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Abstract 

 

This doctoral thesis deals with the selected criminal aspects of corruption 

pointing out the possibilities to sanction its most severe forms by means 

of the Czech criminal law. From the substantive point of  view, the core 

of the thesis is the analysis of the bribery crimes and the thorough 

analysis of their selected elements, which can bring about interpretative 

and related application problems. It  also refers to the issue of corruption 

in the private sector and the manner in which the Czech national 

legislation of corruption crimes copes with a requirement for its 

sanctioning, which follows from international commitments. In terms of 

procedural aspects, the thesis focuses on certain particulars of detection, 

investigation and evidence procedure relating to corruption criminality. 

Corruption criminality is regarded as latent criminality and in its most 

serious forms it  is also connected to organized crime, which 

consequently requires application of specific means and methods in 

criminal procedure. However,  in the course of their realization they are 

predominantly connected with an interference with individual’s 

fundamental rights, so, as a reaction to that, a  consistent legislation of 

conditions for their realization ought to be adopted. The thesis points 

out the shortcomings or problematic elements of legislation and also 

consists of proposals de lege ferenda  to its amendments or improvement.  

 

 

 

------------------------------------ 

Keywords: corruption, bribery crimes, corruption criminality  
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ÚVOD 
 

Korupcia predstavuje problém, ktorému sa venuje stále viac 

pozornosti s  cieľom eliminovať korupčné praktiky vo všetkých oblastiach 

života jednotlivcov a  fungovania spoločnosti. Tak ako existuje mnoho 

druhov korupcie, široké je i  spektrum foriem a spôsobov korupčného 

konania, ktoré sa môžu v  konkrétnom prípade vyskytovať samostatne 

alebo sa navzájom prekrývať či dopĺňať. Je predmetom skúmania 

viacerých vedných disciplín, ktoré sa často snažia hľadať príčiny tohto 

javu či prostriedky jeho najefektívnejšej eliminác ie. K tomu slúži 

i  prijímaná protikorupčná legislatíva, pričom prostriedky trestného práva, 

sú len jednou z  častí takejto legislatívy. Trestné právo sa zaoberá 

v zmysle princípu ultima ratio len najzávažnejšími korupčnými 

konaniami, ktorých postihovanie mimo trestnými prostriedkami nie je 

možné, pričom jednoznačne najrozšírenejšou formou týchto korupčných 

vzťahov sú tie úplatkárske, spadajúce pod skutkové podstaty 

úplatkárskych trestných činov. Úplatkárstvo je špecifickou formou 

korupčného konania a  je užším pojmom než korupcia. Korupcia v  sebe 

zahŕňa tak jednotlivé formy úplatkárstva upravené trestným zákonníkom, 

ako i iné formy trestnej činnosti, v  ktorých je obsiahnuté korupčné 

konanie, ale tiež ďalšie, trestným právom nepostihované korupčné 

konania, ktoré môžu byť postihované mimo trestne, či aspoň morálne 

odsúdenia hodné.  

V posledných rokoch zvyšujúci sa dôraz na vytváranie a  zavádzanie 

rôznych protikorupčných nástrojov, snaha o  zvyšovanie trestnoprávnej 

represie a rozširovanie trestnoprávneho postihu korupčných konaní 

i  mimo verejný sektor ma motivovala k  bližšiemu preskúmaniu tejto 

problematiky. Na jednej strane totiž vnímam prezentovaný záujem na 

prijímanie opatrení boja proti korupcii, tento sa opakovane stáva 

i  jedným z  hlavných bodov programu polit ických strán v  predvolebnom 

boji, ako i obľúbeným cieľom záujmu médií v  rámci kritiky neúčinnosti 
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protikorupčnej politiky, či jej nedostatočného postihovania, na strane 

druhej však stojí nízky počet trestných stíhaní pre úplatkárske trestné 

činy. Rovnako skúsenosti z  vlastnej praxe, keď trestné stíhania pre 

úplatkárske veci, v  ktorých som ako obhajca pôsobila, neskončili 

odsudzujúcim rozsudkom, ma viedli k  úvahám o  efektivite 

procesnoprávnej úpravy a  možnostiach uplatnenia osobitných postupov 

pri odhaľovaní , objasňovaní a  dokazovaní tejto kriminality.   

Práca je okrem úvodu a záveru štruktúrovaná do štyroch častí 

v súlade s  výskumnými otázkami, na ktorých zodpovedanie je zameraná. 

Metodologicky nevyhnutným je úvodné predstavenie korupcie 

v najvšeobecnejšom pojatí, poukázanie na multidisciplinárny prístup ku 

skúmaniu tejto problematiky a závislosť jej pojmových znakov 

a charakteristiky od pohľadu, z  ktorého je skúmaná. Cieľom tejto práce 

je však zamerať sa na tie formy korupcie, ktoré sú postihnuteľné 

prostriedkami trestného práva s  dôrazom na právnu úpravu úplatkárskych 

trestných činov, a  to tak z hľadiska hmotnoprávnej úpravy, ale 

i  s ohľadom na procesnoprávne špecifiká ich postihovania. Jej vývoj je 

ovplyvnený i  medzinárodnými záväzkami presadzujúcimi nástro je boja 

proti korupcie, na čo reflektuje samostatná kapitola zaoberajúca sa 

vybranými medzinárodnými aspektmi boja proti korupcii. Ťažiskom práce 

sú tak ďalšie dve kapitoly, skúmajúce jednak hmotnoprávne, a následne 

i  procesné aspekty úplatkárskych trestných činov.  

  V rámci hmotnoprávnych aspektov, je zámerom poukázať na právnu 

úpravu vymedzujúcu skutkové podstaty úplatkárskych trestných činov 

a možné problémy súvisiace s  interpretáciou niektorých pojmových 

znakov. Popri úplatkárskych trestných činoch môže  byť korupčné 

konanie v širšom zmysle súčasťou objektívnej stránky i  skutkových 

podstát iných trestných činov, pričom tieto sú označované ako trestné 

činy súvisiace, či korupčné trestné činy v  širšom zmysle, ale vzhľadom 

na zameranie práce budú predmetom podrobnejšej analýzy len korupčné 

trestné činy v  užšom zmysle, t.  j.  úplatkárske trestné činy.  
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Vzhľadom na realizovanú rekodifikáciu trestného práva hmotného je 

čiastkovým cieľom práce hľadať odpoveď na otázku, či úprava 

skutkových podstát úplatkárskych trestných činov v trestnom zákonníku 

zodpovedá súčasnému trendu v  postihovaní korupčných konaní 

prostriedkami trestného práva, či táto úprava reflektuje medzinárodné 

záväzky a  požiadavky na ich sankcionovanie, a  tiež prípadne poukázať na 

problematické aspekty, ktoré môžu byť predmetom diskusie či návrhov 

na zmeny de lege ferenda.  

Cieľom práce vo vzťahu k  procesnoprávnym aspektom korupcie je 

zase posúdiť dopady úpravy vybraných procesnoprávnych inštitútov na 

možnosti odhaľovania,  objasňovania či dokazovania korupcie a možné 

aplikačné problémy s  tým súvisiace, a  to najmä vo vzťahu k  najčastejšie 

využívaným prostriedkom objasňovania a  dokazovania korupčných 

trestných činov, ako i  vo vzťahu k  ďalším vybraným inštitútom TŘ, ktoré 

by mali špecifický nástroj boja prot i korupcii predstavovať.  

Doposiaľ nerealizovaná rekodifikácia trestného práva procesného 

a s tým súvisiace početné novely TŘ môžu mať za následok 

nesystematický prístup pri snahe zavádzať nové prvky do trestného 

konania, čo býva v  niektorých prípadoch spojené i  s konfliktom vo 

vzťahu k  základným zásadám, na ktorých trestný proces stojí, preto 

považujem za vhodné zaoberať sa otázkou, či prínos a  možnosti využitia 

vybraných procesnoprávnych nástrojov boja proti korupcii v  dostatočnej 

miere odôvodňujú zásah do  týchto základných princípov.   

Záver práce zosumarizuje zistené poznatky, charakterizuje pozitíva 

úpravy i  detekované problémy, prípadne navrhne možné riešenia, 

zlepšenia či precizovania právnej úpravy de lege ferenda.  

V rámci skúmania vytýčených cieľov bude v najväčšom rozsahu 

v práci použitá metóda analytická, ale využitá bude i  komparácia. 

S ohľadom na skutočnosť existencie spoločnej právnej úpravy 

v minulosti, považujem za vhodné porovnanie českej úpravy 

úplatkárskych deliktov s  úpravou korupcie v  Slovenskej republike. 
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Poskytne náhľad na to, ako rozdielne pristupujú tieto krajiny k  novým 

formám korupcie a  presadzovaniu požiadaviek spojených 

s medzinárodnými záväzkami, ale i  prípadné rozdiely v  rámci procesných 

postupov zameraných na odhaľovanie či dokaz ovanie korupčnej trestnej 

činnosti. V  relevantných súvislostiach je potom poukazované i  na iné 

zahraničné právne úpravy, resp. ich riešenie čiastkových otázok 

spojených s  trestnoprávnou úpravou korupčného konania.  
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1 POJMOVÉ VYMEDZENIE KORUPCIE  

1.1 Pojem korupcie 

 

V odbornej literatúre sa stretávame s  rôznymi, širšími či užšími 

definíciami korupcie vystihujúcimi jej vybrané aspekty, či poukazujúce 

na jazykový alebo historický výklad tohto pojmu, avšak neexistuje 

jednotná definícia, ktorá by vystihovala tento fe nomén v  plnom rozsahu. 

Nestretla som sa s definíciou pokrývajúcou všetky možné alternatívy 

korupčného vzťahu. Možno konštatovať, že definície poskytované 

medzinárodnými dohovormi sú obmedzené na účely úpravy daného 

dohovoru a definície v  teórii zase reflektujú dielčie hľadisko 

spracovávanej problematiky a  zodpovedajú spôsobu spracovania a  najmä 

zamerania záujmu autora. V  tomto zmysle napr. Občianskoprávny 

dohovor o korupcii pre účely tohto dohovoru definuje korupciu v  článku 

2 ako „priame, či nepriame vyžiadanie, ponúknutie, odovzdanie alebo 

prijatie úplatku či akejkoľvek inej neprípustnej výhody či vyhliadky na 

ne, ktoré narušujú riadne plnenie akejkoľvek povinnosti alebo konania 

vyžadovaného od príjemcu úplatku, neprípustnej výhody alebo vyhliadky 

na ne.“
1
 Takáto definícia ani nezahŕňa ani všetky trestne relevantné 

korupčné konania, nehovoriac o  tých, ktoré nie sú postihnuteľné 

prostriedkami trestného práva. Podobne úzko vymedzujú korupciu David 

a Nett keď uvádzajú, že korupcia je „konanie motivované snahou  po zisku 

korumpovanej osoby, ktorá porušuje právnu normu tým, že poskytuje za 

odmenu korumpujúcej osobe či skupine osôb výhody akéhokoľvek druhu 

a môže tým poškodiť i  tretie osoby na protiprávnom výmennom obchode 

priamo nezúčastnené .
2
 Domnievam sa, že korupcia predstavuje široko 

obsiahly pojem zahŕňajúci celý rad možných korupčných vzťahov, a  to 

                                                           
1
 Občanskoprávní úmluva o korupci, zverejnená pod č. 3/2004 Sb. m. s. 

2
 DAVID, V., NETT, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha: C.H.Beck, 2007. 

ISBN 978-80-7179-562-9. s. 27 
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nie len tých, ktoré sú trestnoprávne postihnuteľné. Výstižnejšími sú tak 

definície zohľadňujúce i  iné behaviorálne aspekty. Napr. Polícia ČR na 

svojich internetových stránkach uvádza, že „korupciu je možné 

charakterizovať ako zneužitie postavenia, ktoré je spojené s  porušením 

princípu nestrannosti pri rozhodovaní. Je motivované snahou po 

materiálnom zisku alebo získaní iných výhod. Korupcia je prejav chyby 

v rozhodovacom a riadiacom procese. Súčasťou korupčného vzťahu je 

ten, kto rozhoduje, jeho moc odchyľovať sa od stanovených pravidiel, 

výmena takto vychýleného rozhodnutia za výhodu a  nesprávnosť, 

protiprávnosť alebo amorálnosť takéhoto vzťahu výmeny. V  širšom 

zmys le je účasť v  korupčnom vzťahu etickým a  mravným zlyhaním 

jednotlivcov .“
3
 Takéto vymedzenie pokrýva široký okruh modifikácii, 

v ktorých sa korupcia vyskytuje, od úplatkárstva, cez zneužitie funkcie či 

obchodovania s  vplyvom a postavením až k  nepotizmu, zvýhodňovaniu, 

nelegálnemu lobingu či stretu záujmov, ale i  rôzne formy protekcionizmu 

či klientelizmu, ktoré na jednej strane môžu byť nemorálnymi, ale 

z hľadiska trestného práva nie sú protiprávnymi a  právne 

postihnuteľnými.   

Uvedené príklady definícií len  dokladajú, že nájsť konsenzus 

v definícii korupcie nie je možné. Konkrétne vymedzenie závisí od 

historického a  kultúrneho dedičstva, politického režimu i  spoločenských 

zvyklostí, čo spoločný prístup komplikuje. Možno sa tak stotožniť 

s tvrdením, že korupcia je v prvom rade morálnou otázkou a ako taká 

nepotrebuje presnú definíciu.
4
  

Na nevhodnosť univerzálneho, exaktného a  jednotného definovania 

korupcie poukazuje i  Tóthová, argumentujúc jej špecificitou založenou 

na množstve vysoko variabilných podôb, foriem a prejavov, ako 

                                                           
3
 Stop korupci. Co je korupce. [online] © 2017 Policie ČR [cit. 28.5.2017]. Dostupné z: 

http://www.policie.cz/clanek/co-je-korupce.aspx 
4
 PAVLOVA, E. Fight against Corruption in Russian and European Discourse: „Irreconcilable 

Differeces“? Centre for EU-Russia Studies, University of Tartu, 2014. ISSN 2228-1282 [online]. 

Copyright © University of Tartu [cit. 25. 5. 2017]. Dostupné z: http://ceurus.ut.ee/wp-

content/uploads/2011/06/EU-Russia-Papers-14_Pavlova.pdf 
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i  schopnosťou korupcie adaptovať sa na nové podmienky a  na vyvíjajúce 

a rozvíjajúce sa prostredie (technický, technologický a  informačný rozvoj 

spoločnosti).
5
  

Rozsah možných korupčných konaní a rôznorodosť ekonomických 

spoločenských, sociálnych a iných vzťahov, ktoré postihuje, má za 

následok, že stanovenie presnej a výstižnej definície pokrývajúcej všetky 

jej atribúty, ako už bolo uvedené vyššie, nie je možné, a  tak vhodnejším 

sa javí charakterizovanie korupcie pomocou jej typických zna kov. 

Chmelík a Tomica za takéto typické znaky, platné pre všetky typy 

korupcie považujú:  

 vzťah dvoch subjektov (toho, kto úplatok poskytuje/ponúka, a 

toho, kto ho prijíma),  

 ide o výmenný vzťah, prinášajúci obom stranám výhodu,  

 súvislosť s  obstarávaním veci  všeobecného záujmu alebo 

inštitucionálneho záujmu,  

 korumpovaným je subjekt disponujúci určitým postavením, 

právomocou,  

 ide o konanie proti dobrým mravom.
6
 

I keď vystihli podstatné znaky korupčných konaní, nemožno súhlasiť, že 

pokrývajú všetky typy korupčných vzťahov. Napríklad nie všetky 

korupčné vzťahy súvisia len s  obstarávaním všeobecného alebo 

inštitucionálneho záujmu, absentuje tu alternatíva súvislosti 

s podnikaním v  rámci korupcie v  súkromnom sektore. Charakteristické 

znaky korupcie by preto nemali byť abstrahované bez ohľadu na typ 

korupcie a nemali by sa snažiť pokrývať všeobecne všetky typy 

korupčných konaní, ale za vhodnejšie považujem ich vymedzenie vo 

vzťahu ku konkrétnej forme korupcie, či vo vzťahu k  oblasti, z hľadiska 

ktorej je skúmaná. Iné  typové znaky budú významné z  hľadiska trestného 

                                                           
5
 TÓTHOVÁ, M. Možnosti definovania korupcie. In: Organizovaná kriminality a korupce. Platforma 

stínové ekonomiky státu. Ostrava, 2013. 336 s. ISBN: 978-80-7418-182-5, s. 265. 
6
 CHMELÍK, J., TOMICA, Z. Korupce a úplatkářství. Praha: Linde, 2011, 283 s. ISBN 978-80-7201-

866-6. s. 24-25 
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práva a na iné bude klásť dôraz napr. sociológia. Vychádzajúc z  toho, že 

korupcia predstavuje nežiadúci spoločenský jav, ktorý však len v  svojich 

určitých, a  to spoločensky najzávažnejších a najnebezpečnejší ch 

prejavoch, si vyžaduje postih podľa noriem trestného práva, je 

z trestnoprávneho hľadiska nevyhnutné presné a jasné vymedzenie len 

určitých korupčných vzťahov, a  to tých, ktoré sú postihované 

trestnoprávnymi normami. Ide predovšetkým o  korupčné vzťahy 

napĺňajúce znaky úplatkárskych trestných činov, ale i  korupčných 

trestných činov v  širšom zmysle, postihujúcich určitý korupčný vzťah 

ako jednu z viacerých alternatív možných konaní
7
,  k čomu by mali slúžiť 

skutkové podstaty predmetných trestných činov.  

 

1.2 Formy korupcie 

 

 Korupcia je charakteristická rôznorodosťou konaní a  širokým 

okruhom jej prejavov. Rôznorodosť jej podôb vedie k  snahe 

kategorizovať ju podľa rôznych kritérií,  pričom literatúra je v  tomto 

smere nejednotná. Popri rozsahu, býva korupcia  klasif ikovaná tiež s 

ohľadom na intenzitu, či závažnosť korupčného konania, príp. oblasť jej 

výskytu či celý rad ďalších kritérií.  Najjednoduchším je rozdelenie podľa 

rozsahu, na veľkú a  malú korupciu.
8
 

1.2.1 Malá a veľká korupcia  

 

 Veľká korupcia býva stotožňovaná s  politickou korupciou vysoko 

postavených predstaviteľov verejného sektora
9
 a predstavuje tak 

                                                           
7
 Pre účely tejto práce za úplatkárske trestné činy považujem trestné činy systematicky zaradené v 3. 

diele X. hlavy osobitnej časti trestného zákonníka, pokiaľ z uvádzaných súvislostí nevyplýva niečo iné.  
8
 VYMĚTAL, P. Typologie korupce. In: DANČÁK et al. Korupce. Projevy a potírání v České republice 

a Evropské unii. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. 309 s. ISBN 80-

210-4062-9, s. 13 
9
 Tamtiež, s. 13 
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prepojenie rôznych finančných skupín a  vrcholných politikov či vysoko 

postavených štátnych úradníkov, v  dôsledku čoho ohrozuje demokratické 

fungovanie spoločnosti. Výstižne ju (v podmienkach Slovenskej 

republiky) charakterizoval Nicholson, keď uviedol, že „ funguje tak, že je 

niekoľko oligarchov alebo finančných skupín, ktoré financujú politické 

strany, aby sa po voľbách cez túto stranu dostali k  zaujímavým zákazkám 

v rámci verejného obstarávania. Ak vláda ide privatizovať, môžu mať 

vplyv na privatizáciu či napríklad na zákonník práce. “
10

 Takéto 

ovplyvňovanie legislatívneho procesu korupčnými aktivitami malého 

počtu firiem, či ich skupinami označuje Svetová banka osobit ný druh 

korupcie - state capture.
11

 Korupcia vo verejnom sektore, v  prípade jej 

rozšírenia, podkopáva legitimitu verejných inštitúcii a  dôveru v  právny 

štát. V  jej dôsledku dochádza k  vytváraniu paraelných, nedovolených a 

nedemokratických mocenských štruktú r ovplyvňujúcich fungovanie štátu. 

Hospodárskym dopadom je potom neefektívne rozdeľovanie verejných 

zdrojov, deformácia hospodárskej súťaže a nadbytočné transakčné 

náklady na podnikanie. Má však aj spoločenské dopady, kdeže devastuje 

ľudské zdroje, prehlbuje sociálnu nerovnosť a stáva sa nástrojom 

organizovaného zločinu.
12

 

Opakom veľkej korupcie je z  hľadiska rozsahu malá korupcia. Jej 

spoločenská škodlivosť v  konkrétnom prípade je síce nižšia, ale 

z hľadiska kvantity veľkú korupciu prevyšuje. Jej rozšírenos ť a postoj 

k nej je priamo závislý od historických, kultúrnych a  spoločenských 

zvyklostí v  konkrétnej krajine. Podľa Hurtovej je napr. pre väčšinu 

Slovákov bežné dať úplatok. Dávať úplatky sa považuje za určitý 

stereotyp, považujú to za samozrejmé a  vytvorili si z  korupcie národnú 

                                                           
10

 NICHOLSON, T. Korupcia: situácia na Slovensku a v Kanade. [online]. Copyright  © 2003-2017 

EurActiv.sk [cit. 25. 5. 2017]. Dostupné z:  https://euractiv.sk/analyzy/csr-spolocenska-

zodpovednost/korupcia-situacia-na-slovensku-a-v-kanade-019128/ 
11

 State capture. [online]. Copyright © 2017 The World Bank Group [cit. 25. 5. 2017].  Dostupné z: 

http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/STATE%20CAPTURE1.doc 
12

 VANTUCH, P. Ignorujeme nebo doceňujeme korupci? Právní rádce, 6/2009, s. 46 – 50. ISSN 1210-

4817. s. 47 

http://euractiv.sk/
http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/STATE%20CAPTURE1.doc
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tradíciu. Úplatok, všimné, odmena, klientelizmus, zvýhodňovanie 

príbuzných, urýchlovač, obálka, pozornosť –  to všetko sa stalo bežnou 

súčasťou života.
13

 Ide o typické prejavy malej korupcie, ktoré sú dokonca 

v niektorých prípadoch spoločensky akceptované, čo je typické pre 

postkomunistické štáty, v  ktorých existuje historická vžitosť korupčného 

správania sa, keďže v  socialistickom režime charakteristickom 

reštriktívnym sociálnym prostredím, bolo často nemožné bez korupčného 

správania sa uspokojiť nadštandardné potreby. Tieto však pritom 

nemuseli striktne znamenať potreby vymykajúce sa určitým racionálnym 

štandardom, v  tomto prípade išlo o  bežné potreby modernej spoločnosti, 

avšak potláčane z  dôvodu poslušnosti a  ideológie.
14

 Malá korupcia je tak 

najbežnejším druhom korupcie, v  jednotlivých prípadoch s  menšou 

spoločenskou škodlivosťou, avšak vzhľadom na jej rozšírenosť môže 

komplikovať každodenný život a  prerastať do závažnejších foriem či 

predstavovať kriminologický faktor pre utvárani e podmienok veľkej 

korupcie.  

1.2.2 Aktívna a pasívna korupcia  

 

Rozlišovanie korupcie z  hľadiska subjektov korupčného vzťahu na 

aktívnu a  pasívnu korupciu je tradičným členením, z  ktorého súčasne 

vychádza, a  už i  v minulosti vychádzala, aj úprava úplatkárskych 

trestných činov v  Českej republike.
15

 Rovnako viaceré medzinárodné 

zmluvy pri vymedzení korupčných konaní systematicky členia relevantné 

ustanovenia na aktívnu korupciu a  pasívnu korupciu. Napr. Protokol 

k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spo ločenstiev 

                                                           
13

 HURTOVÁ, L. Korupcia v zdravotníctve. In: Korupcia – právne a ekonomické aspekty. Podhájska: 

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n. o., 2012. 334 s. ISBN: 978-80-89608-00-3. s. 102. 
14

 PETKO, T. Korupcia v policajnom zbore pri riešení dopravných priestupkov. In: Organizovaná 

kriminality a korupce. Platforma stínové ekonomiky státu. Ostrava, 2013. 336 s. ISBN: 978-80-7418-

182-5, s. 198. 
15

 Kaláb k tomu uvádza, že právo vymedzuje „jinak činnost toho, jenž podplácí (aktivní podplácení), 

jinak činnost toho, kdo se podpláceti dá (pasivní podplácení)“. In KALAB, J. Trestní právo hmotné 

platné v zemi české a moravskoslezké. Praha: Melantrich, 1935, s. 164 
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z 27. 9. 1996
16

 definuje v článku 2 pasívnu korupciu ako „úmyselné 

konanie úradníka, ktorý priamo alebo pomocou sprostredkovateľa žiada, 

príjme, alebo si dá sľúbiť akúkoľvek výhodu pre seba alebo pre tretiu 

osobu, aby konal alebo aby sa konania zdržal pri výkonu svojich 

povinností alebo svojich funkcii v  rozporu so svojimi úradnými 

povinnosťami spôsobom, ktorý poškodzuje alebo ohrozuje finančné 

záujmy Európskych spoločenstiev .“  Aktívnou korupciou potom v  zmysle 

článku 3 sa rozumie „úmyselné konanie každého, kto priamo alebo 

pomocou sprostredkovateľa sľúbi alebo poskytne akúkoľvek výhodu 

úradníkovi pre neho alebo pre tretiu osobu, aby konal alebo aby sa 

zdržal konania pri výkone svojich povinností alebo svojich funkcii 

v rozpore so svojimi úradnými  povinnosťami spôsobom, ktorý poškodzuje 

alebo ohrozuje finančné záujmy Európskych spoločenstiev.“  Uvedené 

definície nie sú všeobecnými, ale vzťahujú sa k  danému protokolu. 

