktorej bolo 

zrejmé, ţe medzi ňou a Ing. ............... sa nejedná o beţný vzťah. Niektoré časti jej 

vyjadrení v telefonických rozhovoroch nedávali akékoľvek pochybnosti, ţe sa jedná 

o ......., hoci tento systém tak ţiadny z účastníkov rozhovoru neoznačil. 

 Súd taktieţ neuveril výpovedi svedka Ing. ............., pretoţe zmluvy o odbere 

starých plynových masiek boli postupne podpísané v troch verziách a pri posúdení 

časových súvislostí vyplýva, ţe uloţenie zmluvnej pokuty, respektíve prepracovanie 

zmluvy nebolo aktuálne v mesiaci júl 2003 ani v mesiacoch február a marec 2004, 

pričom tieto zmluvy v ţiadnom prípade nemohli súvisieť  so ţiadnym výberovým 

konaním.  

 Výpoveď svedka RNDr. ............. súd hodnotil v kontexte s ním predloţenou 

zmluvou z roku 1996 s prílohou, z ktorej súd nezistil, ţe by zaručovala jeho firme právo 

na realizáciu dodávky personálneho systému. Výpoveď RNDr. ......... v tejto časti 

vyvracia aj fakt, ţe neskôr bolo vyhlásené výberové konanie na systém .........., ako aj 

výpoveď .............. o výbere zo štyroch variant pre dodávku takéhoto systému ešte 

začiatkom roka 2004. 

 

 

 Obhajoba navrhovala doplniť dokazovanie formou zabezpečenia korešpondencie 

medzi ........ a ........., zabezpečením spisu ..........a opätovným výsluchom svedka Ing. 

........... Súd tieto návrhy zamietol, pretoţe korešpondencia medzi ....... a ......... nemôţe 

prispieť k objasneniu skutkových zistení týkajúcich sa prísľubu úplatku, listinné 

materiály zabezpečené ......... sú procesne nespôsobilé v zmysle Trestného poriadku, 

avšak poznatky získané ........ sa jednoznačne pretavili do trestného konania. Za 

nepotrebný pre svoje rozhodnutie povaţoval súd aj opätovný výsluch svedka ............, 

výpoveď ktorého bola na hlavnom pojednávaní prečítaná so súhlasom obţalovaného, 

pričom ani v prípravnom konaní sa tento svedok nevedel vyjadriť ku korupčnému 

správaniu Ing. ................ Ani jeho osobná výpoveď pred súdom by nemohla prispieť 

k upresneniu skutkového stavu, ktorý je predmetom trestného stíhania. 

 

 Pri posudzovaní konania obţalovaného Ing. ............. súd vzal za preukázané, ţe 

tento  uţ samostatným prísľubom poskytnutia úplatku naplnil objektívnu stránku 

stíhaného trestného činu, čím zároveň porušil záujem spoločnosti na zákonnom 

obstarávaní veci všeobecného záujmu bez ovplyvňovania korupčným jednaním. 

Vykonaným dokazovaním u obţalovaného Ing. ............. nebola zistená ţiadna okolnosť, 

ktorá by vylučovala jeho trestnoprávnu zodpovednosť, alebo by vylučovala trestnosť 

jeho konania, ktorého sa dopustil v priamom úmysle.  

 Súd nemal pochybnosti o tom, ţe výber ..........je vecou všeobecného záujmu 

nakoľko išlo o činnosť priamo súvisiacu s plnením spoločensky významnej úlohy a 

rovnako o tom, ţe ............... bol ako náčelník štábu personálneho manaţmentu z GŠ OS 

SR v rámci svojich právomocí a so svojou zodpovednosťou pri výbere variantu pre 

dodávku ......... verejným činiteľom. 

 Ing. ................ sa podľa správy z Obecného úradu ..................v mieste trvalého 

bydliska správa slušne. Je ţenatý a s manţelkou býva v rodinnom dome. Podľa 
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Obvodného úradu ............. nebol prejednávaný v priestupkovom konaní, v mieste jeho 

prechodného bydliska miestna časť Bratislava – Rača nie sú o ňom známe ţiadne 

negatívne poznatky. Je výsluhovým dôchodcom. Doposiaľ nebol súdne trestaný. 

 

 V rámci úvah o určení druhu trestu a jeho výmery súd prihliadol na stupeň 

nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť, na moţnosti nápravy a pomery páchateľa. 

Ako na poľahčujúcu okolnosť prihliadol na to, ţe pred spáchaním trestného činu viedol 

riadny ţivot (§ 33 písm. g/ Trestného zákona účinného do 31.12.2005). Priťaţujúcu 

okolnosť v zmysle ustanovenia § 34 Trestného zákona účinného do 31.12.2005 súd u 

obţalovaného nezistil. Pri hodnotení stupňa nebezpečnosti činu Ing. .............. vzal súd 

do úvahy skutočnosť, ţe sa jedná o bývalého generála zastávajúceho v čase činnej 

sluţby vysokú funkciu v ........., ktorý svojím protiprávnym konaním mal snahu 

korupčným jednaním ovplyvniť pripravovanú realizáciu projektu v hodnote desiatok 

miliónov Sk, ktorý bude mať dopad na činnosť celých ................ SR. K spôsobu 

konania je potrebné uviesť, ţe aj keď ponuku na úplatok obţalovaný predniesol 

.............. len v jednom prípade, o výber variantu na realizáciu ........... sa zaujímal 

dlhodobo a na náčelníka štábu personálneho manaţmentu .............  sa snaţil pôsobiť 

systematicky a intenzívne.  