Zjednodušene môžeme povedať, že aktívnym účastníkom korupčného 

vzťahu je „ten, kto dáva“ a pasívnym „ten, kto berie“. Uvedené 

rozlišovanie má význam i  z hľadiska posudzovania závažnosti, či 

škodlivosti konania, keď škodlivejšou je pasívna korupcia, poťažmo 

pasívne úplatkárstvo.  

 

1.2.3 Ďalšie členenia korupcie 

 

Ako už bolo uvedené na korupčné konanie je možné nahliadať 

z viacerých hľadísk a  ich členenie je potom závislé od daného uhla 

pohľadu. Vyskytujú sa formy konaní, z  hľadiska trestného práva 

postihnuteľné, ale i  tie, ktoré sú z  trestnoprávneho hľadiska indiferentné 

(napr. cronyismus, nepotizmus, klientelizmus). Podobne ako pri definícii 

korupcie, i  v tomto smere existujú typológie rôznych autorov, viac či 

                                                           
16

 Protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. [online]. Copyright © 

European Union, 1998-2017 [cit. 24. 5. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:41996A1023(01)&qid=1495633212377&from=EN. 
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menej výstižné a  obsažné. Nie je mojou ambíciou poskytnúť komplexný 

rozbor jednotlivých foriem korupčného správania sa, to by ani s  ohľadom 

na rozsah práce, ale najmä  jej zameranie nebolo možné, cieľom je len 

poukázať sa na tie znaky vybraných foriem korupcie, ktoré majú význam 

pri posudzovaní korupčného konania z  hľadiska ich trestnoprávnych 

aspektov. Ako východisko som pritom zvolila člene nie korupcie 

uvádzané Tóthovou
17

,  ktorá rozlišuje korupciu podľa:  

a) oblasti, do ktorej zasahuje  na korupciu vo verejnom sektore 

a korupciu v súkromnom sektore  

Trestnoprávne postihovanie korupcie v  súkromnom sektore je 

presadzované v  posledných rokoch, v súvis losti s rozvojom trhu 

a prelínaním verejných a  obchodných záujmov. V  podmienkach Českej 

republiky trestnoprávna úprava nedôsledne pristupuje k  rozlíšeniu 

úplatkárstva z  tohto hľadiska, keď ani v  rámci rekodifikácie trestného 

práva nebola zvolená cesta oddelených skutkových podstát, ktoré by 

tento aspekt korupčných vzťahov dôsledne odlíšili .
18

 

b) náhodnosti jej výskytu  na individuálnu korupciu a  systémovú korupciu  

Korupčné vzťahy, ktoré vznikajú príležitostne a  ojedinele bez ďalších 

naväzujúcich korupčných konaní môžeme označiť ako individuálnu 

korupciu. Závažnejšou formou je systémová korupcia ako recidivujúci 

vzťah, kedy poskytovateľ a  príjemca úplatku využívajú korupčné 

vzťahy sústavne a  systematicky.
19

 V trestnoprávnej rovine sa 

systémová korupcia môže prejaviť v  podobe najzávažnejších 

úplatkárskych trestných činov súvisiacich s  organizovaným zločinom.  

c) povahy dopadu na spoločnosť  na malú korupciu a  veľkú korupciu  

Ako vyplýva i  z vyššie uvedenej  charakteristiky malej a veľkej 

korupcie, odlišnosť ich dôsledkov má  v trestnoprávnej rovine vplyv 

                                                           
17

 TÓTHOVÁ, M. Možnosti definovania korupcie. In: Organizovaná kriminality a korupce. Platforma 

stínové ekonomiky státu. Ostrava, 2013. 336 s. ISBN: 978-80-7418-182-5, s. 274 a nasl. 
18

 Viď kapitola 3.6 
19

 CHMELÍK, J.; TOMICA, Z. Korupce a úplatkářství. Praha: Linde, 2011, 283 s. ISBN 978-80-7201-

866-6. s. 103 



  

 

20 

 

na škodlivosť konania v  konkrétnom prípade. Zatiaľ čo istá časť 

konaní spadajúcich pod malú korupciu nemusí byť ani trestnoprávne 

relevantná a  bude spadať pod konania síce nemorálne, ale nie 

protiprávne, pri korupčných konaniach spadajúcich pod veľkú 

korupciu je predpoklad, že v  jednotlivých prípadoch budú napĺňať 

znaky skutkovej podstaty niektorého z  úplatkárskych trestných činov 

s dopadom na verejné financie.  

d) miery organizovanosti  na chaotickú (nesyndikovanú) korupciu 

a organizovanú (syndikovanú korupciu)  

Typovo závažnejšou bude organizovaná korupcia prejavujúca sa 

v trestnoprávnej rovine v  páchaní úplatkárskych trestných činov 

organizovanou skupinou. Členenie korupcie podľa miery 

organizovanosti však nie je spojené s  páchaním trestnej činnosti 

viacerými osobami v  zmysle trestnoprávnej definície organizovanej 

skupiny. V kontexte rozlišovania korupcie na chaotickú 

a organizovanú môže organizovaná korupčná kriminalita napĺňať 

i  znaky niektorého z  úplatkárskych trestných činov bez splnenia 

podmienky väčšieho počtu účastníkov daného úplatkárskeho vzťahu. 

Môže ísť i  o dvojstranný vzťah, vyznačujúci sa ale určitým stupňom 

plánovitosti a  koordinovanosti zvyšujúcej škodlivosť takéhoto 

konania pre spoločnosť.  

e) vzťahu subjektov – korumpujúceho a  korumpovaného  na internú 

korupciu a externú korupciu  

Z tohto hľadiska nemožno konštatovať, ktorá forma korupcie bude 

typovo závažnejšia, rozhodujúce budú okolnosti konkrétneho prípadu.  

f) podľa motivácie konania korumpujúceho subjektu  na korupciu 

s cieľom vyrovnania ponuky a  dopytu, korupciu ako motivačný prvok, 

korupciu s  cieľom zníženia nákladov a  korupciu ako prostriedok na 

umožňovanie kriminálnych aktivít alebo získavania neoprávnených 

výhod 
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Z trestnoprávneho hľadiska je motivácia korumpujúceho sub jektu 

posudzovaná v  rámci hodnotenia subjektívnej stránky trestného činu. 

Nie je však znakom skutkovej podstaty trestného činu podplatenia, ale 

má význam pre posudzovanie závažnosti konania v  rámci 

rozhodovania o treste.   

g) podľa motivácie korumpovaného sub jektu na korupciu z  núdze 

a korupciu z  nenásytnosti  

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade motív korumpovaného má 

význam pri sankcionovaní, ale samotná pohnútka korumpovaného nie 

je obligatórnym znakom subjektívnej stránky skutkovej podstaty 

trestného činu prijatia úplatku.  

Uvedené členenie by bolo možné rozšíriť o  ďalšie kritéria 

a charakteristiky korupčných konaní, ale význam takéhoto rozlišovania je 

skôr kriminologický než trestnoprávny, keďže umožňuje zamýšľať sa nad 

otázkami súvisiacimi s  korupčnými konaniami, ich príčinami, dôsledkami 

a podmienkami, v ktorých k  nim dochádza.  

 

1.3 Vnímanie korupcie 

Snahy o elimináciu korupcie prostredníctvom rôznych 

protikorupčných nástrojov sú často odôvodňované potrebou 

a naliehavosťou takýchto postupov s  poukazom na vnímanie korupcie ako 

závažného a  prehlbujúceho sa protispoločenského javu. Korupcia je 

v prieskumoch verejnej mienky dlhodobo vnímaná ako jeden 

z najzávažnejších problémov Českej republiky. Jej špecifikom však 

zároveň je, že slovne ju odmieta a  negatívne sa k  nej stavia väčšina 

občanov, v  konkrétnych životných situáciách však bohužiaľ tie isté 

osoby, ktoré prezentujú svoj negatívny postoj a  odpor ku korupcii, sa 

nezriedka do korupčného vzťahu dostávajú, či už v  pozícii 



  

 

22 

 

korumpujúceho alebo korumpovaného.
20

 Toto vnímanie je teda 

ovplyvnené i mierou tolerancie korupcie spoločnosťou. Na jednej strane 

je všeobecne vnímaná ako negatívny jav ovplyvňujúci fungovanie 

spoločnosti, ale vo vzťahu ku konkrétnym páchateľom, najmä malej 

korupcie, sa spoločnosť  nevyhraňuje, a  jej prejavy často považuje za 

súčasť života a  dokonca niekedy i  ako jednu z možností riešenia určitých 

životných situácii (napr. korupcia v  zdravotníctve vo vzťahu lekár – 

pacient). Naopak korupcia súvisiaca so štátnou mocou, politická korupcia 

a korupcia v najvyšších štátnych orgánoch je vnímaná verejnosťou 

obzvlášť citlivo. O to viac citlivo sú vnímané i prípady, kedy 

v korupčných kauzách spojených so štátnou mocou je verejnosť 

informovaná o podozreniach z  korupčného jednania, ale bez ich 

následného objasnenia, preukázania či odsúdenia podozrivých osôb. 

Laická verejnosť si bohužiaľ len málokedy pripustí, že daná osoba sa 

korupčného trestného činu skutočne nedopustila, a  to že je trestné 

stíhanie zastavené, či spod obžaloby oslobodená, je zase verejnosťou 

nedôvodne a nesprávne spájané s  existenciou korupčných vzťahov 

umožňujúcich potrestaniu uniknúť, či neschopnosťou polície a  štátneho 

zastupiteľstva. To môže mať za následok, že korupcia je vnímaná ako 

veľmi rozšírená a  všadeprítomná, ale nemusí to zodpovedať skutočnej 

miere korupcie, a  z trestnoprávneho hľadiska miere, v  akej sú páchané 

korupčné trestné činy. Na druhej strane zase ani štatistiky korupčných 

trestných činov neodrážajú ich skutočnú mieru, keďže sa jedná o  vysoko 

latentnú kriminalitu.  

Pri posudzovaní toho, ako sa jednotlivé štáty s  korupciou, jej 

vývojom a  zavádzaním opatrení proti nej vysporadúvajú, sa už vžilo 

poukazovanie na rebríčky vnímania korupcie vytvárané neziskovou 

organizáciou Transparency International. Táto organizácia používa 

vlastnú pomerne širokú definíciu, keď uvádza, že „ korupciu je možné 

                                                           
20

 VANTUCH, P. Ignorujeme nebo doceňujeme korupci? Právní rádce, 2009, č. 6, s. 46 – 50. ISSN 

1210-4817. s. 49 
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definovať ako zneužitie zverených právomocí za účelom získania 

nezaslúženého osobného (súkromného) prospechu “.
21

  

Ten najrozšírenejší a  mediálne najviac prezentovaný rebríček – Index 

vnímania korupcie (CPI - Corruption Perception Index) však vôbec 

neodráža vnímanie korupcie verejnosťou, keďže je zostavovaný na 

základe prieskumu medzi expertmi, v  ktorých respondenti (jednotlivci 

alebo organizácie) hodnotia najmä schopnosť vládnych inštitúcii 

potlačovať a postihovať korupciu, účinnosť protikorupčných opatrení, 

rozsah korupcie v rôznych oblastiach verejnej správy, mieru 

transparentnosti jej fungovania a  mieru zneužívania verejných funkcii 

a verejných prostriedkov.
22

 Česká republika sa v  tomto hodnoten í  v  roku 

2016 výrazne prepadla (o  desať miest oproti roku 2015),  nachádza sa tak 

na 47. mieste. Z pomedzi štátov EU je to 19. miesto.
23

 

 Vnímanie korupcie zo strany jednotlivcov reflektuje ďalší 

z projektov realizovaných Transparency International. Ide o  Globálny 

barometer korupcie vytváraný na základe prieskumu medzi 

respondentami (občanmi) zameraného na ich skúsenosti s  korupciou 

v každodennom živote, t.  j .  je založený výlučne na prieskume verejnej 

mienky. Pre tento výskum je charakteristické, že,  

 respondenti hodnotia inštitúcie a  odvetvia najviac zasiahnuté 

korupciou; 

 je odlíšená závažnosť malej korupcie, ktorá je súčasťou 

každodenného života a  veľkej korupcie , pričom závažnosť je 

porovnávaná s  ďalšími ekonomickými a  politickými problémami ; 

 je posudzovaný dopad korupcie na rôzne aspekty osobného 

a spoločenského života;  

                                                           
21

 Co je to korupce. [online] Copyright © Transparency International – Česká republika, o.p.s. [cit. 

31.5.2017] Dostupné z: https://www.transparency.cz/korupce/. 
22

 Index vnímání korupce 2016. [online] Copyright © Transparency International – Česká republika, 

o.p.s. [cit. 31.5.2017] Dostupné z: https://www.transparency.cz/index-vnimani-korupce-2016-

corruption-perceptions-index-cpi/ 
23

 Tamtiež. 
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 sú zisťované očakávania vývoja úrovne korupcie v  ďalších 

obdobiach; 

 zisťuje sa osobná skúsenosť s  poskytnutím úplatku účastníka 

prieskumu alebo jeho príbuzným za skúmané obdobie.  

Zmyslom tohto prieskumu je teda zistiť, ako občania v  jednotlivých 

štátoch vnímajú rozsah korupcie v  daných oblastiach, a  to v porovnaní 

s predchádzajúcim obdobím i  očakávaným vývojom do budúcna.
24

  

V Českej republike sa v  poslednom prieskume zúčastnilo 1  532 

respondentov vo veku nad 18 rokov.
25

 Podľa Globálneho barometra 

korupcie za rok 2016 sa tak Česká republika umiestnila približne 

v polovici tabuľky, na 22.mieste zo 42 posudzovaných štátov.
26

  

 Prieskumom realizovaným Transparency international, zameraným 

na korupciu súvisiacu s medzinárodným obchodom je tzv. Index 

platiteľov úplatku (Brobe Payers Index, BPI). Tento hodnotí, do akej 

miery majú korporácie sklon k  uplácaniu vysoko postavených verejných 

činiteľov v  krajinách, do ktorých exportujú. Hodnotenie je založen é na 

rozhovoroch s vedúcimi pracovníkmi korporácii, bank, aud ítorských 

a právnych firiem. Jeho význam spočíva v  možnosti vytvorenia si 

predstavy o správaní sa zahraničných investorov.
27

 

 Prieskumy realizované Transparency International sa však 

zameriavajú len na korupciu vo vzťahu k  verejnému sektoru 

a nereflektujú presadzujúci sa trend postihovania korupcie i  vo vzťahu 

k súkromnému sektoru.   

                                                           
24

 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi. Zeleneč: Profess Consulting, s.r.o., 2007, 

390 s. ISBN: 978-80-7259-055-1. s. 34. 
25

 Podle průzkumu Transparency International poskytlo 9 % českých domácností úplatek za veřejné 

služby. [online] Copyright © Transparency International – Česká republika, o.p.s. [cit. 31.5.2017]  

https://www.transparency.cz/podle-pruzkumu-transparency-international-poskytlo-9-ceskych-

domacnosti-uplatek-za-verejne-sluzby/. 
26

 Overview of corruption – A citizen score card. [online] Copyright © Transparency International – 

Česká republika, o.p.s. [cit. 31.5.2017]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/podle-pruzkumu-

transparency-international-poskytlo-9-ceskych-domacnosti-uplatek-za-verejne-sluzby/. 
27

 VOLEJNÍKOVÁ, J. Korupce v ekonomické teorii a praxi. Zeleneč: Profess Consulting, s.r.o., 2007, 

390 s. ISBN: 978-80-7259-055-1. s. 35. 
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 Možno konštatovať, že vnímanie korupcie verejnosťou nie je 

priamoúmerné skutočnej miere korupčných trestných činov.  Je závislé 

jednak od obrazu vytváraného médiami, kde tento fenomén je stále 

populárnou témou, hodnotením účinnosti prijímaných protikorupčných 

opatrení v  mimo trestnej oblasti, ale i  osobnými skúsenosťami 

jednotlivcov v bežnom živote. Prieskumy zamerané na zisťovanie 

rozsahu korupcie sú založené práve na tomto vnímaní a  reflektujú len 

okruh zvolených ukazovateľov pre získanie štatistických dát a  použité 

metódy. Na druhej strane ani štatistiky o  počte trestných stíhaní rovnako 

nepredstavujú reálny obraz o  skutočnej miere korupčnej kriminality. To 

je dané jej latentným charakterom, v  dôsledku čoho sa v  týchto 

štatistikách odrazí len tá časť konaní, ktoré boli odhalené, ďalšia časť 

zostáva skrytá.  

  

 

 

    



  

 

26 

 

2 MEDZINÁRODNÉ ASPEKTY A VPLYV PRÁVA 

EURÓPSKEJ ÚNIE NA TRESTNOPRÁVNU 

ÚPRAVU KORUPCIE 

2.1 Úprava postihu korupcie vo vybraných dokumentoch 

medzinárodných organizácií 

 

 Korupčná kriminalita nie je len vnútroštátnym problémom, 

naopak, vo svojich najzávažnejších formách, najmä súvisiacich 

s organizovanou kriminalitou,  má cezhraničný charakter, čo si 

vyžaduje prijímanie opatrení v  boji proti nej i  na medzinárodnej 

úrovni. Pritom je potrebné vymedziť jednania, ktoré majú byť za 

korupciu považované a  na úrovni jednotlivých štátov postihované, 

aby mohol byť tento boj unifikovaný. Závery o  nebezpečnosti 

korupcie pre spoločnosť a  nevyhnutnosť postihovať ju sú pritom 

všeobecne akceptované a  zdieľané.
28

  

 Dokumenty medzinárodných organizácii vzťahujúcich sa 

k problematike korupcie ovplyvňujú národnú legislatívu členských 

štátov zaoberajúcu sa týmto problémom. Pre posúdenie otázky vplyvu 

medzinárodnoprávnych záväzkov Českej republiky na vnútroštátnu 

úpravu korupčných trestných činov a  možností ich odhaľovania, 

objasňovania a  postihovania, je nevyhnutné bližšie oboznámenie sa s 

týmito záväzkami. Vzhľadom na zameranie práce ďalší výklad 

poukazuje predovšetkým na tie dokumenty, ktoré majú význam 

z hľadiska trestnoprávnych aspektov korupcie, t.  j . majú vplyv na 

zmeny v českej trestnoprávnej úprave úplatkárskych trestných činov 

v rámci plnenia záväzkov Českej republiky prevzatých v  oblasti 

trestnoprávnych nástrojov boja proti korupcii.  

                                                           
28

 TOMÁŠEK, M. et al. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009, 459 s. ISBN: 978-80-

7201-737-9. s. 310. 
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2.1.1 Organizácia spojených národov  

 

 Organizácia spojených národov otázku korupcie riešila už 

v jednom zo svojich základných dokumentov, ktorým je Viedenský 

dohovor o zmluvnom práve z  roku 1969.
29

 Ten v článku 50 upravuje 

podplácanie zástupcu štátu, v  dôsledku ktorého bol vyslovený súhlas 

so zmluvou, pričom stanovuje, že pokiaľ tento súhlas bol dosiahnutý 

priamym alebo nepriamym podplatením, ktorého sa dopustil i ný štát, 

možno sa dovolávať zrušenia tohto súhlasu so zmluvou dosiahnutého 

podplatením. Za korumpujúceho sa teda v  zmysle tohto článku 

považuje štát, ktorého zástupca sa podplácania dopustil.  

Rezolúciou č. 3514 prijatou v  roku 1975 OSN odsúdila korupčné 

praktiky vrátane podplácania realizované nadnárodnými 

korporáciami, ich sprostredkovateľmi a  inými subjektmi zapojenými 

v transakciách, ktoré sú v  rozpore s právom hostiteľskej krajiny. 

Zároveň deklarovala právo každého štátu prijať opatrenia a 

realizovať právne kroky v  zmysle príslušnej legislatívy proti takýmto 

praktikám a  vyzvala domáce i  hostiteľské vlády k  prijatiu 

vnútroštátnej úpravy nevyhnutnej k  zabráneniu takýmto korupčným 

praktikám a  ich postihovaniu, a tiež  vyzvala k vzájomnej spolupráci 

zameranej na ich prevenciu.
30

 

S poukazom na Rezolúciou OSN č. 3514 došlo v  decembri 1996 

k prijatiu Deklarácie OSN proti korupcii a  úplatkárstvu 

v medzinárodných obchodných transakciách, ktorá je zameraná na 

boj proti korupcii, úplatkárstvu a  iným nezákonným praktikám 

                                                           
29

 Viedenský dohovor o zmluvnom práve (Viedeň, 23.5.1969)  - vyhláška ministra zahraničných 

vecí zo 4. septembra 1987 publ. pod č. 15/1988 Zb. o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve 
30

 Resolution no. 3514 adopted 15 December 1975. Measures against corrupt practices of 

transnational and other corporations, their intermediaries and others involved. [online] Copyright 

© United Nations 2016. [cit. 18.4.2017] Dostupné z: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/002/27/IMG/NR000227.pdf?OpenElement  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/002/27/IMG/NR000227.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/002/27/IMG/NR000227.pdf?OpenElement
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v medzinárodných obchodných transakciách, a  to vo vzťahu 

k verejným, ako i  súkromným korporáciám.
31

 

Významným dokumentom OSN, ktorý ustanovuje trestnosť 

určitých foriem korupcie je Dohovor OSN proti nadnárodnému 

organizovanému zločinu.
32

 Tento v článku 8  zaväzuje zmluvné štáty 

k prijatiu vnútroštátnych opatrení umožňujúcich považovať za trestný 

čin všetky úmyselné konania  

„(a) prísľubu, ponuky alebo poskytnutia nenáležitej výhody 

verejnému činiteľovi, priamo alebo nepriamo, pre samotného činiteľa 

alebo inej osobe, alebo subjektu, aby daný činiteľ konal alebo sa 

zdržal konania pri výkone svojich úradných povinností,  

(b) vyžadovania alebo prijatia nenáležitej výhody verejným 

činiteľom, priamo alebo nepriamo, pre samotného činiteľa alebo pre 

inú fyzickú osobu  alebo právnickú osobu, aby daný činiteľ konal 

alebo sa zdržal konania pri výkone svojich úradných povinností .“ 

Dohovor rovnako zaväzuje zmluvné štáty posúdiť potrebu prijatia 

vnútroštátnych opatrení umožňujúcich tieto konania posudzovať ako 

trestný čin, ak boli spáchané za účasti zahraničného verejného 

činiteľa alebo medzinárodného úradníka, posúdiť možnosť 

kriminalizácie i iných foriem korupčného správania sa a prijať 

opatrenia, aby bolo za trestný čin považované i spolupáchateľstvo na 

takýchto trestných činoch. Článok 8 následne ustanovuje požiadavky 

týkajúce sa opatrení umožňujúcich predchádzať, odhaľovať a  trestať 

korupciu verejných činiteľov.  

Požiadavky kladené Dohovorom OSN proti nadnárodnému 

organizovanému zločinu sú teda zamerané na postihovanie ko rupcie, 

                                                           
31

 Deklarácia OSN proti korupcii a úplatkárstvu v medzinárodných obchodných transakciách. 

[online]. Copyright©2017 UNODC. [cit. 18.4.2017] Dostupné z : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/768/73/PDF/N9776873.pdf?OpenElement. 
32

Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu. [online]. 

Copyright©2017 UNODC. [cit. 18.4.2017] Dostupné z: 

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-

crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_C

RIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf. 
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kde účastníkom korupčného vzťahu (či už priamym alebo nepriamym) 

je verejný činiteľ, zahraničný verejný činiteľ či medzinárodný 

úradník. Ide o  konania ovplyvňujúce riadny výkon ich úradných 

povinností.  Zároveň však tento dohovor požaduje i  právnu úpravu 

umožňujúcu vyvodiť zodpovednosť za tieto trestné činy i  voči 

právnickým osobám. Požiadavkou vyplývajúcou z  dohovoru majúcou 

vplyv i na procesnoprávny aspekt korupčných konaní je v  čl. 26 ods.2  

dohovoru upravená výzva, aby zmluvné štáty zvážili zakot venie 

možnosti zníženia trestu obžalovanému, ktorý poskytne podstatnú 

spoluprácu pri vyšetrovaní alebo stíhaní trestného činu.
33

 Táto 

požiadavka sa odzrkadlila v  Českej právnej úprave v § 178a TŘ 

upravujúceho inštitút spolupracujúceho obvineného.  I  keď Dohovor 

bol prijatý 15. 11. 2000 a Česká republika ho podpísala už 12. 12. 