 Za trestný čin podplácania podľa § 161a ods. 2 Trestného zákona účinného do 

31.12.2005 moţno uloţiť trest odňatia slobody 6 mesiacov aţ tri roky. Po vyhodnotení 

všetkých okolností, berúc do úvahy účel trestu z hľadiska tak individuálnej ako aj 

generálnej prevencie, súd povaţoval za primeraný trest odňatia slobody, ktorého výkon 

bude podmienečne odloţený, a to vo výmere jedného roka, teda v prvej tretine zákonnej 

trestnej sadzby, na skúšobnú dobu dvoch rokov. 

 Vzhľadom k tomu, ţe obţalovaný Ing. ................ trestnou činnosťou snaţil 

získať majetkový prospech, v súlade s ustanovením § 53 ods. 1 Trestného zákona 

účinného do 31.12.2005 mu súd uloţil aj peňaţný trest vo výmere 15.000,-Sk.  Pri 

výmere peňaţného trestu prihliadol na skutočnosť, ţe je výsluhovým dôchodcom. 

Náhradný trest odňatia slobody pre prípad, ţe by výkon peňaţného trestu mohol byť 

úmyselne zmarený, ustanovil na tri mesiace. 

 

 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 8 (ôsmich) dní odo dňa  

  doručenia rozsudku, pokiaľ sa ho oprávnená osoba výslovne nevzdala.  

  Odvolanie môţe podať obţalovaný pre nesprávnosť výroku, ktorý sa ho  

  priamo dotýka. V prospech obţalovaného môţu podať odvolanie 

príbuzní  

  v pokolení priamom, jeho súrodenci, manţelka a druţka, pokiaľ to nie 

je proti  

  jeho vôli. Odvolanie proti rozsudku sa podáva prostredníctvom 

Špeciálneho  

  súdu v Pezinku na Najvyšší súd SR v Bratislave.  

 

V Pezinku dňa 29.03.2006 

         JUDr. .........A  

               samosudca  
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8. Résumé 

Protection against Corruption and Bribery and their prevention 

 

This work is concerned with problems of Corruption. Introduction contains problem 

definition and the following demarcation of the term Corruption and bribery and their 

existence in a society.  

 

Furthermore, the work contains some important contracts of an Public International 

Law in the field of Corruption as well as a brief excursion of an Internal juridical 

modification of  corrupt practices in Czechoslovakia. 

 

The main Purpose of this work is, firstly, the evaluation of an actual state in the field of 

Corruption. Secondly, it is the analysis of valid juridical modification in Criminal Law 

Number 40/2009 of Collection of Laws with reference to development in modification 

before Effect of this law, mainly according to law 140/1961 of Collection of Laws and 

mainly according to its novel number 122/2008 of Collection of Laws. This work also 

suggests possibilities of fight against Corruption in the Czech Republic from both 

aspects – aspects of protection and prevention, further it is studying the state of this 

criminal activity in the Czech Republic and other questions related to this phenomenon. 

This summary is tightly connected  to  the excursion in the introduction of this work. 

 

In the work  there  is an analysis of an actual juridical modification in the Czech 

Republic, including changes in the development of penal modification from the last 

years  and simultaneously  changes which has brought  new Penal Code.  Some of them 

are crucial in the field of Corrupt criminal  acts, one of such changes is also a non 

existence of effectual  regret in the new penal modification.  Further, there is analysed 

valid juridical modification and it is discussed about juridical institute of agent initiator 

as a possible way for  the future. Because of limited range of my work I am not focused 

on penal responsibility of juridical persons according to de lege ferens. 

 

Because the Corrupt criminal acts belong to those which are characterised by a high 

measure  of latency, thus making their  releaving and founding out criminals  very 

difficult, I call attention to these risks in my work.  

 

In the work there are mentioned also the facts characterising Corruption  atmosphere, 

which are projected into ICP Transparency International. One of the indicators of how a 

society can fight against Corruption is done by comparison of this index in the Czech 

and Slovak Republic and its development in last years.  As we can see, in these two  

republics Corruption is spread, thus it is possible to assume that there is not enough 

attention devoted to this problematic and as it seems there are still missing effective 

means of prevention as well as means of repression in the case of their failure. 

 

This work is further  dealing with necessity of paying attention to effective means of 

prevention and education  about this criminal activity as well as reactions to  it evoked 

in a society and finally reactions of individuals. In perception of this individual  and his 

individual responsibility, evoking resistance against this criminal activity is basic 
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component which can eliminate Corruption from a society. In this way it is possible to 

build a democratic state. 

 

Concerning the severity of this problematic I have tried to summarise the most 

important facts which I have collected about this criminal activity. 

 

 

Another part of this work is comparison with valid juridical modification in Slovakia as 

another successional State of the Czechs and the Slovaks and means of fight against 

Corruption, conditions of this negative social phenomenon and other related problems 

in Slovakia. Further, there is a comparison with juridical modification of Corruption and 

bribery in Russia and the range of Corruption atmosphere there. 

 

In the last part I have tried to evaluate the facts from the area of Corruption to which I 

have came during studying all the materials and creating this work.  

 

Finally, I have tried to specify the possibilites of fight against this negative, society 

destructing phenomenon. 
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