2000, k jeho ratifikácii došlo až po takmer trinástich rokoch (24. 9. 

2013).
34

 Pre Českú republiku teda vstúpil v  platnosť až 24. 10. 2013, 

t. j.   až v  čase, kedy záväzky z  neho vyplývajúce mohli byť naplnené.  

Dňa 31. 10. 2003 bol v  New Yorku prijatý Dohovor OSN proti 

korupcii, ktorý nadobudol platnosť 14. 12 2005. Česká republika sa 

k tomuto dohovoru pripojila až ako 169. krajina (predposledná 

z krajín EU), a  to dňa 29. 11. 2013, po dlhotrvajúcom ratifikačnom 

procese. Účelom Dohovoru OSN proti korupcii je podľa jeho článku 

1:  

„(a) presadzovať a posilňovať opatrenia na účinnejšie a efektívnejšie 

predchádzanie a boj proti korupcii,  

(b) presadzovať, napomáhať a podporovať medzinárodnú spo luprácu 

a technickú pomoc pri predchádzaní a boji proti korupcii, ako aj pri 

vracaní majetku,  

                                                           
33

 Konvence OSN a další dokumenty k organizovanému zločinu. [online]. Copyright©Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci. [cit. 18.4.2017] s. 23. Dostupné z: 

http://www.ok.cz/iksp/docs/265.pdf. 
34

 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených národů proti 

nadnárodnímu organizovanému zločinu č. 75/2013 Sb. m. s. 



  

 

30 

 

(c) presadzovať integritu, zodpovednosť a riadne spravovanie 

verejných vecí a verejného majetku.“  

Takto vymedzený účel je konkretizovaný záväzkami signatárskych 

štátov vyplývajúcimi z jednotlivých ustanovení Dohovoru OSN proti 

korupcii zameranými na vymedzenie korupčných jednaní, ktoré je 

nevyhnutné postihovať a  stanovenie nástrojov k  tomu nevyhnutných. 

Pokiaľ ide o  vymedzenie korupčného konania, ktoré má byť 

postihované ako trestný čin, toto vychádza zo znenia uvedeného v  čl. 

8  Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, 

avšak je ďalej rozšírené i  o nepriame úplatkárstvo, korupciu 

v súkromnom sektore a  ďalšie konania s  korupciou súvisiace. Článok 

26 zaväzuje štáty prijať opatrenia na vyvodenie zodpovednosti 

právnických osôb, avšak táto zodpovednosť nemusí mať len charakter 

trestnoprávny, ale môže byť vyvodená i  zodpovednosť 

občianskoprávna či administratívna, v  závislosti od zásad 

vnútroštátneho poriadku štátu. Vo vzťahu k  subjektívnym znakom 

trestných činov Dohovor OSN proti korupcii stanovuje, že tieto môžu 

byť odvodené z  objektívneho skutkového stavu (článok 28) a  pokiaľ 

ide o účastníctvo na trestných činoch a  pokus týchto trestných činov, 

požaduje prijatie legislatívnych a  iných opatrení stanovujúcich 

trestnosť i  týchto foriem/štádií vymedzených korupčných trestných 

činov (článok 27).  

Požiadavkou dohovoru, týkajúcou sa odhaľovania a  postihovania 

korupcie, je existencia orgánu alebo orgánov, alebo osô b 

špecializovaných na boj proti korupcii a zabezpečujúcich 

uplatňovanie práva v  súlade so zásadami vnútroštátneho poriadku.
35

 

Na úrovni súdov, je táto požiadavka splnená vytvorením 

špecializovaných trestných senátov, nakoľko v  zmysle § 2 vyhlášky 

č. 37/1992  Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, sú na 

trestnom úseku stanovené špecializácie pre veci  

                                                           
35

 Článok 36 Dohovoru OSN proti korupcii. 
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a) korupcie úradných osôb  

b) korupcie pri verejných zákazkách  

c) korupcie pri verejných súťažiach  

d) korupcie pri dražbách.  

Čo sa týka špecializácie na  úrovni štátneho zastupiteľstva, na 

jednotlivých štátnych zastupiteľstvách pôsobia štátni zástupcovia, 

ktorým bola určená špecializácia pre boj s  korupciou (ako jednej z  19 

špecializácii v  trestnej oblasti), nejedná sa však o  špecializáciu 

výlučnú, čo vedie k presadzovaniu myšlienky vytvorenia 

špecializovaného útvaru, kde by táto agenda bola koncentrovaná 

a tým umožnila sústrediť prvoradú pozornosť, sily a  potrebné 

prostriedky práve na túto špecializáciu.
36

 V Slovenskej republike 

požiadavku Dohovoru OSN prot i korupcii na existenciu 

špecializovaných orgánov boja proti korupcii naplnilo zriadenie 

Úradu špeciálnej prokuratúry a  Špecializovaný trestný súd ako 

inštitúcií s  celoštátnou pôsobnosťou.  

Napriek tomu, že mnohé z  ustanovení Dohovoru OSN majú len 

odporúčací charakter
37

,  skutočnosť, že takmer dvesto členských 

štátov, ktoré ho prijali,  tým prejavili záujem riešiť korupčné 

konanie, jeho dôsledky a  za týmto účelom spolupracovať s  inými 

štátmi a  upraviť svoju vnútroštátnu legislatívu v  súlade 

s požadovanými zásadami, má veľký význam pri snahách o  potláčanie 

tohto fenoménu. Zároveň predstavuje základný dokument, od ktorého 

sa odvíjajú ďalšie aktivity OSN v  boji proti korupcii.
38

 

 

                                                           
36

 Informace o možnosti zřizování specializovaných soudních senátů a specializovaných útvarů 

státního zastupitelství zejména v oblasti boje proti korupci a závažné finanční kriminalitě. [online]  

Vláda ČR © 2009-2017 [cit. 18.4.2017] Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/media-

centrum/aktualne/Informace-o-moznosti-zrizovani-specializovanych-soudnich-senatu-a-

specializovanych-utvaru-statniho-zastupitelstvi-.pdf. 
37

 Napr. ustanovenia o transparentnosti financovania politických strán, povinnosť verejných 

činiteľov preukazovať majetok či o zriadení monitorovacieho systému. 
38

 Bližšie k aktivitám OSN pozri: Prevention and fight against corruption. [online]. 

Copyright©2017 UNODC. [cit. 18.4.2017]. Dostupné z: 

https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html. 
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2.1.2 Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a  rozvoj 

 

Medzinárodné záväzky ovplyvňujúce i  českú trestnoprávnu 

úpravu prijaté pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu 

a rozvoj (OECD) vyplývajú najmä z Dohovoru o  boji proti 

podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v  medzinárodných 

obchodných transakciách prijatého v  novembri 1997 (ďalej len 

„Dohovor OECD o  podplácaní verejných činiteľov“). Česká republika 

sa k nemu pripojila v roku 2000.
39

  

Dohovor OECD o podplácaní verejných činiteľov predstavuje 

hlavný nástroj tejto organizácie pre boj proti korupcii. Špecifikuje 

konania, pri realizácii medzinárodného obchodu, považujúce sa za 

trestný čin podplácania zahraničného verejného činiteľa, a  zaväzuje 

zmluvné štáty takéto konania ako trestný čin postihovať, čím by sa 

mali zabezpečiť rovnaké podmienky pre podnikanie 

v medzinárodnom prostredí. Vnútroštátna legislatíva zohľadňujúca 

záväzky z  Dohovoru OECD o podplácaní verejných činiteľov 

vyplývajúce, bola upravená už v  roku 1999 prijatím novely č. 

96/1999 Sb., s výnimkou požiadavky vyvodzovania trestnej 

zodpovednosti i  proti právnickým osobám, ako  stanovuje čl. 2 

Dohovoru OECD o podplácaní verejných činiteľov. Predmetnou 

novelou bola rozšírená legálna definícia verejného činiteľa pre účely 

úplatkárskych trestných  činov v  súlade s  čl. 1 dohovoru 

vymedzujúceho trestný čin podplácania zahraničného ver ejného 

činiteľa a  definujúceho pojem „zahraničný verejný činiteľ“. 

Na Dohovor OECD ako zastrešujúci dokument nadväzujú ďalšie 

protikorupčné nástroje vo forme odporúčaní prijatých Radou OECD. 

Tieto sú prijímané na podklade zistení a  doporučení pracovnej 

skupiny OECD proti podplácaniu v  medzinárodných obchodných 

transakciách zloženej zo zástupcov všetkých členských štátov, ktorá 

                                                           
39

 Oznámenie č. 25/2000 Sb. m. s. 



  

 

33 

 

monitoruje a podporuje implementáciu dohovoru či  konzultuje názory 

a skúsenosti súkromného sektoru s  prevenciou a odhaľovaním 

podplácania v medzinárodných podnikateľských transakciách. 

Takýmito odporúčaniami sú napr. Odporúčanie Rady OECD o 

daňových opatreniach pre ďalší boj proti úplatkárstvu zahraničných 

štátnych úradníkov v medzinárodných obchodných transakciách z  r. 

2009
40

,  či Odporúčanie Rady OECD k  ďalšiemu boju proti 

podplácaniu verejných činiteľov v  medzinárodných podnikateľských 

transakciách zo dňa 26. 11. 2009, ktoré bolo následne doplnené 

Odporúčaním dobrej praxe o  vnútornej kontrole, etických zásadách 

a compliance prijatým Radou OECD 18. 2. 2010.
41

  

Plnenie záväzkov členských štátov vyplývajúcich z  dohovoru je 

monitorované a  dôsledne hodnotené, čo má napomôcť štátom, ktoré 

sú zmluvnou stranou dohovoru v  ich úsilí dodržiavať svoje záväzky 

a preveriť pokrok, ktorý pri ich uplatňovaní dosiahli. Monitorovanie 

podlieha špecifickým dohodnutým zásadám a prebieha v niekoľkých 

fázach:  

 Fáza 1 hodnotí primeranosť legislatívy krajiny pri implementácii 

dohovoru 

 Fáza 2 hodnotí, či krajina účinne uplatňuje túto legislatívu  

 Fáza 3 sa zameriava na presadzovanie dohovoru, odporúčania 

proti korupcii z roku 2009 a nevyriešené odporúčania z 2. fázy  

                                                           
40

 Recommendation of the Council on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign 

Public Officials in International Business Transactions, 29 May 2009. [online]   Copyright © 2016 

Organisation for Economic Co-operation and Development. [cit. 18.4.2017]  Dostupné z:  

http://www.oecd.org/ctp/crime/2009-recommendation.pdf. 
41

 Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in 

International Business Transactions with amendments adopted by Council 18 February 2010 to 

reflect the inclusion of Annex II, Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and 

Compliance. [online]   Copyright © 2016 Organisation for Economic Co-operation and 

Development. [cit. 18.4.2017]  Dostupné z: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf. 
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 Fáza 4 sa zameriava na presadzovanie a prierezové otázky 

prispôsobené špecifickým potrebám jednotlivých krajín a 

nevyriešené odporúčania z fázy 3.
42

 

Vo vzťahu k Českej republike OECD doposiaľ zverejnila 5 

hodnotiacich správ vzťahujúcich sa k  trom fázam monitorovacieho 

procesu. Posledná zverejnená správa je z  mája 2015 a  poskytuje 

informácie o  pokroku, ktorý Česká republika dosiahla pri 

implementácii Dohovoru  OECD a plnení odporúčaní.
43

  

  

2.1.3 Rada Európy  

 

Rada Európy predstavuje najvýznamnejšiu európsku organizáciu 

zameranú na ochranu ľudských práv. V  rámci svojej činnosti sa od 

polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia začala systematicky 

venovať i problematike korupcie, čoho odrazom bola záverečná 

rezolúcia 19. konferencie ministrov spravodlivosti členských štátov 

Rady Európy prijatá na Malte v  r. 1994 a o rok neskôr na jej základe 

zriadená expertná skupina pod názvom Multidisciplinárna skupina 

pre korupciu (GMC), zložená z  delegátov členských štátov 

a pozorovateľov z  nečlenských krajín ako aj mimovládnych 

organizácii. Jej úloha bola vymedzená v Programe činnosti proti 

korupcii a spočívala najmä vo vypracovaní jedného alebo viacerých 

medzinárodného dohovorov  o korupcii. Táto úloha bola následne 

modifikovaná a  pôvodná myšlienka bola nahradená modelom 

vypracovania tzv. 20. riadiacich princípov boja proti korupcii, 

schválených rezolúciou č. (97) 24 výborom ministrov dňa 6. 11. 
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 Country monitoring of the OECD Anti-Bribery Convention. [online] Copyright © 2016 

Organisation for Economic Co-operation and Development. [cit. 18.4.2017] Dostupné z: 

http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/countrymonitoringoftheoecdanti-briberyconvention.htm 
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 Czech republic: Follow-up to the phase 3 report & recommendations. [online]  Copyright © 

2016 Organisation for Economic Co-operation and Development. [cit. 18.4.2017]   Dostupné z: 
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1997. Princípy však boli formulované značne všeobecne 

a nesmerovali k presnej a cielenej interpretácii pojmov, preto GMC 

vypracovala komplexný medzinárodnoprávny inštrument, ktorým je 

Trestnoprávny dohovor o  korupcii prijatý 27. 1. 1999 v  Štrasburgu, 

s účinnosťou od 1. 7. 2002.
44

 

Trestnoprávny dohovor o korupcii
45

 požaduje po signatárskych 

štátoch vnútroštátnu úpravu považujúcu za trestný čin úmyselné 

korupčné konania, ktorými sú:  

 ponuka, sľub alebo poskytnutie nenáležitej výhody priamo 

alebo nepriamo akoukoľvek osobou verejnému činiteľovi tej to 

zmluvnej strany, či už priamo pre neho alebo pre inú osobu, 

aby konal alebo sa zdržal konania pri výkone jeho funkcie
46

 

 priama či nepriama požiadavku alebo prijatie neoprávnenej 

výhody verejného činiteľa zmluvnej strany pre seba či pre 

niekoho iného, alebo prijatie ponuky či sľubu takejto 

neoprávnenej výhody, aby konal alebo zdržal sa konania pri 

výkone svojej funkcie
47

 

Takéto konania majú byť posudzované ako trestné i  v prípade, že sa 

ich dopustí   

  osoba, ktorá je členom tuzemského parlamentného 

zhromaždenia so zákonodarnou alebo správnou právomocou, 

ako i  v prípade, že sa ho dopustia členovia parlamentných 

zhromaždení medzinárodných alebo nadnárodných 

organizácii
48
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 GOGA, R. Národný organizovaný zločin a korupcia – nebezpečenstvá ohrozujúce demokratickú 

spoločnosť. s. 79. [online] Copyright © AEPress s.r.o. [cit. 18.4.2017] Dostupné z: 

http://www.aepress.sk/mot/full/mo201e.pdf. 
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 Oznámenie č. 43/2009 Sb. m . s. 
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 Článok 2 Trestnoprávneho dohovoru o korupcii – Podplácanie tuzemských verejných činiteľov 
47

 Článok 3 Trestnoprávneho dohovoru o korupcii – Prijímanie úplatku tuzemskými verejnými 

činiteľmi. 
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 osoba, ktorá je členom tuzemského parlamentného 

zhromaždenia so zákonodarnou alebo správnou  právomocou
49

 

 členovia parlamentných zhromaždení medzinárodných alebo 

nadnárodných organizácii
50

 

 verejný činiteľ iného štátu
51

 

 osoba, ktorá je členom akéhokoľvek parlamentného 

zhromaždenia so zákonodarnou alebo správnou právomocou 

v inom štáte
52

 

 ktorýkoľvek funkcionár alebo iný zamestnanec v  zmysle štatútu 

úradníka ktorejkoľvek medzinárodnej alebo nadnárodnej 

organizácie alebo orgánu, ktorých je zmluvná strana členom, 

a akákoľvek iná osoba, či už vyslaná k  takejto organizácii 

alebo nie, zastávajúca funkcie zodpovedajúce funkciám 

vykonávaným týmito funkcionármi alebo úradníkmi  

 sudca alebo súdny úradník medzinárodného súdneho dvoru, 

ktorého právomoc je prijatá zmluvnou stranou
53

 

Vo vzťahu k subjektom, ktorých konanie má byť postihované 

dohovor podáva definíciu pojmu verejný činiteľ, sudca, či právnická 

osoba. Okrem korupčných konaní vo vzťahu k  verejnému sektoru 

Trestnoprávny dohovor o  korupcii kriminalizuje tiež korupčné 

praktiky v súkromnom sektore, a  to v rámci obchodnej činnosti, keď 

ustanovuje požiadavku, aby ako trestný čin bola posudzovaná  

 priama či nepriama ponuka, sľub alebo poskytnutie 

nenáležitej výhody v  rámci obchodnej činnosti osobám, ktoré 

riadia alebo pracujú v  akejkoľvek pozícií v  subjektoch 

                                                           
49

 Článok 4 Trestnoprávneho dohovoru o korupcii – Úplatkárstvo členov tuzemských 

parlamentných zhromaždení. 
50

 Článok 10 Trestnoprávneho dohovoru o korupcii – Úplatkárstvo členov medzinárodných 

parlamentných zhromaždení. 
51

 Článok 5 Trestnoprávneho dohovoru o korupcii – Úplatkárstvo zahraničných verejných 

činiteľov 
52

 Článok 6 Trestnoprávneho dohovoru o korupcii – Úplatkárstvo členov zahraničných 

parlamentných zhromaždení. 
53
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súkromného sektoru, či už im samotným alebo niekomu inému, 

aby konali alebo naopak zdržali sa konania, a tým porušili 

svoje povinnosti
54

 

 konania osôb, ktoré riadia, či pracujú v  akejkoľvek pozícii 

v subjekte súkromného sektoru, a ktoré priamo, či nepriamo 

požadovali alebo prijímali nenáležitú výhodu alebo prísľub, či 

už pre seba alebo pre niekoho iného, alebo prijali ponuku 

takejto výhody, alebo by nejakým spôsobom konali alebo 

naopak zdržali sa konania , a tým porušili svoje povinnosti
55

 

Zmluvné strany Trestnoprávneho dohovoru o korupcii, boli povinné 

prijať legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby 

podplácanie v súkromnom sektore (čl. 7)  ako i prijímanie úplatku v 

súkromnom sektore (čl. 8), bolo vo vnútroštátnom práve považované 

za trestný čin.  Česká republika pri uložení ratifikačných listín 

využila možnosť vzniesť výhradu, že ako trestný čin podľa 

vnútroštátneho práva bude hodnotiť konania uvedené v  čl. 7 a  8 

dohovoru len pokiaľ zodpovedajú skutkovým podstatám trestných 

činov stanovených v  trestnom zákone Českej republiky a  nechala si 

tak pries tor pre zváženie, či bude postihovať všetky formy 

úplatkárstva v  súkromnom sektore.  Táto výhrada nebola v  roku 2008 

obnovená, a  tak v roku 2009 zanikla (čl. 38 Dohovoru).  

Trestnoprávny dohovor o  korupcii konanie spadajúce pod 

podplácanie a  prijímanie úplatku v súkromnom sektore neviaže na 

oblasť všeobecného záujmu, ale vymedzuje široký okruh vzťahov, 

v rámci ktorých by korupčné konanie malo byť postihované. Ide 

o konanie osôb v  rámci obchodnej činnosti, a  to či už riadiacich 

alebo iných pracovníkov v  akejkoľvek pozícii v  subjekte súkromného 
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sektoru, pokiaľ tým porušujú svoje povinnosti.
56 

Trestnoprávny 

dohovor kladie dôraz i na vzájomnú spoluprácu zmluvných strán, 

ktorá môže byť odmietnutá len v  prípade, pokiaľ by vyhovenie 

požiadavku bolo v  rozpore so základnými záujmami zmluvnej strany, 

narušovalo suverenitu, bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok 

(článok 26).  

Úloha trestnoprávneho dohovoru spočíva predovšetkým 

v harmonizácii národných úprav a zlepšení medzinárodnej spolupráce 

s cieľom urýchliť súdne konania týkajúce sa korupcie a rovnako 

prípadné vydávanie páchateľov trestných činov. Predstavuje tak 

príklad protikorupčnej politiky sústredenej na dôsledné uplatňovanie 

protikorupčného trestného práva.
57

  

GMC sa venovala problematike korupcie i  z pohľadu 

občianskoprávneho, čo sa prejavilo vo vydaní štúdie o  vypracovaní 

medzinárodnoprávneho nástroja o  občianskoprávnych aspektoch boja 

proti korupcii, a  v súlade s  jej závermi následnej práci na návrhu 

Občianskoprávneho dohovoru o  korupcii.
58

 Tento bol prijatý dňa  4. 

11. 1999 v Štrasburgu. Pre Českú republiku, ktorá ho podpísala dňa 

7. 11. 2000, vstúpil v  platnosť dňom 1. 4. 2001
59

.   Zameriava sa na 

pomoc obetiam korupcie a  upravuje podmienky zodpovednosti za 

škodu spôsobenú korupciou, ochranu zamestnancov ako 

oznamovateľov korupčných konaní. Na  rozdiel od trestnoprávneho 

dohovoru obsahuje i  definíciu korupcie, ktorou sa pre účely tohto 

dohovoru rozumie „priame, či nepriame vyžiadanie, ponúknutie, 

odovzdanie alebo prijatie úplatku či akejkoľvek inej neprípustnej 
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výhody či vyhliadky na ne, ktoré narušujú riadne plnenie akejkoľvek 

povinnosti alebo konania vyžadovaného od príjemcu úplatku, 

neprípustnej výhody alebo vyhliadky na ne. “
60

 Pokiaľ ide o  opatrenia 

požadované týmto dohovorom, český právny poriadok ich v  okamihu 

ratifikácie už všetky obsahoval.  

Za účelom monitorovania súladu vnútroštátnej úpravy so 

záväzkami vyplývajúcimi z  právnych dokumentov, ktoré Rada Európy 

v boji proti korupcii prijala
61

,  bola vytvorená Skupina štátov proti 

korupcii GRECO, ktorá začala svoju  činnosť 1. 5. 1999. Jej členom 

je každý členský štát, ako i  každý nečlenský štát, ktorý pristúpil 

k dohovorom. V súčasnosti združuje 49 členských štátov.
62

  

Monitoring antikorupčných štandardov členských krajín, ich kontrola 

a proces hodnotenia s  tým spojený, pomáha identifikovať nedostatky 

v národných úpravách. GRECO tiež ponúka platformu, na ktorej je 

možné zdieľať praktické skúsenosti s  prevenciou a detekciou 

korupcie.
63

  

Česká republika od svojho pristúpenia k  skupine štátov GRECO 

vo februári 2002 bola doposiaľ hodnotená 4-krát, pričom posledná 

správa bola vydaná v  rámci štvrtého hodnotiaceho kola dňa 1. 7. 

2016. Zameriava sa najmä na hodnotenie účinnosti opatrení 

prijímaných vládou na zabránenie korupcii v  súvislosti s  poslancami 

Parlamentu, sudcami a  štátnymi zástupcami, majúc na zreteli i  snahu 

zlepšiť spôsob ako sú vnímaní verejnosťou. Poukazuje na skutočnosť, 

že korupcia a  slabé protikorupčné opatrenia Českej republiky podľa 
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 Článok 2 Občianskoprávneho dohovoru o korupcii. 
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 Ďalšími dokumentami Rady Európy v tejto oblasti sú Doporučenie č. R (2000) 10 Výboru 

ministrov členským štátom o kodexe správania sap re veřejných činiteľov; Doporučenie č. R 

(2003) 4 Výboru ministrov členským štátom o společných pravidlech boja proti korupcii pri 

financovaní politických stran a volebných kampaní a s trestnoprávnym charakterom korupčného 

konania má súvislosť i Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní 

a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti.   
62

 Rada vlády pro koordinaci boje s korupcii. [online].  Copyright © 2013-2016 Vláda České 

republiky. [cit. 18.4.2017] Dostupné z: http://www.korupce.cz/cz/zahranicni-

spoluprace/greco/greco-104840/. 
63

 Tamtiež. 



  

 

40 

 

pozorovateľov roky patria k  závažným problémom verejnej politiky 

a možnosti presadzovania protikorupčnej stratégie vlády boli 

oslabené i  turbulenciami na politickej scéne spojenými s  trestným 

stíhaním vysokopostavených úradníkov a  s tým súvisiacou 

rezignáciou predsedu vlády v  roku 2013. Po dosiahnutí politickej 

stability boli prijímané nové protikorupčné opatrenia, avšak tieto nie 

sú považované za dostatočné. Upozorňuje najmä na absentujúcu 

právnu úpravu regulujúcu lobbing, nedostatky v  postupe výberu 

sudcov a potrebu prijať kódexy etického správania sa v  oblasti stretu 

záujmov a  súvisiacich záležitostí.
64

  

2.2 Nástroje boja proti korupcii v  práve Európskej 

únie 

Otázkou boja proti korupcii za zaoberajú i orgány Európskej únie, 

avšak nemožno tvrdiť, že by ich aktivity postihovali túto 

problematiku komplexne a dlhodobo. Počiatočný záujem úzko súvisel 

s konaniami ohrozujúcimi alebo poškodzujúcimi finančné záujmy 

EÚ, následne bola pozornosť venovaná korupcii vo vzťahu k 

úradníkom a  posledným trendom je rozširovanie snáh o  postihovanie 

korupcie i  na súkromný sektor.  

Prvým významným krokom v  tejto oblasti bolo prijatie Dohovoru 

o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 

vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o  Európskej únii zo 

dňa 26.7.1995, ktorý vstúpil do platnosti 17. 10. 2002 (ďalej aj 

„Dohovor o  ochrane finančných záujmov“ )
65

.  Prioritne je zameraný 

na ochranu finančných záujmov pred rôznymi podvodnými 

                                                           
64

 Hodnotící zpráva České republiky. [online]. Copyright © 2013-2016 Vláda České republiky. 

[cit. 25. 5. 2017]. Dostupné z: http://www.korupce.cz/assets/zahranicni-spoluprace/greco/Ctvrte-

hodnotici-kolo---Prevence-korupce-ve-vztahu-ke-clenum-Parlamentu--soudcum-a-statnim-

zastupcum.pdf. 
65

 Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev [online]. Copyright © 

European Union, 1998-2017 [cit. 24. 5. 2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127(03)&from=CS. 



  

 

41 

 

konaniami, v dôsledku ktorých sú ohrozované a  poškodzované 

finančné záujmy Európskej únie a  upravuje tiež možnosti konfiškácie 

ziskov z takýchto konaní.  

Priamo na korupciu je potom zameraný prvý Protokol k Dohovoru 

o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z  27. 9. 

1996
66

,  ktorý vstúpil do platnosti spoločne  s  dohovorom. Tento už 

obsahuje definíciu korupcie (aktívnej i  pasívnej) a  požaduje po 

štátoch prijatie účinných opatrení umožňujúcich jej postihovanie. 

Korupčné konanie  v  rámci jeho definície pre účely dohovoru spočíva 

v sľube alebo poskytnutí výhody úradníkovi pre neho alebo pre tretiu 

osobu (pasívna korupcia), alebo prijatí, či daní si sľúbiť výhody 

úradníkom pre seba alebo tretiu osobu (aktívna korupcia), aby pri 

výkone svojich povinností či funkcií konal alebo zdržal sa konania 

v rozpore so svojimi úradnými povinnosťami, a  to spôsobom, ktorý 

poškodzuje alebo ohrozuje finančné záujmy EÚ, pričom musí ísť 

o konanie úmyselné. Takto definované korupčné konanie sa teda 

vzťahuje len na vymedzenú oblasť chránených vzťahov, ktorými sú 

finančné záujmy EÚ. Korupčné konanie, ktoré by nesúviselo 

s ohrozením či poškodením finančných záujmov EÚ by pod túto 

definíciu korupcie  nespadalo. Česká republika záväzok postihovať 

uvedené konania ako trestný čin plní v  rámci úpravy úplatkárskych 

trestných činov postihujúcich širší okruh korupčných konaní. Je 

nepochybné, že finančné záujmy EÚ sú vecou všeobecného záujmu, 

preto korupčné konania realizované spôsobom ohrozujúcim alebo 

poškodzujúcim finančné záujmy EÚ bude možné vždy zaradiť pod 

konania súvisiace s  obstarávaním veci všeobecného záujmu.  

Druhý protokol prijatý 19. 7. 1997, ktorý  nadobudol 

platnosť    19. 5. 2009, poukazuje na potrebu zavedenia ďalších 
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opatrení a  kriminalizáciu ďalších konaní poškodzujúcich finančné 

záujmy EÚ. Požaduje najmä postihovanie prania špinavých peňazí, 

a zavedenie zodpovednosti právnických osôb. Možno konštatovať, že 

korupcia je jedným z  typov škodlivých konaní (popri podvodoch 

a praní špinavých peňazí), proti ktorým smerujú legislatívne 

opatrenia zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ.  Ďalším 

takýmto opatrením je i  Návrh Smernice  Evropského parlamentu a 

Rady o boji vedenom trestnoprávnou cestou pro ti  podvodom 

poškodzujúcim finančné záujmy únie
67

,  ktorej c ieľom je zjednotiť 

legislatívu členských štátov v  oblasti postihovania neoprávnených 

jednaní súvisiacich s  poškodzovaním finančných záujmov Európskej 

únie, keďže miera postihu sa v  jednotlivých štátoch značne odlišuje. 

Návrh pritom poukazuje na skutočnosť, že rozpočet EÚ v  dôsledku 

nedostatočne účinných právnych predpisov v  tejto oblasti stráca 

odhadom 40 miliónov EUR.
68

 V článku 4 navrhovanej smernice sú 

definované konania, považované za aktívnu a  pasívnu korupciu, ktoré 

je nutné v  členských štátoch kriminalizovať. Podľa návrhu tejto 

smernice „členské štáty príjmu  nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie 

toho, aby nasledujúce konanie, ak je úmyselné, bolo postihnuteľné 

ako trestný čin:  

a) konanie zamestnanca verejnej správy, ktorý priamo alebo cez 

sprostredkovateľa požaduje alebo prijme výhody akéhokoľvek 

druhu pre seba alebo pre tretiu stranu, alebo prijme prísľub 

takejto výhody, aby konal alebo aby sa zdržal konania v súlade so 

svojimi povinnosťami alebo pri  výkone svojich funkcií spôsobom, 
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ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť finančné záujmy Únie 

(pasívna korupcia);  

b) konanie ktorejkoľvek osoby, ktorá priamo alebo cez 

sprostredkovateľa prisľúbi alebo poskytne výhody akéhokoľvek 

druhu zamestnancovi verejnej správy samotnému alebo tretej 

strane, aby tento zamestnanec verejnej správy konal alebo aby sa 

zdržal konania v súlade so svojimi povinnosťami alebo pri výkone 

svojich funkcií spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť 

finančné záujmy Únie (aktívna korupc ia)“.
69

 

Takéto vymedzenie korupcie vychádza z  definície korupcie 

v Dohovore o ochrane finančných záujmov, avšak oproti nej rozširuje 

okruh konaní, ktoré sem môžeme podradiť, keďže sa už nevyžaduje, 

aby takéto konanie bolo v  rozpore s úradnými povinnosťami.
70

 

Smernica, ktorá má Dohovor o  ochrane finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev nahradiť, tak zavádza prísnejšie pravidlá 

pre kriminalizáciu korupčných konaní v  tejto oblasti, a to nie len 

z hľadiska ich rozsahu, ale i  následného sankcionovania, keď 

v článkoch 7 až 9 vytvára nový,  podrobný systém sankcii a  stanovuje 

ich možnú výšku.  

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa protikorupčná politika EÚ zameriava 

je korupcia úradníkov, a  to tak úradníkov EÚ, ako i  úradníkov 

členských štátov.  Nevyhnutnosť postihovania ko rupčného konania 

euroúradníkov ako i  domácich úradníkov členských štátov EÚ, a  to 

už bez ohľadu na súvislosť s  poškodzovaním finančných záujmov EÚ 

stanovuje Dohovor o  boji proti korupcii úradníkov Európskych 

spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov E Ú vypracovaný na 
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základe článku K.3 Zmluvy o  fungovaní EÚ
71

 prijatý 26. 5. 1997, 

ktorý vstúpil do platnosti 28. 9. 2005. Korupčné konanie spočívajúce 

v sľube, poskytnutí, žiadosti, prijatí či daní si sľúbiť akúkoľvek 

výhodu je tu viazané na konanie úradníka  v rozpore s jeho úradnými 

povinnosťami, pričom pre účely dohovoru je v  článku 1 pojem 

úradník definovaný. Zvláštnosťou tohto dohovoru je požiadavka 

ustanovenia trestnej zodpovednosti vedúcich podnikov alebo iných 

osôb s  rozhodovacími alebo kontrolnými právomocami v podniku za 

aktívne korupčné konanie podriadených osôb konajúcich v  mene 

daného podniku (článok 6 dohovoru). Dohovorom je uplatňovaný 

princíp asimilácie
72

 stanovujúci povinnosť členských štátov rovnako 

sankcionovať korupčné konanie európskych i  domácich úradníkov, 

avšak v  prípade špecifickej národnej situácie pripúšťa možnosť 

derogácie tohto princípu.
73

  

Poslednou a najmladšou oblasťou aktivít trestnoprávnej 

protikorupčnej politiky Európskej únie je kriminalizácia korupcie 

v súkromnom sektore. Ide o  druh korupčných vzťahov priamo 

ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť a  hospodársky rozvoj, a 

narušujúcich  fungovanie trhu, čo vyvolalo zvýšenú snahu o  jej 

riešenie na európskej úrovni. Prejavom tejto snahy bolo prijatie 

Jednotnej akcie Rady (EU) o  korupcii  v súkromnom sektore 

(98/742/SVV), zo dňa 22.12.1998
74

,  ktorá špecifikovala konania 

považované za aktívnu a  pasívnu korupciu v  súkromnom sektore. Pri 

týchto korupčných konaniach sa vyžadovala súvislosť 
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s podnikateľskou činnosťou osoby, ale i  porušenie povinností pri 

výkone tejto činnosti danej osoby, pričom takouto osobou sa rozumie 

„akýkoľvek zamestnanec alebo iná osoba v  riadiacom alebo inom 

postavení, konajúca za fyzickú alebo právnickú osobu činnú 

v súkromnom sektore alebo v  jej mene“. Porušenie povinností malo 

pri jeho vymedzení vo vnútroštátnom práve zahŕňať „ aspoň 

akékoľvek nelojálne konanie predstavujúce porušenie zákonnej 

povinnosti alebo prípadne porušenie profesijných predpisov alebo 

pokynov platných v  oblasti podnikania danej osoby“.
75

 Jednotná akcia 

bola nahradená Rámcovým rozhodnutím Rady (EU) 2003/568/SVV, 

zo dňa 22.6.2003
76

,  ktoré predstavuje základný dokument únijného 

práva v  tejto oblasti.  

Rámcové rozhodnutia EÚ sú prostriedkom zbližovania právnych 

predpisov členských štátov, ktoré síce nemajú  priamy účinok, ale sú 

záväzné čo do výsledku. Toto rámcové rozhodnutie si kladie za cieľ 

zabezpečiť  

 postihovanie aktívnej a  pasívnej korupcie v  súkromnom 

sektore ako trestný čin  

 vyvodzovanie zodpovednosti za takéto trestné činy i  vo 

vzťahu k  právnickým osobám 

 uplatňovanie účinných, primeraných a  odradzujúcich sankcií 

za dané trestné činy.
77

 

V čl. 2 nazvanom „Aktívna a  pasívna korupcia v  súkromnom 

sektore“, rámcové rozhodnutie požaduje prijatie opatrení k  postihu 

aktívnej a  pasívnej korupcie spojenej s „profesionálnou činnosťou“ 

subjektov súkromného sektora, pričom obdobne ako v  Jednotnej akcii 

je konanie osoby, ktorej je určená neoprávnená výhoda spojené 
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s porušením jej povinnosti. Rámcové rozhodnutie pritom umožňovalo 

členským štátom obmedzenie pôsobnosti l en na také konanie, ktoré 

spôsobuje alebo mohlo by spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže 

v oblasti nákupu tovaru a  obchodných služieb prehlásením 

s platnosťou po dobu piatich rokov od 22. 7. 2005, t.  j .  od konca 

lehoty stanovenej na transpozíciu rámcového  rozhodnutia. Túto 

výhradu svojim prehlásením prijali len štyri štáty a  po uplynutí 

päťročného obdobia už nebola predĺžená.
78

 Pri posudzovaní úrovne 

transpozície čl. 2 Rámcového rozhodnutia členskými štátmi Európska 

komisia vychádzala z  naplnenia požiadavky existencie siedmych 

pojmových znakov aktívnej a  pasívnej korupcie v  súkromnom 

sektore, pričom Česká republika, resp. jej vnútroštátna úprava bola 

v tomto smere hodnotená ako plne súladná.
79

 Konštrukcia skutkových 

podstát úplatkárskych trestných činov v  trestnom zákonníku 

umožňuje postihovanie korupcie v  súkromnom sektore dokonca 

v širšom rozsahu, než stanovuje rámcové rozhodnutie
80

,  avšak 

stíhanie korupcie v  súkromnom sektore je veľmi vzácne.
81

 

   S poukazom na nedostatky transpozície Rámcového rozhodnutia 

2003/568/SVV členskými štátmi, bola Európska komisia v  prijatom 

Štokholmskom programe
82

 vyzvaná k  vypracovaniu komplexnej 

politiky boja proti korupcii a  zavedeniu hodnotiaceho mechanizmu 
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členských štátov v  ich úsilí boja proti korupcii, a  to v úzkej 

spolupráci so skupinou štátov proti korupcii Rady Európy (GRECO). 

Systém protikorupčných opatrení vyhlásených Európskou komisiou v 

roku 2011
83

 je tvorený 

 Oznámením Komisie Európskemu parlamentu, Rade 

a Európskemu hospodárskemu a  sociálnemu výboru o  boji 

proti korupcii
84

 

 Rozhodnutie Komisie, ktorým sa zriaďuje mechanizmus EÚ 

pre podávanie správ o boji proti korupcii
85

 

 Správa o vykonávaní rámcového rozhodnutia Rady 2003/568 / 

SVV o boji proti korupcii v súkromnom sektore
86

 

 Správa o spôsoboch účasti EÚ v skupine štátov Rad y Európy 

proti korupcii (GRECO)
87

 

Tieto opatrenia a mechanizmy sledovania a posudzovania úsilia 

členských štátov v boji proti korupcii, by mali umožniť dôslednejšie 

riešiť následky korupcie a  primäť členské štáty k  odstráneniu 

vytýkaných nedostatkov v  tejto oblasti.  
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Historicky prvú komplexnú správu o boji proti korupcii vydala 

Európska komisia dňa 3.2.2014
88

.  V časti správy zaoberajúcej sa 

trestnoprávnou represiou sa okrem iného konštatuje, že „ kvalita 

vykonávania rámcového rozhodnutia 2003/568/SVV o boji pr oti 

korupcii v súkromnom sektore je nevyrovnaná “
89

 poukazujúc na 

nedostatky vo vykonávaní ustanovení o trestnom postihu všetkých 

prvkov aktívnej a pasívnej korupcie, ako i v uplatňovaní 

zodpovednosti právnických osôb. Správa vychádza z  predpokladu, že 

neexistuje jednotné riešenie korupcie pre všetkých. Nenavrhuje 

štandardizované riešenia pre všetky členské štáty, ale rešpektujúc 

národné, kultúrne a  spoločenské zvyklosti, si kladie za cieľ predložiť 

odporúčania, ktoré zodpovedajú kontextu každého členského št átu.
90

  

Ako už bolo uvedené, aktivity ES zamerané na potláčanie 

korupcie sa začali presadzovať v  rámci snáh o  ochranu jej finančných 

záujmov, kedy korupcia bola vyhodnotená po podvodoch ako ďalší 

typ nebezpečných konaní ohrozujúcich či poškodzujúcich finanč né 

záujmy. Tieto boli v  počiatkoch chránené najmä proti podvodným 

konaniam, k čomu mala prispieť i  Koordinačná jednotka pre 

prevenciu podvodov UCLAF (Unité de Coordination de la Lutte Anti -

Fraude), vykonávajúca svoju činnosť od roku 1988. Jej reformáciou 

došlo v r. 1999 k vytvoreniu súčasnej hlavnej inštitúcie EÚ 

zameranej na boj proti podvodom, ktorú predstavuje Európsky úrad 

pre boj proti podvodom OLAF (Office européen de lutte antifraud)
91

. 

OLAF nie je zameraný výlučne na boj proti korupcii, ale táto je p opri 
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podvodoch jedným z  hlavných druhov činností, ktoré poškodzujú 

finančné záujmy EÚ, preto sa jeho vyšetrovacie právomoci vzťahujú 

i  na korupčné konania. OLAF s  úspechom vykonáva mnoho 

vyšetrovaní
92

 odhaľujúcich korupčné či podvodné konanie ohrozujúce 

či narúšajúce finančné záujmy EÚ.  

Otázkou korupcie sa zaoberajú viaceré medzinárodné inštitúcie, 

čo je na jednej strane prejavom snahy o  riešenie tohto celosvetového 

problému, na strane druhej však dochádza k  prelínaniu pôsobností 

a právomocí, čo efektivitu boja s korupciou na nadnárodnej úrovni 

môže znižovať. Ich význam však nepochybne spočíva vo vytváraní 

tlaku na riešenie tejto otázky na vnútroštátnej úrovni a  v dôsledku 

toho skvalitňovanie  právnych predpisov zameraných na jej 

odhaľovanie, dokazovanie a  postihovanie, čo sa prejavilo i  v českej 

trestnoprávnej úprave. Na základe čl. 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie v  znení Lisabonskej zmluvy
93

 predstavuje korupcia 

európsky trestný čin
94

,  pričom rozdiely vnútroštátnych úprav v  jej 

postihovaní si vyžadujú harmonizáciu predpisov na úrovni členských 

štátov. Vo vzťahu k  harmonizácii trestnoprávnej úpravy v Českej 

republike je však možné pozorovať legislatívne zmeny, ktoré s 

cieľom implementácie medzinárodných záväzkov nedostatočne 

zohľadňujú zásady uplatňované v  trestnom práve, či systematiku 

trestnoprávnych predpisov.
95

   Významnú úlohu v  boji proti korupcii 

na medzinárodnej úrovni zohrávajú i  mechanizmy vytvorené pre 

monitorovanie a hodnotenie účinnosti prijímaných opatrení pre boj 

proti korupcii, ako sú Skupina štátov proti korupcii (GRECO), 
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pracovná skupina OECD, v  rámci OSN je to UNAC a  na úrovni EÚ 

by tento mechanizmus mal byť predstavovaný Správami Európskej 

komisie o boji proti korupcii.  
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3 ÚPLATKÁRSKE TRESTNÉ ČINY A VYBRANÉ ASPEKTY 

ICH HMOTNOPRÁVNEJ ÚPRAVY 

 

3.1 Všeobecne k úplatkárstvu 

 

Presná identifikácia trestnoprávne relevantného korupčného 

konania je nevyhnutným predpokladom pre vyvodenie trestnej 

zodpovednosti a uplatnenie účinnej represie. Jadrom tejto 

trestnoprávnej úpravy je vymedzenie úplatkárskych trestných činov 

spočívajúcich v  prijatí úplatku, podplatení a  nepriamej korupcii.   

 Potreba postihovať korupčné konania i  prostriedkami trestného 

práva, odrážajúca sa v  úpravách skutkových podstát úplatkárskych 

trestných činov je dlhodobou tendenciou a  je badateľná v  českých 

právnych dejinách už v  počiatkoch nového pojatia trestného práva, 

ktoré je spájané s  „Obnoveným řízením zemským“, vydaným 

a vyhláseným Ferdinandom II. v  roku 1627 (Constitutio Criminalis 

Ferdinandea, 1656). „Obnovené řízení zemské“ zakotvovalo trestnú 

zodpovednosť sudcov a  úradníkov zemského súdu a  výslovne 

zakazovalo, aby požadovali (vyprošovali) pre seba pokuty.
96

 Na túto 

úpravu zrejmä naviazali autori Constitutio criminalis Josephina
97

 

v ustanoveniach §§ 34 –  36  a 42, stanovujúcich  postih úplatných 

sudcov („soudcové, kteří spravedlnost pro zisk a dary tekměř 

prodávati [.. .]    by se opovážili).
98
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Protikorupčné ustanovenia obsahovali i  trestné kódexy  prijímané 

v novodobej histórii trestného práva. Zákon č. 117/1852 ř. z., 

o zločinech,  přečinech a  přestupcích vydaný dňa 27. 5. 1852 

s účinnosťou od 1. 9. 1852, ktorý na českom území platil i  po vzniku 

Československa už rozlišoval aktívne a pasívne úplatkárstvo, čo je 

zrejmé z  ustanovení § 104 –  branie darov vo veciach úradných a § 

105 –  zvádzanie ku zneužitiu moci úradnej. Tieto ustanovenia boli 

významným spôsobom modifikované zákonom č. 178/1924 Sb., 

o úplatkářství a  proti porušování úředního tajemství, prijatým 

v období prvej Československej republiky.   

Súčasná právna úprava úplatkárstva vychádza z  ustanovení 

zákona č. 86/1950 Sb, trestní zákon, ktorý s  účinnosťou od 1. 8. 1950 

odstránil dualizmus trestnoprávnej úpravy v  Československu. 

Obsahoval tri základné formy úplatkárstva –  prijímanie úplatku (§ 

181), podplácanie (§ 182) a  nepriame úplatkárstvo (§ 183), pričom 

trestnoprávne relevantné konanie tu bolo založené na znaku 

„súvislosti s  rozhodovaním vo veciach všeobecného záujmu alebo 

v súvislosti s  výkonom takéhoto rozhodnutia“. Platil až do 

nadobudnutia účinnosti TZ 1961, ktorý už zaviedol ako jeden 

z dielčích znakov skutkových podstát „obstarávanie veci 

všeobecného záujmu“ a  túto koncepciu úplatkárskych trestných činov 

(v roku 2004 rozšírenú i  o postih korupcie v súkromnej sfére) prevzal  

i  rekodifikovaný trestný zákonník.  

 V platnom trestnom zákonníku sú skutkové podstaty 

úplatkárskych trestných činov vymedzené v  3. diele desiatej hlavy 

jeho osobitnej časti nazvanom „Úplatkárstvo“. Sú tu obsiahnuté 

trestné činy prijatia úplatku (§ 331), podplatenia (§ 332) 

a nepriameho úplatkárstva (§  333). Súčasťou tohto oddielu je 

i  spoločné ustanovenie (§ 334) definujúce, či čiastkovo 

charakterizujúce niektoré z  pojmových znakov predmetných trestných 

činov.  
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 Slovenský trestný zákon upravuje úplatkárske trestné činy v  3. 

oddiele ôsmej hlavy osobitnej  časti slovenského trestného zákona 

nazvanej „Korupcia“. Na rozdiel od českej úpravy, je sem zaradených 

viacero trestných činov. Okrem prijímania úplatku (§§ 328 –  331), 

podplácania (§§ 332 –  335) a nepriamej korupcie (§ 336) obsahuje 

i  trestné činy volebnej korupcie (§ 336a) a  športovej korupcie (§ 

336b), ako špeciálne skutkové podstaty reagujúce na potrebu 

postihovania špecifických korupčných konaní v  týchto oblastiach.
99

 

Oba trestné kódexy, tak český ako i  slovenský majú úplatkárske 

trestné činy obsiahnuté v rámci samostatného oddielu (i keď inak 

nazvaného) a  systematicky zaradené v  rámci hlavy upravujúcej 

trestné činy proti poriadku vo veciach verejných. Napr. v  ruskom 

trestnom kódexe nie sú upravené v  samostatnom oddiele, ale sú 

zaradené do 30. dielu nazvaného trestné činy proti štátnej moci, 

záujmom štátnej služby a  služby v  orgánoch miestnej samosprávy 

v rámci desiatej hlavy osobitnej časti trestného kódexu upravujúcej 

trestné činy proti štátnej moci, pričom úplatkárskymi trestnými činmi 

sú tu prijímanie úplatku (ст. 290 - получение взятки), podplatenie 

(ст. 291 -  дача взятки), a  ďalšie korupčné trestné činy sú upravené  

v iných hlavách trestného kódexu, so zaradením s  ohľadom na objekt 

týchto trestných činov. Napr. podplatenie v  obchodnej sfére (ст. 204 

- коммерческий подкуп) je upravené v  rámci trestných činov proti 

záujmom služby v  obchodných a iných organizáciách, či športová 

korupcia v rámci trestných činov v  oblasti ekonomickej činnosti.
100

 

Spoločným znakom úplatkárskych trestných činov je, že sa jed ná 

o úmyselné trestné činy a  v základných skutkových podstatách majú 
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všetky všeobecný subjekt. Ich páchateľom pritom môže byť tak 

fyzická, ako i  právnická osoba.  

Od 1. 1. 2012 je v Českej republike účinný zákon č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a  řízení proti  nim 

v znení neskorších predpisov. Jeho prijatiu predchádzali 

niekoľkoročné diskusie ohľadom hľadania koncepcie, na ktorej by 

mala byť založená, pričom snaha reflektovať medzinárodné záväzky 

a trend ďalších európskych krajín v  zavádzaní trestnej zodpovednosti 

právnických osôb sa dostávali do opozície zažitému systému 

ponímania trestného práva a individuálnej trestnej zodpovednosti 

fyzických osôb založenej na ich zavinení. Prijatie TOPO tak 

predstavovalo zavedenie pre právnické osob y dovtedy neznámeho 

druhu zodpovednosti a  to zodpovednosti, trestnej.
101

 V trestnom práve 

sa tak uplatňujú dve roviny trestnej zodpovednosti, a  to 

zodpovednosť fyzických osôb a  trestná zodpovednosť právnických 

osôb.
102

  Vecná pôsobnosť TOPO sa pritom vzťahuje na všetky 

úplatkárske trestné činy.  

Je tiež potrebné poznamenať, že úplatkárske trestné činy nie sú 

jedinou možnosťou kriminalizácie korupčného konania. Toto môže 

byť postihované i  podľa ďalších skutkových podstát trestných činov 

označovaných ako korupčné  trestné činy v  širšom zmysle, či trestné 

činy s  korupciou súvisiace. Tieto sú systematicky obsiahnuté 

v osobitnej časti trestného zákonníka so zaradením v  závislosti od 

objektu, ktorý majú chrániť. Gřivna rozlišuje medzi trestnými činmi, 

ktoré obsahujú korupčné konanie ako znak skutkovej podstaty 

a trestnými činmi, ktorých znakom síce korupcia nie je, ale je 
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motívom pre ich spáchanie.
103

 Korupčné konanie ako súčasť 

objektívnej stránky skutkovej podstaty trestných činov nájdeme 

i  v iných hlavách trestného zákonníku než v  X. hlave, a to napr. 

medzi trestnými činmi proti životu a  zdraviu (§ 166 tr. zák. –  Odber 

tkaniva, orgánu a  vykonanie transplantácie za úplatu), trestnými 

činmi proti majetku (§ 226 –  Machinácie v  insolvenčnom konaní), či 

trestnými činmi hospodárskymi (§ 248 –  Porušenie predpisov 

o pravidlách hospodárskej súťaže, § 256 –  Zjednanie výhody pri 

zadaní verejnej zákazky, pri verejnej súťaži a  verejnej dražbe, § 257 

tr. zák. –  Machinácie pri zadaní verejnej zákazky a  pri verejnej 

súťaži, § 258 tr. zák. –  Machinácie pri verejnej dražbe). Čo sa týka 

druhej skupiny trestných činov, t.  j.  tých, ktorých znakom korupčné 

konanie nie je, ale korupcia je motívom pre ich spáchanie 

(v niektorých prípadoch je možné ju adekvátnejšie označiť ako 

nástroj umožňujúci ich spáchanie), ide o  viaceré súvisiace trestné 

činy, s  ktorými je korupcia spájaná, typicky je to trestný čin 

zneužitia právomoci úradnej osoby podľa § 329 tr. zák., či 

zasahovanie do nezávislosti súdu podľa § 335 tr. zák.  

 Vzhľadom na vytýčený zámer sa však právnou úpravou týchto 

trestných činov práca nezaoberá a  sústreďuje sa na aspekty 

úplatkárskych trestných činov predstavujúcich jadro trestnoprávnej 

úpravy korupcie.  

3.2 Prijatie úplatku  

Objektom trestného činu prijatia úplatku podľa § 331 je záujem 

na riadnom, nestrannom a zákonnom obstarávaní veci všeobecného 

záujmu (alinea 1) a  záujem na riadnom výkone podnikateľskej 

činnosti (alinea 2).
104
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Obsahuje dve základné skutkové podstaty pasívneho úplatkárstva 

odlišujúce sa formou aktivity uplácaného páchateľa, p ričom prísnejší 

postih je v prípade páchateľa, ktorý o  úplatok žiada, t.  j.  sám, bez 

podnetu druhej strany, vyvinie aktivitu k  protiprávnemu konaniu. 

Trestný čin prijatia úplatku je teda v § 331 tr .  zák.  vymedzený 

nasledovne: 

(1) Kto sám alebo prostredníctvom iného v  súvislosti 

s obstarávaním veci všeobecného záujmu pre seba lebo pre iného 

príjme alebo dá si sľúbiť úplatok, alebo  

kto sám alebo prostredníctvom iného v  súvislosti s  podnikaním 

svojim alebo iného pre seba alebo pre iného príjme alebo dá si sľú biť 

úplatok,  

bude potrestaný odňatím slobody až na štyri roky alebo zákazom 

činnosti.  

(2) Kto za okolností uvedených v odstavci 1 úplatok žiada, bude 

potrestaný odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.  

(3) Odňatím slobody na tri roky až desať roko v alebo 

prepadnutím majetku bude páchateľ potrestaný,  

a) pokiaľ spácha čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v  úmysle získať 

pre seba alebo iného značný prospech, alebo  

b) pokiaľ spácha taký trestný čin ako úradná osoba.  

(4) Odňatím slobody na päť až dvanásť ro kov bude páchateľ 

potrestaný,  

a) pokiaľ spácha čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v  úmysle získať 

pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu, alebo  

b) pokiaľ spácha taký trestný čin ako úradná osoba v úmysle 

získať pre seba alebo iného značný prospech.  

 Objektívna stránka trestného činu prijatia úplatku podľa § 331 

ods. 1 trestného zákonníku spočíva v  konaní páchateľa, ktorým sám, 

alebo prostredníctvom iného v súvislosti s  obstarávaním všeobecného 

záujmu  pre seba alebo pre iného príjme, alebo si dá sľúbiť  úplatok, 
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a tiež v konaní páchateľa, ktorým sám alebo prostredníctvom iného 

v súvislosti s  podnikaním svojim alebo iného  pre seba alebo pre iného 

príjme alebo si dá sľúbiť úplatok, t.  j . nevyjadrí nesúhlas s  ponukou. 

Aktivita páchateľa pri jeho protiprávnom jednaní teda môže mať 

podobu prijatia úplatku alebo prijatia sľubu úplatku. Zatiaľ čo 

prijatie úplatku predstavuje konanie spočívajúce v  jeho prevzatí od 

protistrany, sľub úplatku si nevyžaduje materiálnu existenciu 

úplatku, ide len o  prijatie vyjadreného sľubu, tento by však mal byť 

dostatočne konkrétny, aby bolo možné z  neho vyvodiť, že sa jedná 

o úplatok. Zákonodarca už samotné konanie páchateľa, ktorý si 

úplatok nechá sľúbiť považuje za tak závažné a  spoločensky 

nebezpečné konanie, že je potrebné ho postihovať bez toho, že by 

k následnému prijatiu úplatku skutočne došlo. V  praxi môže často 

dôjsť k  situácii, že páchateľ si úplatok najskôr nechá sľúbiť 

a následne ho príjme.  V  tomto prípade konanie páchateľa, ktorým si 

daný úplatok dal sľúbiť, nemožno považovať za predchádzajúcim 

vývojové štádium konania spočívajúceho v  samotnom prijatí úplatku, 

a uplatňovať zásadu, že páchateľovi sa pričíta forma bližšia 

k dokonaniu, pretože trestný čin bol dokonaný už tým, že si úplatok 

dal sľúbiť. Následné prijatie úplatku, či realizácia ďalšieho 

nasledujúceho konania s  tým súvisiaceho bude zohľadnená pri 

posudzovaní miery spoločenskej škodlivosti činu.  

 O prijatie úplatku pôjde i  vtedy, pokiaľ páchateľ vedome 

dostane úplatok i  prostredníctvom inej osoby. Ten, kto 

sprostredkováva úplatok, môže byť v  závislosti od okolností 

účastníkom vo forme pomoci alebo organizátorstva, prípadne môže 

byť spolupáchateľom.  

 Objektívna stránka skutkovej podstaty podľa § 331 ods. 2 

trestného zákonníka potom spočíva v  konaní páchateľa, ktorý za 

okolností vymedzených v  ods. 1 úplatok pre seba alebo iného žiada, 

t .  j.  keď prejaví svoju vôľu za úplatok obstarať vec všeobecného 
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záujmu, či vec súvisiacu s  podnikaním. Nie pritom potrebná výslovná 

žiadosť, postačuje, ak z  konania páchateľa vyplynie, že úplatok 

očakáva a  chce ho.
105

 Rovnako ako pri prijatí sľubu úplatku podľa 

ods. 1, i  tu sa jedná o  formálny trestný čin, ktorý bude dokonaný 

prejavom páchateľa, ktorý predstavuje žiadosť o  úplatok. Žiadosť 

o úplatok zákonodarca zaraďuje pod samostatnú skutkovú podstatu 

s vyššou trestnou sadzbou, keďže ide o  typovo závažnejšie konanie 

vyžadujúce si väčšiu aktivitu páchateľa. Predstavuje 

tak kriminalizáciu vývojového štádia konania predchádzajúceho 

samotnému prijatiu úplatku, t.  j . ide o  predčasne dokonaný trestný 

čin. Vzájomný vzťah medzi trestnými činmi podľa prvého a  druhého 

odstavca je vzťahom špeciality, odstavec 2 je špeciálnou skutkovou 

podstatou k odstavcu 1.
106

 

Z hľadiska naplnenia znakov objektívnej stránky skutkovej 

podstaty trestného činu prijati a úplatku je nevyhnutné posudzovať 

príčinnú súvislosť prijatia úplatku, prijatia sľubu úplatku či žiadosti 

o úplatok, keďže zákon vyžaduje, aby takéto konanie súviselo 

s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo súviselo 

s podnikaním vlastným alebo iného
107

.  Súvislosť predstavuje 

vzájomný pomer medzi úplatkom a  činnosťou predstavujúcou 

obstarávanie veci všeobecného záujmu (príp. podnikaním), pričom 

nie je nutné, aby táto činnosť (podnikanie) bola úplatkom skutočne 

ovplyvnená.  

Okolnosti podmieňujúce použitie  vyššej trestnej sadzby sú dané 

jednak postavením páchateľa a  jednak výškou prospechu, ktorý mal 

páchateľ v  úmysle získať. Prísnejšie bude teda potrestaný páchateľ, 

ktorý je úradnou osobou, pričom odlišne u  neho bude posudzovaná 
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i  výška prospechu, ktorý ma l  v úmysle získať. Zatiaľ čo podľa 

kvalifikovanej skutkovej podstaty vyjadrenej v  treťom odseku 

postačuje samotné postavenie páchateľa ako úradnej osoby, bez 

ohľadu na výšku zamýšľaného prospechu, v  kvalifikovanej skutkovej 

podstate podľa odseku 4 je ako jedna z priťažujúcich okolností 

vyjadrená postavením páchateľa ako úradnej osoby kumulatívne 

spojená s  jeho úmyslom získať prospech značného rozsahu. 

U všeobecného subjektu sú okolnosti viazané na výšku zamýšľaného 

prospechu upravené miernejšie, keďže značn ý prospech je 

kvalifikačnou okolnosťou podľa tretieho odseku a  pre naplnenie 

kvalifikačnej okolnosti podľa štvrtého odseku sa požaduje až úmysel 

získať prospech veľkého rozsahu.  

Trestný čin prijatia úplatku je v  oboch jeho alternatívach 

úmyselným trestným  činom. Úmysel sa musí vzťahovať k  všetkým 

znakom skutkovej podstaty, t .  j .  musí zahŕňať i  súvislosť úplatku 

s obstarávaním veci všeobecného záujmu, či súvislosti s  podnikaním, 

avšak v  základnej skutkovej podstate sa nevyžaduje  žiadny 

špecifický úmysel vo  vzťahu k  následku, t.  j.  nevyžaduje sa, aby 

konanie páchateľa bolo napr. v  úmysle získať nejakú výhodu či 

prospech plynúci z  protiplnenia za úplatok, či dosiahnuť porušenie 

povinností uplácanej osoby. Naproti tomu slovenská právna úprava 

pri trestnom čine  podplácania podľa § 328 slovenského trestného 

zákona požaduje, aby konanie páchateľa, ktorým príjme, žiada alebo 

dá si sľúbiť úplatok, zahŕňalo i  špecifický úmysel konať alebo zdržať 

sa konania tak, aby porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo 

zamestnania,  povolania, postavenia alebo funkcie a  v prípade 

trestného činu prijímania úplatku podľa § 330, aby sa získala alebo 

zachovala neprimeraná výhoda. Česká úprava trestného činu prijatia 

úplatku obsahuje špecifický úmysel až v  rámci kvalifikačných 

okolností a  ide o úmysel vzťahujúci sa k  výške prospechu.  
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Prijatie úplatku je typovo najzávažnejším z  úplatkárskych 

trestných činov, čoho odrazom sú najprísnejšie stanovené sankcie. 

Prijatie úplatku podľa § 331 ods. 1 trestného zákonníku môže byť 

potrestané trestom odňatia slobody až na štyri roky alebo zákazom 

činnosti. Ďalšia základná skutková podstata prijatia úplatku upravená 

v § 331 ods.2 stanovuje trest odňatia slobody v  rozsahu 6 mesiacov 

až 5 rokov bez uvedenia iného druhu trestu. V  základných 

skutkových podstatách sú teda tieto trestné činy prečinmi. V  prípade 

kvalifikovanej skutkovej podstaty podľa odseku 3, ktorá je pre obe 

základné skutkové podstaty spoločná je stanovený trest odňatia 

slobody na tri až desať rokov alebo prepadnutie majetku, t.  j. jedná 

sa už o obzvlášť závažný zločin. Rovnako o  obzvlášť závažný zločin 

pôjde i  v prípade naplnenia niektorej z kvalifikačných okolnosti 

podľa 4 odseku. Táto kvalifikovaná skutková podstata stanovuje  

trest odňatia slobody v  rozsahu päť až dvanásť rokov, iný trest  tu nie 

je uvedený. Nesystematicky pôsobí stanovenie trestu prepadnutia 

majetku ako najzávažnejšej majetkovej sankcie v  odseku 3 a jeho 

nezaradenie do výpočtu trestov v  odseku 4. I keď uloženie tohto 

trestu by i  v prípade naplnenia kvalifikačných okolností  podľa 

štvrtého odseku mohlo pripadať do úvahy v  zmysle § 66 odst.1 tr. 

zák. Systematicky však nepovažujem za správne jeho výslovné 

uvedenie pri typovo menej závažnej skutkovej podstate, zatiaľ čo pri 

typovo závažnejšej kvalifikovanej skutkovej podstate uv edený nie je. 

Zrejme ide o pozostatok predchádzajúcej úpravy, kedy prijatie 

úplatku podľa tretieho odseku vzhľadom k  nižšej trestnej sadze
108

 

nebolo obzvlášť závažným zločinom a  výslovné uvedenie trestu 

prepadnutia majetku v  skutkovej podstate bolo pre zámer  

sankcionovať takéto konania týmto trestom nevyhnutné, keďže by 

nebola splnená podmienka pre uloženie tohto trestu podľa § 66 ods. 1 

tr. zák. vzťahujúca sa len na obzvlášť závažné zločiny. V  súčasnosti, 
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kedy je i  prijatie úplatku za kvalifikačných okolnost í uvedených 

v treťom odseku obzvlášť závažným zločinom, považujem uvedenie 

prepadnutia majetku ako druhu sankcie v  danej skutkovej podstate za 

nadbytočné.  

Sankcionovanie prijímania úplatku podľa slovenského trestného 

zákona je prísnejším, keď v  základných skutkových podstatách sú 

trestné sadzby odňatia slobody stanovené na 2 až 5 rokov (§ 328), 

3 až 8 rokov (§ 329) a  5 až 12 rokov (§ 330), t .  j . len jeden z  nich je 

v základnej skutkovej podstate prečinom. Vyššie sadzby trestu 

odňatia slobody sú i  v kvalifikovaných skutkových podstatách, kde 

v prípade trestného činu prijímania úplatku podľa § 330 odst.1, 2  je 

možné uložiť trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov.  

V Rusku je postihované len prijatie úplatku (žiadosť a  prijatie 

sľubu tam nespadajú) úradnou osobou, takže tak okruh možných 

páchateľov ako i  okruh konaní, ktoré pod prijatie úplatku spadajú je 

zúžený na typovo závažnejšie konania, napriek tomu pri porovnaní 

sankcií v  podobe trestu odňatia slobody je možné konštatovať, že je 

postihovaný miernejšie. Ruský trestný kódex umožňuje v  základnej 

skutkovej podstate totiž uložiť trest odňatia slobody až na tri roky 

(pričom uvádza tiež celý rad ďalších alternatívnych trestov).  

 

3.3 Podplatenie 

Aktívna forma korupcie, resp. jej trestnoprávne relevantné preja vy sú 

postihované ako trestný čin podplatenia podľa § 332 tr. zák., 

v zmysle ktorého:  

  (1) Kto inému alebo pre iného v  súvislosti s  obstarávaním veci 

všeobecného záujmu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo  

 kto inému alebo pre iného v  súvislosti s podnikaním svojim 

alebo iného poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok,  



  

 

62 

 

bude potrestaný odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným 

trestom. 

 (2) Odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov, prepadnutím 

majetku alebo peňažným trestom bude páchateľ potrest aný,  

a) pokiaľ spácha čin uvedený v  odstavci 1 v úmysle získať pre seba 

alebo pre iného značný prospech alebo spôsobiť inému značnú škodu 

alebo iný zvlášť závažný následok, alebo  

b)pokiaľ taký čin spácha voči úradnej osobe.  

Pri podplatení už nerozlišuje skutková podstata (na rozdiel od 

trestného činu prijatia úplatku) stupeň aktivity podplácajúceho 

páchateľa, ale všetky formy konania, t.  j . sľub úplatku, jeho ponuka 

i  poskytnutie sú zahrnuté ako spôsoby konania v  prvom odseku § 332 

tr. zák. Rovnako ako pr i prijatí úplatku i podplatenie si vyžaduje, aby 

konkrétne relevantné konanie malo súvislosť s  obstarávaním veci 

všeobecného záujmu alebo s  podnikaním vlastným, či iného. Pokiaľ 

ide o ponuku úplatku, nevyžaduje sa jeho presná špecifikácia, či 

určenie konkrétnej výšky úplatku.
109

 

Pre naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu sa 

nevyžaduje, aby druhá strana sľub, ponuku alebo samotný úplatok 

prijala. To, že ho odmietne nemá vplyv na trestnú zodpovednosť 

korumpujúceho páchateľa.  

Kvalifikovaná skutková podstata vyjadrená v § 332 ods. 2 

trestného zákonníka ako okolnosti podmieňujúce použitie vyššej 

trestnej sadzby viaže jednak na konanie voči úradnej osobe, ale i  na 

zamýšľaný úmysel viazaný nielen k  výške prospechu (ako je tomu pri 

prijatí úplatku), ale naviac i k zamýšľanej výške škody, či úmyslu 

spôsobiť iný obzvlášť závažný následok. Pri posudzovaní výšky 

prospechu je pritom rozhodujúci čistý prospech vyjadrujúci výšku 
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obohatenia páchateľa, určený rozdielom výšky celkového prospechu 

a nákladov vynaložených na jeho dosiahnutie.
110

 

Zaujímavosťou vo vývoji slovenskej úpravy podplácania je, že 

v období od 31.5.1995 do 27.1.1999 na Slovensku podplácanie vôbec 

nebolo postihované. Dôvodom tejto dekriminalizácie mala byť snaha 

motivovať k  oznamovaniu korupčnej činnosti, čo však v  praxi 

neprinieslo žiadané výsledky a  narážalo i  na medzinárodné záväzky 

týkajúce sa postihovania korupcie.  

Podplatenie je v porovnaní s prijatím úplatku typovo menej 

závažným trestným činom, čo sa odzrkadľuje i  v stanovených 

sankciách. Tieto sú miernejšie, než je tomu pri  prijatí úplatku, ale 

napriek tomu je tento trestný čin prečinom len v  jeho základnej 

skutkovej podstate, kde je stanovená trestná sadzba trestu odňatia 

slobody až na dva roky alebo peňažný trest. V  kvalifikovanej 

skutkovej podstate je podplatenie zločinom, keďže je možné uložiť 

trest odňatia slobody na jeden až šesť rokov, prepadnutie majetku 

alebo peňažný trest.  

V Slovenskej republike sú trestné činy podplácania 

sankcionované oproti českej úprave prísnejšie. Naopak v  Rusku, kde 

je podplatenie trestné vo vzťahu k  úradnej osobe, je stanovený trest 

odňatia slobody do dvoch rokov.  

 

3.4 Nepriame úplatkárstvo 

Posledným, a  typovo najmenej závažným z  úplatkárskych trestných 

činov, je trestný čin nepriamej korupcie, upravený v § 333 t r. zák., 

podľa ktorého:  

(1) Kto žiada alebo prijme úplatok za to, že bude svojim vplyvom 

alebo prostredníctvom iného pôsobiť na výkon právomoci úradnej 
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osoby, alebo za to, že tak už učinil, bude potrestaný odňatím slobody 

až na tri roky.  

(2) Kto z dôvodu uvedeného v  odseku 1 inému poskytne, ponúkne 

alebo sľúbi úplatok, bude potrestaný odňatím slobody až na dva roky.  

Samotný názov tohto trestného činu reflektuje podradenie tak 

aktívnej ako i  pasívnej formy úplatkárskych konaní, t .  j.  ak prijatia 

úplatku aj  podplatenia pod spoločný pojem úplatkárstva.  Trestný čin 

podľa § 333 označuje tak aktívnu, ako i  pasívnu formu ako 

(nepriame) úplatkárstvo .  Tohto trestného činu sa dopustí tak ten, kto 

žiada alebo príjme, ako i  ten kto poskytne, ponúkne alebo sľúbi 

úplatok, t.  j.  sú sem zaradené formy konania, ktoré sú typické tak pre 

prijatie úplatku ako i pre podplatenie. Samotné rozlíšenie aktívnej 

a pasívnej formy konania sa tak odrazilo v  konštrukcii jeho skutkovej 

podstaty, ktorá obsahuje dve základné skutkové podst aty, 

reflektujúce toto hľadisko. Podľa prvého odseku je teda postihované 

pasívna forma úplatkárskeho správania sa, pričom objektívna stránka 

spočíva v  žiadosti, prijatí sľubu alebo prijatí úplatku za pôsobenie na 

výkon právomoci úradnej osoby, pričom pácha teľ môže pôsobiť 

priamo vlastným vplyvom alebo prostredníctvom inej osoby. Druhá 

základná skutková podstata v  odseku 2 má postihovať konania vo 

forme aktívneho nepriameho úplatkárstva, kedy páchateľ inému 

ponúkne, poskytne alebo sľúbi úplatok za to, že bud e pôsobiť na 

výkon právomoci úradnej osoby, či už vlastným vplyvom, alebo 

prostredníctvom iného alebo za to, že už na ňu bolo pôsobené.  

Trestný čin nepriameho úplatkárstva tak postihuje konania 

smerujúce do budúcna, t.  j .  zacielené na budúcu intervenciu 

pôsobiacu na výkon právomoci úradnej osoby. Účastníkom tohto 

korupčného vzťahu nie je samotná úradná osoba, na výkon právomoci 

ktorej má v  úmysle páchateľ pôsobiť, ale osoba, ktorá má možnosť 

buď priamo, alebo sprostredkovane na úradnú osobu vplývať.  

Samotná úradná osoba o  tomto korupčnom vzťahu ani nemusí vedieť, 
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pričom pre trestnosť je irelevantné, či k  vplývaniu na ňu vôbec došlo, 

na trestnosť nemá vplyv skutočnosť, že úradná osoba, ktorej 

právomoci sa úplatok týka, nie je o  úplatku vôbec informovaná.
111

 

Rozhodujúce je, že subjektívna stránka tohto konania zahŕňa úmysel 

na výkon právomoci úradnej osoby pôsobiť. Pokiaľ by táto 

podmienka subjektívnej stránky nebola naplnená a  páchateľ by len 

predstieral, že svojim vplyvom na úradnú osobu bude pôsobiť, ale 

vedel, že tak neučiní, mohlo by byť jeho konanie kvalifikované ako 

podvod.
112

 Súčasné znenie skutkovej podstaty trestného činu 

nepriameho úplatkárstva je účinné od 1. 9. 2015, od kedy novelou 

trestného zákonníka zákonom č. 165/2015 Sb. bola doplnená forma 

konania spočívajúca v  „prijatí sľubu“, k  čomu došlo pod vplyvom 

odporúčania GRECO, aby tak boli splnené všetky požiadavky článku 

12 Trestnoprávneho dohovoru o  korupcii.
113

 

V prípade, že by úplatok bol žiadaný pre úradnú osobu 

v súčinnosti s  ňou, u  sprostredkovateľa by sa nejednalo o  nepriame 

úplatkárstvo, ale účastníctvo na trestnom čine prijatia úplatku.  

Slovenská úprava nepriamej korupcie je obdobná ako tá česká, 

avšak okruh osôb na výkon, ktorých má byť pôsobené je širší, 

pretože okrem verejných činiteľov zahŕňa i  ďalšie osoby, výkon 

právomoci ktorých má byť za úplatok ovplyvnený. Ruský trestný 

kódex tento trestný čin nezahŕňa.  

Trestný čin nepriameho úplatkárstva nemá kvalifikovanú 

skutkovú podstatu, oba odseky sú základnými skutkovými podstatami 

a v oboch prípadoch sa jedná o  prečin, keďže v  prípade nepriameho 

pasívneho úplatkárstva je možné uložiť trest odňatia slobody až na tri 
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roky a v prípade nepriameho aktívneho úplatkárstva je to trest 

odňatia slobody až na dva roky. Nepriama korupcia podľa 

slovenského trestného zákona je sankcionovaná rovnako.  

Nepriame úplatkárstvo, ako trestným právom postihnuteľné 

korupčné konanie, je potrebné odlíšiť od lobbingu, predstavujúceho 

právom akceptované správanie sa, ktorého cieľom je tiež ovplyvniť 

postoj verejného činiteľa , avšak rozdiel je prostriedkoch, ktorými 

k tomu dochádza.  

V českej republike nie je lobbing legislatívne upravený 

a vymedzený, čo má za následok, že hranica medzi lobbingom 

a nepriamou korupciou nemusí byť niekedy celkom zreteľná. Laickou 

verejnosťou je lobbing vnímaný negatívne a  často je zamieňaný 

s korupciou, čo však nie je správne. V  konkrétnom prípade sa lobbing 

môže prekrývať s  korupciou, nie vždy je to však tak.  Lobbing 

v pravom zmysle je činnosťou legálnou, i  keď v  Českej republike 

zatiaľ jeho legálne vymedzenie nebolo prijaté. Práve zákonné 

vymedzenie činnosti lobistov by mohlo prispieť k  vyjasneniu týchto 

vzťahov a  jej dôslednému odlíšeniu od korupčných praktík 

spadajúcich do politickej korupcie. Vo viacerých demokratických 

štátoch je súčasťou pol itického procesu a  pôsobí ako nástroj jeho 

ovplyvňovania. David a  Nett definujú lobizmus ako „presvedčovanie 

vplyvných jedincov o  názorovej správnosti na tvorbu zákonov, 

ovplyvňovanie ich prijatia a  pôsobenie na verejnú mienku 

k presadeniu záujmu jednotlivcov, skupín či politických strán, 

vykonávané profesionálmi za úplatu“
114

.  Nie je to však len samotné 

presvedčovanie, toto je sprevádzané ďalšími činnosťami v  rámci 

monitoringu situácie a vytvorenia argumentácie, ako je 

zhromažďovanie informácii, či príprava analýz a  dopadov 

navrhovaných zákonov, ale dochádza i  napr. k upozorňovaniu na 
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problémy prostredníctvom ich medializácie.
115

 Lobbing tak 

predstavuje určitý mechanizmus balansovania súkromných 

a verejných záujmov s  cieľom ovplyvniť legislatívu.
116

 Možno  

konštatovať, že nepriame úplatkárstvo a  lobbing v pravom význame 

týchto pojmov nie sú totožné a  de lege ferenda by preto bolo vhodné 

pravidla lobbingu upraviť i  legislatívne, aby tieto konania 

nezostávali skryté pred očami širšej verejnosti, boli transparentné 

a tým i zreteľne odlíšiteľné od korupcie.  

 

3.5 Vybrané znaky skutkových podstát úplatkárskych 

trestných činov 

 

Zo základnej analýzy skutkových podstát úplatkárskych 

trestných činov je zrejmé, že pre ich aplikáciu v  konkrétnom prípade 

bude nevyhnutná správna interpretácia základných pojmových 

znakov, ktorých výklad je však v  teórii i  praxi spojený niekedy 

s nejasnosťami danými ich neurčitosťou či nejasnosťou vzájomných 

vzťahov, preto sa ďalší výklad zameriava práve na tieto otázky.   

3.5.1 Úplatok 

 

Spoločným znakom úplatkárskych trestných činov je úplatok. Ide 

o pojem zdanlivo jasný, ktorý však v  konkrétnej veci môže vyvolávať 

pochybnosti. Trestný zákonník definuje úplatok v § 334 ods.1 ako 

neoprávnenú výhodu spočívajúcu v priamom majetkovom obohatení 
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alebo inom zvýhodnení, ktoré dostáva alebo má dostať uplácaná 

osoba alebo s jej súhlasom iná osoba, a na ktoré nie je nárok .    Ide 

o legálnu definíciu prevzatú z predchádzajúceho trestného zákona 

(TZ 1961), ktorá bola zavedená novelou č. 96/1999 Sb. s účinnosťou 

od 9. 6. 1999. Úplatok teda môže spočívať jednak v priamom 

majetkovom plnení (napr. peniaze, vec a pod.), ale i v iných 

výhodách, môže ísť o   prednostné vybavenie veci, protislužbu, 

poskytnutie informácii, či uzavretie nápadne výhodnej zmluvy s 

príbuzným účastníka korupčného vzťahu. Napr. v mediálne 

prezentovanej korupčnej kauze vo futbale  bola za úplatok pre 

rozhodcu považovaná noc v hoteli so spoločníčkou.
117

  Spoločným 

znakom takéhoto priameho majetkového obohatenia či iného 

zvýhodnenia je ich neoprávnenosť a  neexistencia nároku naň.  

 Podľa komentára k  trestnému zákonníku legálna definícia 

úplatku zodpovedá jeho predchádzajúcemu vymedzeniu judikatúrou 

a napĺňa požiadavku právnej istoty
118

,  s čím však nemožno celkom 

súhlasiť. Zmyslom legálnych definícii je záväzné vym edzenie 

vágnych pojmov tak, aby mali len jeden jednoznačný význam, ktorý 

nevzbudzuje pochybnosti. Bez tohto atribútu ťažko hovoriť 

o naplnení požiadavky právnej istoty.  Jedným z  jej atribútov je 

istota, že bude spravodlivo postihnutý každý kto právo poruš uje, 

pričom spravodlivý postih sa prejavuje i  v rovnakom postihu 

všetkých za rovnaké delikty spáchané za rovnakých podmienok.
119

 To 

predpokladá, že interpretácia pojmového znaku trestného činu nebude 
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vyvolávať žiadne pochybnosti a  bude jednoznačná, čo však v  prípade 

pojmu úplatok i  napriek jeho legálnej definícii nemožno tvrdiť.  

Definíciu úplatku kritizujú i David a Nett, keď na jednej strane ju 

hodnotia ako veľmi flexibilnú, a  na strane druhej poukazujú na znak 

„priame majetkové obohatenie“, ktorý podľa nich pôsobí veľmi 

rigidne, pričom v súvislosti s korupčným správaním je možné si 

predstaviť i nepriame majetkové obohatenie zúčastnenej osoby, ktoré 

by však pod zákonnú definíciu úplatku nespadalo
120

.  Mám však za to, 

že v takejto situácii by však bolo možné „ nepriame majetkové 

obohatenie“  podradiť pod „ iné zvýhodnenie“ a definícii by teda 

podliehalo.  

Rozpor s požiadavkou určitosti právnej normy je tak daný práve 

flexibilitou vymedzenia úplatku, na jednej strane umožňujúcej 

posúdenie úplatku v každom individuálnom prípade, na strane druhej 

však neobsahujúcej jasné limity odlišujúce plnenia, či zvýhodnenia, 

ktoré úplatkom nie sú.   

Ešte širšou je v  tomto smere definícia, ktorú zvolil slovenský 

zákonodarca v § 131 ods. 3 slov. tr. zák., podľa ktorého „ úplatkom sa 

na účely tohto zákona rozumie vec alebo iné plnenie majetkovej či 

nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok “. Pri takto 

širokom vymedzení úplatku v slovenskom trestnom práve je nesúlad 

s požiadavkou určitosti zjavný, keďže pri takomto vymedzení 

jediným rozlišujúcim kritériom poskytnutého plnenia je neexistencia 

právneho nároku naň. V  tomto ohľade je česká definícia podľa môjho 

názoru presnejšia, keď stanovuje i  kauzalitu neoprávnenej výhody, t.  

j .  že ju dostáva alebo má dostať uplácaná osoba alebo in á osoba s  jej 

súhlasom. Chmelík a Tomica pri hodnotení samotného úplatku 

poukazujú na dve základné roviny hodnotenia z pohľadu časovej 

súvislosti medzi jeho poskytnutím a  účinkom a  tiež na charakter 
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plnenia, ktoré je (alebo má byť) za úplatok poskytované.
121

 Pri 

posudzovaní poskytovaného zvýhodnenia, by popri jeho 

neoprávnenosti malo byť teda hodnotené i hľadisko časovej súvislosti 

medzi jeho poskytnutím a účinkom, ale tiež charakter poskytovanej 

výhody, t. j.  je potrebné ho zvažovať i  v spojení s  ďalšími znakmi 

objektívnej stránky presahujúcimi atribúty legálnej definície úplatku.   

 Napriek výhradám k  zákonnej definícii úplatku, v aplikačnej 

praxi pokiaľ ide o kvalitatívne vymedzenie pojmu úplatok nevznikajú 

zásadné problémy. Problematickým sa však javí kvan titatívne 

vymedzenie úplatku, a to v dôsledku  neexistencie spodnej hranice 

hodnoty úplatku, t. j .  že výška úplatku nie je rozhodujúca pre 

naplnenie tohto znaku. Úplatkom rozumieme poskytnutie plnenia či 

výhody akejkoľvek hodnoty, čo podľa môjho názoru nev yvolávalo 

problém v minulosti, pri uplatňovaní tzv. materiálneho či formálno -

materiálneho ponímania trestného činu a zohľadňovaní spoločenskej 

nebezpečnosti ako pojmového znaku trestného činu. Súčasné 

ponímanie trestného činu, interpretácia a možná aplikác ia zásady 

subsidiarity trestnej represie však kladie väčšie nároky na 

posudzovanie možnosti uplatnenia trestnej zodpovednosti u menej 

závažných deliktov. V praxi sa tak môžu vyskytovať problémy 

s  vymedzením poskytnutia či prijatia úplatku ako trestne 

relevantného konania. V  tomto smere Jelínek uvádza požiadavku 

prihliadať  na druh privilégia, ktoré je vyžadované alebo oblasť 

spoločenského života, v  ktorej k úplatkárstvu dochádza.
122

  

 Zákon neurčuje jednoznačne žiadnu hranicu medzi darom, 

pozornosťou, províziou a úplatkom. Musil v  tejto súvislosti 

konštatuje, že „žiadne zákonodarstvo, ani judikatúra nikde vo svete 

nenašli všeobecne akceptovateľný spôsob ako odlíšiť úplatok od 
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zdvorilostného daru.... ..miestne historické a sociálne špecifiká sú tak 

silné, že možno len ťažko prenášať akýkoľvek vzor zo zahraničia .“
123

 

V niektorých kultúrach je dokonca považované za urážku neprijať 

alebo nedať menší dar. Kováčová považuje posudzovanie darov, resp. 

pozorností za kontroverzný problém, poukazujúc na to, že naša 

spoločnosť je automaticky nastavená zaužívaným praktikám 

spojeným s  odmeňovaním lekára bonboniérou, učiteľa kvetom a  pod., 

pričom po preniknutí do hlbšej podstaty týchto úkonov, by sme ich 

mohli zaradiť k  istým formám úplatku, pretože ide o  zvýhodnenie 

obdarovanej  osoby za službu. Takýto prístup však nepovažuje za 

oprávnený, keďže s  prihliadnutím na konkrétne spoločenstvá, kultúry 

je často poskytnutý dar gestom ocenenia a  zásluh.
124

 

K ospravedlňovaniu korupcie kultúrnymi zvyklosťami obdarovávania 

sa negatívne stavia Stückelberger  poukazujúc na rozdiely medzi 

darom a úplatkom spočívajúce v  tom, že dary sú poskytované 

otvorene, slobodne, bez očakávania protihodnoty, zatiaľ čo úplatky 

sú odovzdávané v  tajnosti, často i  proti vôli poskytovateľa a  tiež 

konštatujúc, že každá kultúra má byť schopná rozdiel medzi darom 

a úplatkom vymedziť, aby sa zabránilo zdôvodňovaniu korupcie ako 

kultúrneho fenoménu.
125

 I keď možno jednoznačne súhlasiť s  jeho 

požiadavkou jasného rozlíšenia medzi darom a  úplatkom, definičné 

kritéria daru a úplatku, ktoré uvádza sú príliš jednoduché 

a nevystihujú vzťah medzi úplatkom a  darom tak, aby ich bolo možné 

jednoznačne diferencovať. Pri rozlíšení daru od úplatku nie je podľa 

môjho názoru zásadný spôsob, akým sa plnenie poskytuje (či 

                                                           
123

 MUSIL, J. Zahraniční trestněprávní úpravy potírání korupce. Trestní právo, 2003, roč. 8, č. 2, 

s. 2 – 8. ISSN 1211-2860.  s. 4 
124

 KOVÁČOVÁ, N. Korupcia na úrovni samosprávy. In: Organizovaná kriminalita a korupce. 

Platforma stínové ekonomiky státu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing s.r.o., 2013, 330 s. ISBN 

978-80-7418-182-5. s. 100 
125

 STÜCKELBERGER, CH. Pot-de-vin ou cadeau ? [online]. Copyright © 2012 Transparency 

International Schweiz. [cit. 18.4.2017] Dostupné z: 

http://www.transparency.ch/fr/aktuelles_schweiz/meldungen/2012_12_09_NL_F_Stueckelberger.

php  

http://www.transparency.ch/fr/aktuelles_schweiz/meldungen/2012_12_09_NL_F_Stueckelberger.php
http://www.transparency.ch/fr/aktuelles_schweiz/meldungen/2012_12_09_NL_F_Stueckelberger.php


  

 

72 

 

otvorene alebo v tajnosti), ale charakter vzájomného vzťahu 

subjektov a tiež príčinná súvislosť, v akej sa poskytuje. Pokiaľ ide 

o hodnotu poskytovaného plnenia, bolo by žiadúce vymedzenie 

kritérií určujúcich limity legitímneho správania sa od deliktného 

konania s trestnoprávnymi následkami. Len pri jasnom vymedzení 

úplatku, možno očakávať žiadúci hodnotový postoj spoločnosti v  tom 

zmysle, že úplatkárstvo bude vnímané ako negatívny jav spojený 

s odsúdením osôb, ktoré sa jej dopúšťajú, a  to nie len morálnym. 

Naopak neurčitosť a  nejasnosť právnej úpravy môže stimulovať 

výskyt korupčného správania sa v  dôsledku spoliehania sa 

potenciálnych páchateľov na nedostatky právnej úpravy jej 

postihovania, umožňujúcich v  konečnom dôsledku uniknúť trestnej 

zodpovednosti. Vymedzenie zreteľnejšej hranice medzi darom 

a úplatkom by určite k  precizovaniu právnej úpravy prispelo.  

 Vzhľadom ku konštrukcii úplatkárskych trestných činov 

a možnosti alternatívneho naplnenia ich objektívnej stránky tak vo 

vzťahu k  obstarávaniu veci všeobecného záujmu, ako i vo v súvislosti 

s podnikaním a  napokon i  výkonom právomoci úradnej osoby, sa 

domnievam, že kritéria určujúce hranice úplatku by mali vychádzať 

tak z hodnoty plnenia ako i  charakteru činnosti, v  súvislosti s  ktorou 

sú poskytované, pričom pre vznik trestnoprávnych následkov by mali 

byť stanovené odlišne práve s  ohľadom na naplnenie tej ktorej 

alternatívy. V zásade je neakceptovateľné poskytovanie darov bez 

ohľadu na ich hodnotu vo vzťahu k verejnému sektoru. V  takom 

prípade dopady s  poskytnutím daru nie sú viazané len na 

zainteresované osoby, ale postihujú celú spoločnosť, keďže dochádza 

k narušeniu pravidiel riadneho fungovania a  výkonu verejnej moci, 

príp. zvýhodneniu jednotlivca na úkor ostatných členov spoločnosti.  

Miernejšie kritéria by som však zvol ila pri plneniach 

poskytovaných v  súvislosti s  podnikaním. Vychádzam pritom zo 

zásady, že trestné právo ako ultima ratio má postihovať 
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najzávažnejšie protispoločenské konania, ktoré nie je možné riešiť 

mimotrestnými prostriedkami práva. Pokiaľ je podnikate ľská činnosť, 

resp. vzťahy v  rámci nej realizované len medzi subjektmi 

súkromného práva a  nie v vo vzťahu k  subjektom verejného sektora, 

a pritom žiadnym spôsobom nesúvisia s  obstarávaním všeobecného 

záujmu, je potrebné dôsledne zvažovať, či konanie, ktoré  by inak 

napĺňalo formálne znaky úplatkárskeho trestného činu v  súkromnom 

sektore je tak škodlivým, že má byť postihované prostriedkami 

trestného práva.  

Pri plneniach poskytovaných v  rámci obchodných vzťahov bez 

existencie legálneho nároku druhej strany j e potrebné dôsledne 

odlišovať zvyklostné dary ako formu poďakovania, či reklamnej 

prezentácie poskytované bez toho, aby to ovplyvnilo povahu 

vzájomných vzťahov od neprimeraných darov, ktoré ich už ovplyvniť 

môžu. Zároveň by však mala byť zohľadňovaná skuto čnosť, že 

obchodné dary sú bežne akceptovanou praxou pri výkone 

podnikateľskej činnosti. Tieto sú uznávané i  mimotrestnou 

legislatívou, keď napr. zákon č. 586/1992 Sb. o  daních z  příjmů, 

v znení neskorších predpisov, medzi daňovo neuznateľnými 

výdavkami v § 25 ods. 1 písm. t) vymenováva  výdaje „ na 

reprezentáciu, ktorými sú najmä výdaje na pohostenie, občerstvenie, 

dar....“. Priamo teda predpokladá poskytovanie takýchto výhod pri 

výkone podnikateľskej činnosti, a len upresňuje, že nie sú daňovo 

uznateľnými výdavkami. Rovnako poskytovanie rôznych výhod 

v rámci obchodných vzťahov len určitým obchodným partnerom 

(napr. poskytovanie zliav vybranému okruhu zákazníkov, poskytnutie 

dlhšej lehoty splatnosti len niektorým z  odberateľov a  pod.) je 

v praxi bežné, pričom nárok na ich poskytnutie neexistuje a  je len na 

účastníkovi takéhoto vzťahu, či výhodu v  súvislosti s  podnikaním 

poskytne. Rozlišujúcim kritériom medzi právom aprobovaným 

poskytnutím výhody a  úplatkom je tu absencia znaku 
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„neoprávnenosti“ predpokladaná l egálnou definíciou úplatku. Tento 

znak je pritom interpretovaný s  ohľadom na účel, poskytovanej 

výhody bez ohľadu na to, ako by takéto plnenie bolo označené 

v rámci konkrétneho vzťahu. V  tejto súvislosti Najvyšší súd ČR 

judikoval, že „neoprávnenosť výhody v zmysle § 334 ods. 1 trestného 

zákonníku spočíva v  účele, ktorý páchateľ zamýšľa dosiahnuť a  ktorý 

sa môže týkať tiež ovplyvnenia konkrétneho subjektu v  záležitosti, 

ktorá je predmetom záujmu páchateľa. Pre záver o  tom, že ide 

o úplatok, nie je rozhodujúce jeho formálne označenie (napr. ako 

sponzorský dar), ale jeho skutočná povaha v  spojení so sledovaným 

účelom.“
126

 Posudzovaný prípad sa týkal skutkového stavu, kedy 

obvinený ako konateľ obchodnej spoločnosti zaoberajúcej sa 

predajom zmrzliny na konkrétnej adrese v Ostrave starostovi 

mestského obvodu, v  ktorom sa daná prevádzkareň nachádzala, sľúbil 

zaplatenie čiastky 100  000 Kč v  prospech tohto mestského obvodu, 

pokiaľ úradníci tohto mestského obvodu znemožnia, aby  

konkurujúcemu podnikateľovi prevádzkujúcemu v blízkosti stánok so 

zmrzlinou, bolo vydané povolenie k  predsunutému predaju zmrzliny 

na chodníku. Podľa zaslaného dopisu bol pripravený čiastku 100  000 

Kč platiť mestskému obvodu každoročne. Po odmietnutí takejto 

„ponuky“ mestskou radou adresoval starostovi mestského obvodu 

ďalší dopis, v  ktorom ponúkanú čiastku zvýšil na 150  000,- Kč, čo 

bolo opäť odmietnuté. V  trestnom konaní obvinený svoju obranu 

založil okrem iného na tvrdení, že z  jeho strany sa jednalo 

o sponzorský dar, ktorý nesľuboval v  úmysle niekoho podplatiť, ale 

motivovať mestský obvod ku konaniu, na ktoré mal právny nárok 

vzhľadom k  tomu, že konkurenčný podnikateľ nespĺňal podmienky 

pre povolenie predsunutého predaja. Najvyšší súd sa tak zaoberal 

povahou peňažných prostriedkov, ktoré obvinen ý sľúbil poskytnúť 

a dospel k záveru, že išlo o  priame majetkové obohatenie, na ktoré 
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 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 7 Tdo 746/2016, zo dňa 27. 6. 2016. 
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mestská časť nemala právny nárok. Neoprávnenosť výhody, ktorej sa 

jej malo dostať pritom vyplývala z  účelu, ktorý obvinený ponukou 

sledoval. Svoj sľub podmieňoval tým, že  mestská časť bude určitým 

spôsobom rozhodovať vo veci patriacej do výkonu jej pôsobnosti, 

t . j.  že určitým spôsobom bude rozhodovať v  záležitosti týkajúcej sa 

konkurenčného podnikateľa. Z  toho súd vyvodil logický záver, že 

ponúknutie peňažných prostriedkov za určitý spôsob výkonu 

pôsobnosti v  záležitosti, na ktorej má dotknutý subjekt záujem je 

protiprávne, pričom neoprávnenosť výhody je daná práve účelom, 

ktorý mal byť sľubom dosiahnutý (ovplyvnenie pôsobnosti 

vykonávanej mestskou časťou), preto sľúbená p eňažná čiastka bola 

úplatkom a  nič na tom nemení ani skutočnosť, že navonok mala byť 

označená ako sponzorský dar.
127

 Sponzorské dary tak môžu byť 

považované za úplatok v  závislosti od konkrétnych okolností za 

ktorých sú prisľúbené, ponúkané či poskytované. B ude tomu tak 

v prípadoch, keď toto konanie je motivované zámerom dosiahnuť pre 

seba alebo iného nejaké zvýhodnenie v  súvislosti s  obstarávaním veci 

všeobecného záujmu.
128

 Podľa súčasnej úpravy tomu však tak je 

i  v prípade súvislosti s  podnikaním, a  to bez toho, že by sa 

vyžadovalo, aby korumpovaný subjekt pritom konal alebo zdržal sa 

konania spôsobom, ktorým poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu 

zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu napr. 

v slovenskej právnej úprave. Na porušenie povi nností viaže trestnú 

zodpovednosť pri definícii aktívnej a  pasívnej korupcie v  súkromnom 

sektore i  článok 2 Rámcového rozhodnutia 2003/568/SVV.
129

  

Preukazovanie okolností, za  akých boli takéto plnenia v  súvisiace 

s podnikaním poskytované, je náročné. Je nev yhnutné dôsledne 
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 Tamtiež. 
128

 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 8 Tdo 81/2011, zo dňa 23. 2. 2011.  
129

 Rámcové rozhodnutie Rady (EU) 2003/568/SVV, zo dňa 22.7.2003. [online] Copyright © 

European Union, 1995-2016 [cit. 18.4.2017]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0568&qid=1460560501431&from=EN. 
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skúmať príčinnú  súvislosť ich poskytovania, aby bolo možné 

vyvodiť záver o  trestnosti takéhoto konania, čo by v  prípade 

jasnejšieho kvantitatívneho určenia dolnej hranice úplatku 

súvisiaceho s  podnikaním v  niektorých prípadoch vôbec nebolo 

nutné.    

 Rozhodujúcim kritériom je, či plnenie je prisľúbené, či 

poskytnuté s cieľom, aby ovplyvnilo konanie druhej strany žiadúcim 

spôsobom. Pokiaľ by tomu tak bolo, naplnila by pri súčasnej úprave 

znaky úplatku a  takéto konanie by malo byť postihované bez ohľadu 

na hodnotu plnenia. Na druhej strane môžu byť poskytované plnenia, 

ktoré majú charakter drobnej pozornosti, či reklamného predmetu 

a s ich poskytnutím nie je možné spájať očakávanie ovplyvnenia 

postoja prijímajúcej strany. Ich hodnota však nes mie byť 

neprimeraná. Neprimeraný dar je totiž spôsobilý vyvolať pocit dlhu 

a tým narušiť i  rovnováhu vzájomného vzťahu zúčastnených 

subjektov a ovplyvniť tak už rozhodovanie obdarovaného i  keď s  ním 

nebola spojená konkrétna snaha o  získanie výhody zo strany 

poskytovateľa, preto napĺňa charakter úplatku. Neprimeraný dar tak 

môže napr. poškodzovať hospodárenie firmy, keď pod vplyvom 

poskytnutého daru/úplatku môže byť zamestnancom učinené pre 

firmu ekonomicky nevýhodné rozhodnutie. Otázkou je, ako určiť 

hranicu primeranosti. Súkromné firmy sa k braniu darov 

zamestnancami v súvislosti s  výkonom ich zamestnania stavajú 

rôzne. Niektoré to nedovoľujú vôbec, iné interným predpisom 

upravujú podmienky prijatia daru príp. jeho hodnotu.  

Domnievam sa, že definícia úplatku v § 334 ods. 3 tr. zák. by 

mala okrem pozitívneho, obsahovať i  negatívne vymedzenie, na 

základe čoho by bolo možné určiť, čo je ešte trestne irelevantným 

konaním a  jasnejšie odlíšiť hranice medzi úplatkom na strane jednej 

a darom, províziou, či iným právom aprobovaným plnením na strane 

druhej. Korupčné konanie súvisiace s  podnikaním môže mať spoločné 
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rysy napr. so sprostredkovaním, keďže tak pre korupciu ako i pre 

sprostredkovanie je charakteristická snaha subjektu ovplyvniť iný 

subjekt, aby jednal určitým spôsobom, zatiaľ čo pri korupcii to bude 

konanie protiprávne, pri sprostredkovaní sa sprostredkovateľ snaží 

o právom aprobované ovplyvnenie daného subjektu, aby jednal 

požadovaným legálnym spôsobom, za čo získava províziu. Rozdiel je 

i v tom, že sprostredkovanie predstavuje zmluvný vzťah a provízia je 

tak získavaná z činnosti vykonávanej na základe dvoj (alebo 

viacstranného) právneho úkonu spĺňajúceho požadované zákonné 

náležitosti.  

Pri negatívnom vymedzení úplatku je možné vychádzať 

i  z dôvodovej správy k Trestnoprávnemu dohovoru Rady Európy 

o korupcii, podľa ktorej neprimeranou výhodou nie sú výhody 

dovolené zákonom alebo administratívnymi pravidlami, ani 

minimálne dary, dary veľmi nízkej hodnoty alebo spoločensky 

akceptovateľné dary.  Zákonná definícia úplatku by de lege ferenda 

mala úplatok definovať tak, aby bolo možné jasne odlíšiť konanie, 

ktorého závažnosť nedosahuje trestnoprávnu relevanciu s  ohľadom na 

charakter a hodnotu poskytovaného plnenia. Zavedenie takejto 

úpravy by nebolo úplnou novinkou,  pretože v  minulosti už 

ustanovenie dekriminalizujúce poskytovanie úplatku v  prípade 

nepatrného prospechu za situácie, kedy nebol dotknutý verejný 

záujem obsahoval zákon č. 178/1924 Sb. o  úplatkářství a  proti 

porušování úředního tajemství. Toto konanie sa však považovalo za 

priestupok, ktorý bolo možné trestať i  vezením.
130

.  V súčasnosti je 

možné takéto konania posudzovať s ohľadom na zásadu subsidiarity 

trestnej represie, čo však nie vždy vedie k jasnému záveru. 

Problematickým je naplnenie podmienky možnosti  postihnutia 

konania podľa iného, mimotrestného predpisu. Vzhľadom k tomu, že 

neexistuje skutková podstata priestupku, ktorá by postihovala menej 

                                                           
130

 Pozri § 2 ods. 2 zák. č. 178/1924 Sb., o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství.  
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závažné formy konaní obdobných úplatkárskym trestným činom, je 

možnosť využitia zásady subsidiarity diskutovan ou otázkou. Napr. 

podľa Růžičku a Přepěchalovej uplatnenie korektívu obsiahnutého v 

§ 12 odst. 2 tr . zák. môže byť problematické v  tom, že bude ťažké 

nájsť skutkovú podstatu nejakého priestupku, za ktorý by bolo možné 

korupčné konanie postihovať.
131

 Podľa môjho názoru však, najmä pri 

úplatkárstve súvisiacom s  podnikaním, iným mimotrestným 

predpisom, ktorý by bolo možné uprednostniť pred trestnoprávnym 

postihom môžu byť i  súkromnoprávne predpisy upravujúce napr. 

zodpovednosť v  občianskoprávnych či pracovnoprávnych vzťahoch.  

Neexistencia negatívnej definície úplatku pri súčasnom širokom 

vymedzení v rámci pozitívnej definície v  zákone, vedie v aplikačnej 

praxi k takým situáciám, že ako trestný čin sú posudzované konania, 

ktoré síce formálne spadajú pod túto defin íciu, avšak ich závažnosť 

nedosahuje takého stupňa, aby v zmysle zásady ultima ratio bolo 

nevyhnutné postihovať ich prostriedkami trestného práva, ale naopak 

postačovali by i miernejšie, mimotrestné spôsoby.  

3.5.2 Obstarávanie veci všeobecného záujmu  

 

Súvislosť  s obstarávaním veci všeobecného záujmu, ako 

pojmový znak objektívnej stránky skutkových podstát trestných činov 

prijatia úplatku podľa § 331 tr. zák. a podplácania podľa § 332 tr. 

zák., predstavuje možný aplikačný problém súvisiaci s jeho 

vymedzením, nekorešpondujúcim s pretenziou určitosti zákonnej 

formulácie skutkovej podstaty trestného činu.  

 Rekodifikovaný trestný zákonník vychádza z formálneho 

ponímania trestného činu, ale pri formulácii skutkových podstát 
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  PŘEPECHALOVÁ, K., RŮŽIČKA, M. Legislativní změny po novém roce 2012, jejich dopad 

na stíhání korupce a k některým dalším otázkám souvisejícím se stíháním korupce. Dny práva 

2011 – Days of Law 2011. [online] © Masarykova univerzita. Brno 2012. [cit. 15.4.2016]. 

Dostupné z:  
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z časti prevzal vágne formulácie pojmov tvori acich znaky skutkovej 

podstaty trestného činu z predchádzajúcej úpravy, čo je v rozpore 

s požiadavkou jasnosti a určitosti noriem, ktorými sa zasahuje do 

práv a slobôd občanov. Jedným z týchto pojmov je i „ obstarávanie 

veci všeobecného záujmu“. Pri jeho interpretácii sa vychádza 

z judikatúry, ktorej výklad pojmu všeobecný záujem prevzala 

i  doktrína. Najčastejšie sa pri jeho vymedzení poukazuje na 

stanovisko Najvyššieho súdu z roku 1988, ktoré uvádza, že „ ide o 

každú činnosť, ktorá súvisí s plnením spoločens ky významných úloh, 

teda nie len o rozhodovanie orgánov štátnej moci a správy, ale i o 

uspokojovanie záujmov občanov a organizácii v oblasti materiálnych, 

zdravotných, sociálnych, kultúrnych a iných potrieb .“
132

  

Pri judikatúre interpretujúcej pojem všeobecn ého záujmu z  pred roku 

1990 je však potrebné zohľadniť odlišnú spoločenskú situáciu, 

v ktorej vznikala. Táto za obstaranie veci všeobecného záujmu 

považovala i  podplácanie v  súvislosti s  obstarávaním tzv. 

úzkoprofilového tovaru alebo služieb
133

,  ako napr. i  predaj nových 

motorových vozidiel či farebných televízorov, zriaďovanie telefónnej 

prípojky, či služby poskytované pri renovácii bytu, alebo kopanie 

hrobu
134

,  ale i povinnosti pracovníka zaisťovať riadny chod 

reštaurácie
135

 Prax súdov v  období socializmu vychádzala z toho, že 

„poskytovanie služieb socialistickými organizáciami sa považuje za 

obstarávanie veci všeobecného záujmu“
136

.  Pod všeobecný záujem 

bolo teda možné podradiť veľký rozsah vzťahov, vrátane tých, ktoré 

v súčasnosti podraďujeme pod vzťahy výlučne súkromné, či 

individuálne záujmy jednotlivcov. Súdna prax za socializmu 

považovala za obstarávanie veci všeobecného záujmu predovšetkým 

činnosť spočívajúcu vo výkone právomoci verejných činiteľov, najmä 
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 Stanovisko Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. Tpjf 28/87, zo dňa 26. 1. 1988. 
133 Stanovisko Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. Plsf 1/78, zo dňa 27. 6. 1978. 
134 Napr. Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 4Tz 20/88, zo dňa 9. 9. 1988.  
135

 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 4 Tz 13/87, zo dňa 29. 9. 1987. 
136 Tamtiež. 
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rozhodovaním funkcionárov a pracovníkov štátnej moci a správy, ale 

i  vo výkone funkčných a  pracovných povinností zamestnancov 

štátnych, družstevných, spoločenských a  iných organizácii, kedy síce 

nešlo o  činnosť, ktorá by mala charakter výkonu právomoci, ale tieto 

osoby plnili spoločenské úlohy uvedených organizácii.
137

  

 Námietkou nepoužiteľnosti prednovembrovej judikatúry pre 

vymedzenie pojmu obstarávania veci všeobecného záujmu, a  s tým 

súvisiacej neurčitosti vymedzenia skutkovej podstaty trestného činu 

prijímania úplatku (teraz prijatia úplatku), sa zaoberal  i Ústavný súd 

ČR, ktorý poukázal na to, že „úplatkárstvo ako také, a  v súvislosti 

s tým i  spôsob vyžadovania úplatkov a  ich povaha, môžu mať 

i  v podmienkach trhového hospodárstva natoľko rozmanitú podobu, 

že pokus o  ich ešte bližšiu definíciu by mohol znamenať také pojmové 

obmedzenie, ktoré by nepostihlo všetky mysliteľné formy tejto 

trestnej činnosti. Zložitosť života spoločnosti vylučuje schopnosť 

objektívne (v  zákonoch) formulovaného práva postihnúť svojimi 

výpočtami a  definíciami všetku variabilitu jeho prejavov. Preto 

v tejto súvislosti vystupuje do popredia práve úloha súdov pri 

interpretácii tohto pojmu a  pri jeho aplikácii na jednotlivé 

prípady.“
138

 Možno súhlasiť s tým, že osobitý charakter 

úplatkárskych trestných činov si vyžaduje individuálny príst up pri 

hodnotení a kvalifikácii prejavov korupčného správania, avšak pojem 

všeobecného záujmu a jeho aplikácia na jednotlivé prípady bez 

vymedzenia aspoň základných kritérií pre jeho interpretáciu, sa môže 

dostávať do konfliktu s požiadavkou určitosti vyme dzenia skutkovej 

podstaty trestného činu. Princípy právnej istoty vyplývajúce z čl. 2 

ods.2 a čl. 4 ods.1 a 2 Listiny základných práv a  slobôd požadujú, 
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 BESTA, Z., HASCH, K. Některé aktuální otázky postihu trestných činů úplatkářství. 
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aby príkazy a zákazy boli v zákone vyjadrené tak, aby nevznikali 

pochybnosti o základnom obsahu právnej  normy.  

 Pre vymedzenie interpretačných kritérií pojmu všeobecný 

záujem, ktoré by mali napomôcť správnej aplikácii úplatkárskych 

skutkových podstát v konkrétnych prípadoch možno vychádzať 

z komparácie definícií či súvislostí, v akých je pojem všeobecného 

záujmu používaný v právnych normách, judikatúre či náuke. Je však 

tiež potrebné brať zreteľ na spoločenský vývoj, ktorý môže prinášať 

zmeny v chápaní pojmu všeobecného záujmu, toto ponímanie sa môže 

vyvíjať a modifikovať pod vplyvom spoločenských zmien 

i  politických pomerov.  

 Idea zohľadňovania všeobecného záujmu sa začala presadzovať 

vo Francúzsku v 18. storočí pod vplyvom koncepcie, ktorú objasňuje 

Jean Jacques Russeau v diele  O spoločenskej zmluve (Du contract 

sociale ou principes du droit politique ).
139

 Všeobecný záujem 

(l’intérêt général ) sa stal jedným z  kľúčových pojmov pri formovaní 

francúzskeho právneho systému v  dobe osvietenstva. Vo Francúzsku 

je tento pojem chápaný vo viacerých rovinách. Zatiaľ čo utilitárna 

teória vidí vo všeobecnom záujme súčet individuálnych záujmov, 

proaktívny prístup chápe všeobecný záujem ako prekonanie záujmov 

jednotlivcov a v tomto kontexte je vyjadrením všeobecnej vôle. 

Marxistická teória chápe všeobecný záujem ako záujem vládnucej 

spoločenskej triedy, neoliberálna teória zase kladie dôraz na 

všeobecný záujme ako určujúci limit obmedzovania občianskych 

slobôd. Poukazuje sa však i  na to, že práve prílišná roztrieštenosť 

a zložitosť tohto pojmu, neumožňujúca jeho rigidnú a  vopred 

stanovenú definíciu, dáva silu celému konceptu  všeobecného záujmu 

a umožňuje reagovať na aktuálne spoločenské potreby a  výzvy.
140
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 ROUSSEAU, J. J. O spoločenské smlouvě neboli o zásadách státního práva. Český Těšín: Aleš 

Čeněk, 2002. 157 s. ISBN: 80-86473-10-4. 
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Pojem všeobecného záujmu v  súvislosti s  vymedzením skutkových 

podstát úplatkárskych trestných činov sa však vo francúzskom 

trestnom zákone nevyskytuje. Ide vlastne o  špecifikum českej 

a slovenskej právnej úpravy. Slovenská teória všeobecný záujem 

charakterizuje v súlade s  jeho zákonnou definíciou (§ 131 ods. 1 

slov. tr. zák.) ako záujem presahujúci rámec individuálnych práv 

a záujmov jednotlivcov, ktorý je dôležitý z  hľadiska záujmov 

spoločnosti. Rozumejú sa ním úlohy, na plnení ktorých má záujem 

celá spoločnosť, právnické osoby alebo aspoň väčšia skupina ľudí, 

pričom sem nepatria záujmy jednotlivcov vyplývajúce z  ich osobných 

práv alebo povinností.
141

 Obdobne vymedzuje vec všeobecného 

záujmu i  česká literatúra, ktorá však naviac pod tento pojem 

s poukazom na § 334 ods. 3 tr. zák. subsumuje i  zachovávanie 

povinnosti uložených právnym predpisom alebo prevzatých zmluvne 

v obchodných vzťahoch a  za vec všeobecného záujmu tak považuje 

i  dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže.
142

 

 Legálnu definíciu pojmu všeobecný záujem trestný zákonník 

neobsahuje. Ustanovenie § 334 ods. 3 tr. zák. však ustanovuje, že za 

obstarávanie veci všeobecného záujmu sa považuje „ tiež 

zachovávanie povinnosti uloženej právnym predpisom alebo zmluvne 

prevzatej, ktorej účelom je zaistiť, aby v  obchodných vzťahoch 

nedochádzalo k  poškodzovaniu alebo bezdôvodnému zvýhodňovaniu 

účastníkov týchto vzťahov alebo osôb, ktoré ich menom konajú “. 

Ide o znenie prevzaté z predchádzajúceho trestného zákona (§ 162a 

odst. 3 TZ 1961), ktoré malo svoje opodstatnenie v predchádzajúcej 

úprave, kedy „súvislosť s podnikaním“ nebola znakom skutkovej 

                                                                                                                                                               
Dostupné z: http://docs.eclm.fr/pdf_annexe/AssociationsCitoyennesPourDemain-

InteretGeneral.pdf 
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podstaty, t .  j .  toto ustanovenie umožňovalo podradením záujmu na 

riadnom fungovaní obchodných vzťahov pod vec všeobecného 

záujmu, postihovať korupčné praktiky pri obchodnej činnosti 

v súkromnom sektore a  harmonizovať tak českú právnu úpravu 

s medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z  Trestnoprávneho 

dohovoru o korupcii a Rámcového rozhodnutia  Rady (EU) 

2003/568/SVV. Doplnením ďalšieho alternatívneho znaku 

subjektívnej stránky skutkových podstát úplatkárskych trestných 

činov, ktorým je „súvislosť s  podnikaním“ však stráca opodstatnenie 

a pôsobí nesystematicky. Je nepochybné, že zachovávanie zákonn ých 

alebo zmluvných povinností, ktorých účelom je zaistiť riadne 

fungovanie obchodných vzťahov, bude mať „ súvislosť s  podnikaním“ 

a bolo by teda postihnuteľné i v prípade, že by nebolo podradené pod 

vec všeobecného záujmu. Takéto vymedzenie sťažuje možnost i 

relevantného vymedzenia pojmu vec všeobecného záujmu, keďže 

subsumuje pod tento pojem súkromné (obchodnoprávne) vzťahy, 

ktorých dosah a  dôsledky nimi vyvolané nemusia zasahovať iné 

subjekty než samotných účastníkov daného vzťahu.  

 Zhoda v judikatúre i trestnoprávnej náuke panuje v tom, že 

všeobecný záujem nie je možné chápať zúžene len ako záujem štátu 

vyjadrený rozhodnutiami a činnosťou orgánov štátnej moci, ale týka 

sa širšieho okruhu vzťahov, na ktorých má záujem celá spoločnosť 

alebo určitá konkrétna skupina osôb. Pod pojem obstarávania veci 

všeobecného záujmu je tak podraďovaná všetka činnosť orgánov 

štátnej správy a moci, ale tiež činnosti súvisiace s uspokojovaním 

ľudských potrieb, ktoré majú celospoločenský alebo skupinový 

rozmer.  Otázkou zostáva,  kde je hranica ktorá vytvára „skupinový 

rozmer“ uspokojovania potrieb jednotlivcov, aby bolo možné ho 

charakterizovať ako vec všeobecného záujmu. Je možné ho určiť 

s ohľadom na počet osôb v danej skupine, alebo bude posudzovaný 
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z hľadiska významu uspokojovanej potreby, a podľa akých kritérií 

zase určiť tento význam?  

 K problematike interpretačných kritéri í pojmu všeobecného 

záujmu Pelc uvádza, že tento pojem „má svoju kvantitatívnu 

a kvalitatívnu stránku, ktorých určenie a  odlíšenie nie je celkom 

jednoduché, pretože sú vzájomne previazané a  navzájom sa doplňujú 

a ovplyvňujú. Kvantitatívny aspekt odráža priame dôsledky, tzn. je 

závislý napr. na počte priamo zainteresovaných osôb. Kvalitatívny 

aspekt vychádza zo všeobecného kritéria, a  to z významu hodnoty 

porušovanej určitým konaním, bez ohľadu na počet dotknutých osôb. 

Definícia všeobecného záujmu by mala byť vykladaná v  súvislosti 

s týmito kritériami.“
143

 Ako už bolo vyššie uvedené, hranica 

oddeľujúca záujem jednotlivcov od záujmu všeobecného nie je 

zreteľná a tak „kvantitatívne kritérium“ by si vyžadovalo precizáciu 

okolností určujúcich túto hranicu a  následne by nemuseli by  

interpretácii vznikať zásadné problémy, avšak záver o  význame 

hodnoty porušovanej korupčným konaním, t. j.  naplnenie 

„kvalitatívneho kritéria“ môže stále isté nejasnosti spojené s  určením 

čo je, a čo nie je významná hodnota, vyvolávať. K  tomu Pelc uvádza, 

že ide o  hodnotu narušenú v  konkrétnom prípade, ktorá „má 

nepochybne celospoločenský význam.“
144

.  Nepochybne 

celospoločenský význam je však interpretačným kritériom, ktorého 

vymedzenie je zase značne zložité a neurčité z dôvodu abstraktnosti 

tohto pojmu a pre definovanie rovnako abstraktného pojmu 

všeobecného záujmu nevhodné. Je tak ako kritérium použiteľné len 

v okruhu prípadov, kde by bol  takýto význam zjavný a nepochybný. 

Tak napríklad nie je sporné, že korupčné konania spojené s  verejným 
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sektorom a s tým spojené narušenie fungovania verejnej správy budú 

mať celospoločenský význam a  naplnia tak „kvalitatívne kritérium“ 

všeobecného záujmu.  Nie už tak zjavný je však celospoločenský 

význam pri okruhu činností spadajúcich do sféry súkromného 

sektora. Napr. poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti 

je s ohľadom na naplnenie kvantitatívneho i kvalitatívneho 

interpretačného kritéria uvádzaného Pelcom možné považovať za vec 

všeobecného záujmu, keďže sa týka väčšieho okruhu ľudí a má 

nepochybne celospoločenský význam, pričom judikatúra v Českej 

republike je v tomto smere v zásade jednotná, keď poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti spája s obstarávaním veci všeobecného 

záujmu, avšak v určitých prípadoch (i keď na počet v minimálnom 

množstve), sa môžu vyskytnúť osobitné skutkové okolnosti, pri 

vyhodnotení ktorých súvislosť s obstaraním veci všeobecného záujmu 

ani pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí byť daná. Môže 

to nastať v situáciách, kedy vzťah, ktorý by inak spĺňal všetky 

atribúty korupčného vzťahu, žiadnym spôsobom nezasahoval do práv 

a oprávnených záujmov iných, než zúčastnených subjektov a bol by 

vzťahom týkajúcim sa výlučne ich individuálnych práv v rámci 

súkromného práva, t.  j.  nemal by ani „celospoločenský význam“. 

Takúto otázku riešil i  Ústavný súdu SR
145

,  ktorý dospel k záveru, že 

estetická operácia na žiadosť pacientky má súkromnoprávnu povahu 

nepredstavujúcu vec všeobecného záujmu. V  tejto situácii tiež 

zdôraznil, že: „Trestné právo (trestný čin) s trestnoprávnou 

kvalifikáciou určitého konania, ktoré má súkromnoprávny základ, je 

potrebné považovať za ultima ratio , teda za krajný právny 

prostriedok, ktorý má význam predovšetkým celospoločenský, t.  j .  z 

hľadiska ochrany základných spoločenských hodnôt. V zásade však 

nemôže slúžiť ako prostriedok nahradzujúci ochranu práv a právnych 

záujmov jednotlivca v oblasti súkromnoprávnych vzťahov, kde závisí 
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predovšetkým na individuálnej aktivite jednotlivca, aby strážil svoje 

práva (vigilantibus iura), ktorým má súdna moc poskytovať ochranu. 

Je však neprijateľné, aby túto ochranu aktívne preberali orgány 

činné v trestnom konaní, ktorých úlohou je ochrana predovšetkým 

celospoločenských hodnôt, nie priamo konkrétnych subjektívnych 

práv jednotlivca, ktoré svojou povahou spočívajú v súkromnoprávnej 

sfére.“
146

 

 Z uvedeného je zrejmé, že koncepcia všeobecného záujmu je 

variabilná, nie je ju možné definovať exaktne, interpretácia je 

nevyhnu tná v každom jednotlivom prípade s ohľadom na dané 

okolnosti. V konkrétnych prípadoch môže byť pritom zložité určiť 

existenciu súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu, na 

ktorej je kriminalizácia úplatkárskeho konania založená. Zakotvenie 

legálnej definície verejného záujmu by však v konečnom dôsledku 

mohlo byť obmedzujúce a nepostihovať všetky prípady alebo naopak 

v prípade príliš širokej definície kriminalizovať konania, ktorých 

postihovanie prostriedkami trestného práva nie je vhodné.  

 Ustálenie interpretačných kritérií akceptovateľných právnou 

vedou i aplikačnou praxou by však napomohlo jednotnej interpretácii 

pojmu všeobecný záujem. Náležité vyporiadanie sa s  nimi 

v odôvodnení rozhodnutia, by prispelo k  správnej aplikácii a  príp. 

trestnoprávnemu postihu v konkrétnych prípadoch korupčného 

konania. Zároveň by ich používanie bolo dôvodom pre skúmanie 

a skutočné zohľadňovanie individuálnych odlišností jednotlivých 

prípadov, aby nedochádzalo k  mechanickému preberaniu záverov 

o naplnení kritéria všeobecného záujmu len s  ohľadom na oblasť, 

ktorej sa konanie týka. Takéto kritéria by však nemali obsahovať 

abstraktné či vágne formulácie, ale poskytovať jasné pravidlá pre 

určenie súvislosti s  obstarávaním veci všeobecného záujmu. Je však 

otázkou do diskusie, či vzhľadom na koncept všeobecného záujmu je 
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vytvorenie takýchto jednotných kritérií možné. Za vhodnejší spôsob 

by som de lege ferenda  považovala systémovú zmenu v  úprave 

úplatkárskych trestných činov v  rámci, ktorej by tento znak skutkovej 

podstaty bol vypustený, resp. nahradený inými pojmovými znakmi 

tvoriacimi objektívnu stránku týchto trestných činov. Inšpiráciou tu 

môžu byť zahraničné úpravy, ktoré (s výnimkou Slovenska) 

úplatkárske trestné činy nespájajú s  obstarávaním veci všeobecného 

záujmu, ako i definovanie korupčných konaní v  medzinárodných 

dokumentoch, ktorých cieľom je harmonizácia národných úprav. 

Tieto rovnako znak pojem súvislosť s  obstarávaním veci všeobecného 

záujmu ako pojmový znak konania nepoznajú.   

K takémuto záveru vedie i  problematickosť českej právnej úpravy 

postihujúcej korupciu v  súkromnom sektore, kde interpretácia pojmu 

všeobecného záujmu pri aktuálnom vymedzení skutkových podstát je 

obzvlášť zložitou. Pokiaľ ide o verejný sektor vykonávajúci činnosť 

vo verejnom záujme, nie sú pochybnosti o tom, že súvislosť konania 

v oblasti verejnej sféry, s obstarávaním všeobecného záujmu je daná. 

Všeobecný záujem je však pojmovo širším než pojem verejný záujem, 

a zahŕňa v sebe i určitú skupinu činností patriacich do súkromného 

sektora, a práve tu môžu vznikať interpretačné problémy. 

Postihovanie korupčného konania v súkromnom sektore za trestné 

činy prijatia úplatku podľa § 331 TZ a podplácania podľa § 332 TZ, 

vyžaduje existenciu súvislosti s podnikaním alebo súvislosť s 

obstarávaním veci všeobecného záujmu. A práve vymedzenie okruhu 

súkromnoprávnych konaní, ktoré síce nesúvisia s podnikaním, avšak 

súvisia s  obstarávaním veci všeobecného záujmu vyvoláva diskusie o 

tom, aké súkromnoprávne vzťahy pod pojem všeobecného záujmu 

spadajú. Nejasnosti spojené s výkladom pojmu všeobecného záujmu 

sú zásadným problémom pri postihovaní korupcie práve v súkromnej 

sfére, bez účasti verejného prvku.  
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3.5.3 Súvislosť s podnikaním  

 

 Alternatívne skutkové podstaty prijatia úplatku podľa § 331 tr. 

zák. a podplatenia podľa  § 332 tr. zák. postihujúce konanie 

v príčinnej súvislosti s podnikaním svojim alebo iného, bez ohľadu 

na to, či ide o   vec súvisiacu s obstarávaním všeobecného záujmu, 

zaviedol v rámci rekodifikácie nový český trestný zákonník. 

Reagoval tak na požiadavky vyplývajúce z medzinárodných záväzkov 

Českej republiky ako i členstva v  EU, avšak tieto implementoval nie 

zrovna najvhodnejším spôsobom. Práve aktívna a pasívna korupcia 

súvisiaca s podnikaním, t. j .  korupcia v obchodných záväzkových 

vzťahoch, je typickým prejavom korupcie v súkromnom sektore bez 

účasti verejného prvku. Prvý krok k  jej postihovaniu predstavovala 

už novela predchádzajúceho trestného zákona vykonaná zákonom č. 

539/2004 Sb, ktorá s  účinnosťou od 23.10.2004 rozšírila okruh 

vzťahov spadajúcich pod obstarávanie veci všeobecného záujmu. Ako 

som už vyššie uviedla, takéto rozširovanie významu pojmu 

všeobecného záujmu nepovažujem za vhodné a  kritiku si zaslúži 

najmä fakt, že rekodifikovaným trestným zákonníkom bolo toto 

ustanovenie prevzaté bez ohľadu na to, že do skutkových podstát 

prijatia úplatku a  podplatenia bol vložený nový, alternatívny znak 

korupčného konania, ktorým je súvislosť s  podnikaním.  

 Český právny poriadok po zrušení Obchodného zákonníku 

(zák. č. 513/1991 Sb.) od 1. 1. 2014 neobsahuje legálnu definíciu 

podnikania, je však možné ju odvodiť z ustanovenia § 420 zák. 

89/2012 Sb., občanský zákoník,  v znení neskorších predpisov, 

definujúceho podnikateľa
147

.  Za podnikanie tak možno považovať 

samostatnú zárobkovú činnosť vykonávanú živnost enským alebo 

obdobným spôsobom, na vlastný účet a zodpovednosť, so zámerom 
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činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Podľa Výkladového 

stanoviska Expertnej skupiny Komisie pre aplikáciu novej civilnej 

legislatívy pri Ministerstve spravodlivosti zo dňa 9. 4. 2014 

„podnikanie nie je viazané v novom občianskom zákonníku na 

dovolenosť, t . j.  na to, že ten kto podniká, má k podnikaniu príslušné 

podnikateľské oprávnenie, pokiaľ je vyžadované. Nový občiansky 

zákonník stanovuje, že ten kto podniká v zmysle § 420 ods. 1 NOZ je 

podnikateľom bez ohľadu na to, či potrebné podnikateľské 

oprávnenie má, alebo či k danej činnosti žiadne podnikateľské 

oprávnenie nie je potrebné. Pokiaľ však je niektorá činnosť zákonom 

úplne zakázaná ( napr. obchodovanie s  ľuďmi, obchod  s drogami a 

pod.), takáto činnosť nemôže byť podnikaním v zmysle § 420 NOZ. 

Pre posúdenie, či konkrétna činnosť je podnikaním alebo nie, tak 

rozhoduje fakticita takejto činnosti a nie či pre konkrétny prípad 

bola povolená. Podmienka všeobecnej dovolenosti  však musí byť vždy 

splnená, aby sa mohlo jednať o  podnikanie .“ 
148 

  

Oproti predchádzajúcej definícii v zrušenom zákone č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník,  je definícia podnikania na základe týchto 

definičných znakov širšia, predovšetkým už nie je požadované , aby 

išlo o osobu s podnikateľským oprávnením.  Vymedzenie podnikania 

je dostatočne určitým a v praxi by nemalo spôsobovať aplikačné 

problémy pri skúmaní naplnenia tohto pojmového znaku skutkovej 

podstaty trestných činov prijatia úplatku podľa § 331 tr. z ák. 

a podplácania podľa § 332 tr. zák.  

V súvislosti s  týmto znakom je však v  teórii nevyriešenou otázka 

vzájomného vzťahu alternatívnych znakov súvislosti s  podnikaním 

a súvislosti s  obstarávaním veci všeobecného záujmu, pokiaľ by boli 

naplnené oba tieto znaky a konanie tak zodpovedalo obom alineám 

                                                           
148 Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 

Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9.4.2014. [online] Copyright © Česká advokání komora [cit. 

20.11.2016]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/stanoviska-k-noz-k-pojmu-podnikatel-

podle-obcanskeho-zakoniku?browser=full 
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skutkovej podstaty. Je možný súbeh takýchto trestných činov? Ide 

o alternatívy, t .  j.  pre trestnosť konania bude postačovať naplnenie 

jednej z nich, ale môžu nastať situácie, kedy relevantné konanie bude 

mať súvislosť tak s  obstarávaním veci všeobecného záujmu ako 

i  s podnikaním. V  takejto situácii bude potrebné riešiť otázku, či sa 

jedná o  jeden trestný čin, alebo ide o  súbeh trestných činov. 

Problematickým v  tomto zmysle je vymedzenie objektu trestného 

činu prijatia úplatku (to isté platí i  o podplatení), keď tento pri svojej 

alternatíve spojenej s  obstarávaním veci všeobecného záujmu 

nepochybne predstavuje chránený záujem spočívajúci na riadnom, 

nestrannom a zákonnom obstarávaní veci všeobecného záujmu. Pri 

druhej alternatíve, t.  j .  pri súvislosti s  podnikaním, je však objektom 

záujem na riadnom výkone podnikateľskej činnosti. Ide o  dva 

rozdielne objekty chránené jedným trestným činom, v  rámci dvoch 

skutkových podstát odlišujúcich sa alineami, čo je prvým 

predpokladom úvah o  možnom súbehu. Pokiaľ by sa nejednalo 

v konkrétnom prípade o  pokračovanie v  trestnom čine, nie je ani 

predpoklad existencie iného prípadu, kedy teória súbeh vylučuje.    

 

3.5.4 Úradná osoba  

 

Pojmovým znakom majúcim význam pre úplatkárske trestné či ny 

je pojem úradná osoba. Pri trestných činoch prijatia úplatku 

a podplácania ide o  kvalifikačný znak, keďže okolnosťou 

podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby je pokiaľ bol čin 

spáchaný úradnou osobou (prijatie úplatku) alebo bol spáchaný voči 

úradnej osobe (podplatenie). Pojmom „úradná osoba“ bol pri 

rekodifikácii trestného práva hmotného nahradený zaužívaný pojem 

„verejný činiteľ“. 

Verejný činiteľ bol v  predchádzajúcom trestnom zákone 

definovaný v § 89 ods. 9 ako volený funkcionár alebo iný zodpovedný 
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pracovník orgánu štátnej správy a  samosprávy, súdu alebo iného 

štátneho orgánu alebo príslušník ozbrojených síl alebo 

bezpečnostného zboru, súdny exekútor pri výkone exekučnej činnosti, 

spisovaní exekútorských zápisov a  pri činnostiach vykonávaných 

z poverenia súdu podľa osobitného právneho predpisu, pokiaľ sa 

podieľa na plnení úloh spoločnosti a  štátu a  používa pritom 

právomoc, ktorá mu bola v  rámci zodpovednosti za plnenie týchto 

úloh zverená. Pri výkone oprávnení a  právomocí podľa osobitného 

predpisu bola verejným činiteľom tiež osoba, ktorá bola ustanovená 

za lesnú stráž, vodnú stráž, stráž prírody, poľovnícku stráž alebo 

rybársku stráž. K  trestnej zodpovednosti verejného činiteľa sa 

vyžadovalo, aby trestný čin bol spáchaný v  súvislosti s  jeho 

právomocou a zodpovednosťou. Pokiaľ tak ustanovovala vyhlásená 

medzinárodná zmluva, považoval sa za verejného činiteľa za týchto 

podmienok aj funkcionár, alebo iný zodpovedný pracovník štátneho 

orgánu, samosprávy, ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru 

cudzieho štátu. Pre účely úplatkárskych trestných činov bol pojem 

verejného činiteľa rozšírený ustanovením §  162a ods. 2 TZ 1961 

o osobu  

 zastávajúcu funkciu v  zákonodarnom orgáne, súdnom orgáne, 

orgáne verejnej správy alebo v  inom orgáne verejnej moci 

cudzieho štátu 

 zastávajúcu funkciu v  medzinárodnom súdnom orgáne  

 zastávajúcu funkciu, zamestnanú alebo pracujúcu 

v medzinárodnej alebo nadnárodnej organizácii vytvorenej 

štátmi alebo inými subjektami medzinárodného práva verejného 

alebo v ich orgánoch a inštitúciách  

 zastávajúcu funkciu v  podniku, v ktorom má rozhodujúci  vplyv 

Česká republika alebo cudzí štát  pokiaľ je s  výkonom takejto 

funkcie, zamestnania alebo práce spojená právomoc pri 
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obstarávaní veci všeobecného záujmu a  trestný čin bol 

spáchaný v  súvislosti s  touto právomocou . 

Toto rozšírenie legálnej definície vere jného činiteľa bolo do 

predchádzajúceho trestného zákonníka zavedené  v  r.  1999 novelou 

č.  96/199 Sb. v súvislosti s  plnením záväzkov vyplývajúcich 

z Dohovoru o boji proti podplácaniu zahraničných verejných 

činiteľov v  medzinárodných obchodných transakciách prijatého 

v novembri 1997.  

 Súčasná úprava pojmu úradná osoba vychádza z  rovnakého 

spôsobu vymedzenia ako predchádzajúca úprava, keď vymedzuje 

pojem úradnej osoby kumulatívnymi základnými znakmi:  

 ide o osobitne zodpovednú v  zákone uvedenú fyzickú osobu 

(zvolenú, menovanú, poverenú ustanovenú, atď.),  

 musí plniť úlohy štátu alebo spoločnosti,  

 používa pritom právomoc, ktorá jej bola zverená v  rámci 

zodpovednosti za plnenie úloh spoločnosti,  

 trestný čin musí byť spáchaný v  súvislosti s  touto právomocou 

a zodpovednosťou.
149

 

Taxatívny výpočet osôb bol oproti predchádzajúcej úprave rozšírený 

o  finančného arbitra a  jeho zástupcu a  tiež o  notára. Aktuálne teda 

za splnenia vyššie uvedených podmienok sa za verejného činiteľa 

považujú  

 sudca 

 štátny zástupca  

 prezident Českej republiky, poslanec alebo senátor Parlamentu 

Českej republiky, člen vlády Českej republiky alebo iná osoba 

zastávajúca funkciu v  inom orgáne verejnej moci  

                                                           
149

 JELÍNEK, J a kol. Trestní zákonník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 6. vydání. Praha: 

Leges, 2016, 1280 s. ISBN: 978-80-7502-106-9. s. 188. 
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 člen zastupiteľstva alebo zodpovedný úradník územnej 

samosprávy, orgánu štátnej správy alebo in ého orgánu 

verejnej moci,  

 príslušník ozbrojených síl alebo bezpečnostného zboru alebo 

strážnik obecnej polície  

 súdny exekútor pri výkone exekučnej činnosti a  pri činnostiach 

vykonávaných z  poverenia súdu alebo štátneho zástupcu  

 notár pri vykonávaní úkonov v konaní o  dedičstve ako súdny 

komisár  

 finančný arbiter a  jeho zástupca  

 fyzická osoba, ktorá bola ustanovená za lesnú stráž, stráž 

prírody, poľovnícku stráž alebo rybársku stráž  

Za týchto podmienok sa v  zmysle § 127 ods. 3 tr. zák. za úradnú 

osobu považuje  tiež osoba cudzieho štátu alebo medzinárodnej 

organizácie, pokiaľ tak ustanovuje medzinárodná zmluva alebo 

pokiaľ so súhlasom orgánov Českej republiky pôsobí na jej území, 

pričom zákon uvádza, výnimky, kedy sa takýto súhlas nevyžaduje.  

Trestný zákonník z  predchádzajúcej úpravy  zachoval i  rozšírenie 

výpočtu osôb spadajúcich pod všeobecnú definíciu úradnej osoby 

(§  127 tr. zák.) o  ďalšie osoby pre účely posudzovania pojmu „úradná 

osoba“ ako znaku skutkových podstát úplatkárskych trestných činov 

(§  334 ods. 2 tr. zák.), pričom tu, oproti predchádzajúcej úprave, pri 

osobe „zastávajúcej funkciu v  medzinárodnom súdnom orgáne“ došlo 

len k doplneniu ďalších alternatív, t.  j.  v  tomto orgáne „zamestnanej 

alebo pracujúce“ .   

Toto špeciálne pojatie úradnej osoby vo vzťahu ku korupčným 

trestným činom plne rešpektuje medzinárodné záväzky Českej 

republiky a je v súlade s  požiadavkami článku 1 a  4 Prvého protokolu  

k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev 



  

 

94 

 

v spojení s  definíciami trestných činov vyjadrenými v  článkoch 2 a  3 

tohto protokolu.  

Slovenská právna úprava i  po rekodifikácii zachovala pojem 

verejný činiteľ a na rozdiel od tej českej nemá špeciálnu rozširujúcu 

definíciu verejného činiteľa vo vzťahu ku korupčným trestným 

činom. Výkladové ustanovenie zaradené do všeobecnej časti 

slovenského trestného zákonníka pritom definuje diferencovane 

verejného činiteľa (§ 128 ods. 1slov. tr. zák.) a  zahraničného 

verejného činiteľa (§ 128 ods. 2 slov. tr. zák.). Za verejného činiteľa 

pritom považuje širší okruh  osôb, napr. zaradzuje sem i  osobu, ktorá 

vykonáva pôsobnosť v  rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje 

právomoc rozhodovať v  oblasti verejnej správy. Pokiaľ ide 

o vymedzenie zahraničného verejného činiteľa, toto v  podstate 

zodpovedá špeciálnej rozširujúcej definícii úradnej osoby vo vzťahu 

k úplatkárskym trestným činom v  českej právnej úprave.   

 Interpretácia pojmového znaku „úradná osoba“ vo vzťahu 

k úplatkárskym trestným činom nespôsobuje zásadnejšie 

interpretačné a  aplikačné problémy. I  keď v minulosti vznikli vo 

všeobecnosti pochybnosti ohľadom postavenia vykonávateľa súdneho 

exekútora, čo bolo riešené zjednocujúcim stanoviskom Najvyššieho 

súdu ČR.
150

 Zaujatie stanoviska Najvyšším súdom ČR navrhol 

predseda trestného kolégia na základe podnetu Najvyšš ieho štátneho 

zastupiteľstva, ktoré upozornilo na rozdielny prístup v  rozhodovacej 

praxi senátov Najvyššieho súdu k  otázke, či je možné vykonávateľa 

súdneho exekútora pokladať za úradnú osobu. Zatiaľ čo časť 

rozhodnutí prezentovala názor, že ho nie je možn é považovať za 

úradnú osobu okrem iného s  odôvodnením, že prenesenie niektorých 

činností exekútora na iné osoby je možné, ale prenesenie osobného 

statusu exekútora možné nie je, v  ďalších rozhodnutiach bolo 
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 Stanovisko Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. Tpjn 304/2014,  zo dňa 11. 11. 2015. 
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pristúpené k  extenzívnemu výkladu a  za úradnú osobu považovaný 

bol. Podnetom bolo poukázané tiež na to, že ani na Najvyššom 

štátnom zastupiteľstve nepanuje jednotný názor na túto otázku.  

Najvyšší súd tak k  tejto otázke zaujal stanovisko, že „ vykonávateľa 

súdneho exekútora, ak vykonáva z  písomného poverenia súdneho 

exekútora úkony, ktoré je pri výkonu rozhodnutia podľa občianskeho 

súdneho poriadku oprávnený vykonať súdny vykonávateľ, je možné za 

splnenia ďalších zákonných podmienok pokladať za úradnú osobu 

v zmysle § 127 ods. 1 písm. d) tr. zák.“ Teleologickým výkladom tak 

dospel k záveru, že ustanovenie § 127 ods. 1 písm. d) tr. zák. je 

potrebné vykladať extenzívne, pretože bol zistený širší zmysel 

uvedeného ustanovenia, než by zodpovedal jeho doslovnému zneniu. 

Zdôraznil, že predmetné ustanovenie poskytu je úradným osobám nie 

len ochranu, ale prináša i  zvýšenú trestnú zodpovednosť, pričom 

vylúčenie vykonávateľa súdneho exekútora z  okruhu úradných osôb 

by malo za následok nie len to, že nebude chránený pri výkone svojej 

činnosti, ale chránená by nebola ani osoba povinného pred 

nesprávnym výkonom, či zneužitím jeho právomoci.
151

  

 

3.6 Kriminalizácia korupcie v súkromnom sektore  

Zatiaľ čo v minulosti sa za korupciu považovali najmä prípady 

spojené so štátnymi úradníkmi a verejnými funkcionármi, 

v posledných rokoch dochádza k zdôrazňovaniu nevyhnutnosti jej 

trestnoprávneho postihu i v súkromnej sfére. Tieto snahy sa stali 

zreteľnými na prelome 20. a 21. storočia, kedy s rozvojom 

medzinárodného obchodu a úsilím o vytvorenie a ochranu jednotného 

trhu, sa začala na medzinárodnej úrovni presadzovať požiadavka 

postihovania korupčného konania nie len vo vzťahu k verejnému 
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sektoru, ale i vo vnútri súkromného sektoru samotného. Korupcia 

v súkromnom sektore priamo ovplyvňuje konkurencieschopnosť 

a hospodársky rozvoj, a narušuje  fungovanie trhu, čo vyvolalo 

zvýšenú snahu o jej riešenie na európskej úrovni. Prejavom tejto 

snahy bolo prijatie Jednotnej akcie Rady (EU) o korupcii 

v súkromnom sektore (98/742/SVV), zo dňa 22.12.1998, ktorá 

špecifikuje konania považované za aktívnu a  pasívnu korupciu v 

súkromnom sektore.  

 Konanie predstavujúce korupciu v súkromnom sektore bolo 

následne vymedzené   v Trestnoprávnom dohovore o korupcii z roku 

1999, ktorý sa spolu s Rámcovým rozhodnutím Rady (EU) 

2003/568/SVV o boji proti korupcii v súk romnom sektore, stal 

kľúčovým pre zavedenie postihovania tohto druhu korupčných 

praktík i v českom trestnom práve. V predchádzajúcom období 

nebolo úplatkárstvo, ktoré by nesúviselo s obstarávaním veci 

všeobecného záujmu, trestné (s výnimkou postihovania ko rupčných 

praktík podľa ustanovenia o nekalej súťaži). Pod vplyvom 

medzinárodných záväzkov vyplývajúcich najmä z týchto dokumentov, 

došlo ku kriminalizácii korupčných konaní i v obchodných vzťahoch 

bez účasti verejného prvku.  

 Rámcové rozhodnutie Rady (EU)  2003/568/SVV, zo dňa 

22.6.2003, predstavujúce základný dokument únijného práva v tejto 

oblasti,  v čl. 2 nazvanom „Aktívna a pasívna korupcia v súkromnom 

sektore“, požaduje prijatie opatrení k postihu aktívnej a pasívnej 

korupcie spojenej s „profesionálnou činnosťou“ subjektov 

súkromného sektora. Medzinárodné dokumenty zamerané na 

problematiku postihovania korupcie v tejto oblasti nehovoria 

o trestaní korupcie „pri podnikateľskej činnosti“, ale o korupcii 

„v súkromnom sektore“, ktorým sa rozumie akákoľvek oblasť mimo 

sektor verejný.    Česká republika plne previedla do svojej 

vnútroštátnej úpravy Rámcové rozhodnutie Rady (EU) 
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2003/568/SVV, čo vyplýva i  zo Správy Európskej komisie o  boji 

proti korupcii
152

,  avšak stíhanie korupcie v  súkromnom sektore je 

veľmi vzácne.
153

 

Škála korupcie v  súkromnom sektore je veľmi rozmanitá, 

pričom jej podstatnú časť tvorí korupcia súvisiaca s  podnikaním. 

Podľa Analýzy možností boja s  korupciou v súkromnej sfére 

vypracovanej Úradom vlády ČR, tu môžeme v  zásade hovoriť 

o korupcii:  

 vo vnútri firiem („ In house“), ktorej sa dopúšťajú členovia 

štatutárnych orgánov, zamestnanci a  vlastníci, a jedná sa 

hlavne o tzv. insider trading, defraudaciu, či tunelovanie;  

 medzi predstaviteľmi firmy a dodávateľmi, či zákazníkmi. Ide 

o tzv. “komerčnú korupciu“ v  podobe klasických provízii či 

úplatkov;  

 medzi rôznymi firmami, t.  j.  o tzv. „ konkurenčnú korupciu“, 

kedy dochádza k  zákulisným dohodám medzi jednotlivými 

hráčmi na trhu a  vytváraniu kartelov, ktoré následne môžu 

napr. poškodzovať trh, zákazníkov a manipulovať výberové 

konania.
154

 

 Trestný zákonník nerozlišuje osobitné skutkové podstaty 

trestných činov postihujúcich korupčnú činnosť výlučne v  rámci 

súkromného sektoru. Zákonodarca pod vplyvom medzinárodných 
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EU anti-corruption report. [online] Copyright © European Union, 1995-2016  [cit. 
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záväzkov v  rámci kriminalizácie korupčných aktivít v  súkromnom 

sektore zvolil cestu doplnenia skutkových podstát úplatkárskych 

trestných činov o  ďalšie pojmové znaky, ktorých naplnenie má 

postihovať korupčné aktivity v  súkromnom sektore.  

Ako už bolo uvedené v  časti práce týkajúcej sa pojmu obsta rávanie 

všeobecného záujmu, novelou predchádzajúceho trestného zákona 

č.  537/2004 Sb., s účinnosťou od 22.10.2004, bolo vložené výkladové 

ustanovenie § 162a ods. 3 TZ 1961, na základe ktorého sa  

obstarávaním veci všeobecného záujmu  považovalo tiež 

„zachovávanie povinnosti uloženej právnym predpisom alebo zmluvne 

prevzatej, ktorej účelom je zaistiť, aby v  obchodných vzťahoch 

nedochádzalo k  poškodzovaniu alebo zvýhodňovaniu účastníkov 

týchto vzťahov alebo osôb, ktoré v  ich mene konajú.“ Podradením 

tohto okruhu povinností pod pojem obstarávanie veci všeobecného 

záujmu bol teda umožnený trestnoprávny postih určitých korupčných 

praktík v  obchodných vzťahoch.  Zákonodarcom použité spojenie 

„obchodné vzťahy“ však vyvolávalo interpretačné nejasnosti, na čo 

upozornil i Gřivna kladúc si otázku, ako široko je možné vykladať 

toto slovné spojenie.
155

 I napriek interpretačným nejasnostiam 

predstavovala táto novela významný krok smerom ku kriminalizácii 

korupcie v súkromnom sektore, keďže  pred touto zmenou bolo 

podplácanie v  obchodných vzťahoch, nesúvisiace s  obstarávaním veci 

všeobecného záujmu, možné trestnoprávne postihovať len pre trestný 

čin nekalej súťaže
156

. 

 Trestný zákonník platný od 1. 1. 2010 vniesol do úpravy 

úplatkárstva v  súkromnom sektore zásadnú zmenu. Zatiaľ čo  podľa 

                                                           
155 

GŘIVNA, T. Trestní postih korupce v soukromé sféře. Trestněprávní revue, 2005, č. 7–8, s.   

169–170. ISSN 1213-5313. 
156

 § 149 zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon v znení do 31. 12. 2009: „Kdo jednáním, které je v 

rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, poškodí 

dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele, bude potrestán odnětím svobody 

až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ 
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predchádzajúcej právnej úpravy sa pre trestnosť konania vyžadovala 

súvislosť s  obstarávaním veci verejného záujmu, po rekodifikácii 

trestného práva hmotného sa za trestné považuje i  konanie toho, kto 

„v súvislosti s  podnikaním“ príjme, dá si sľúbiť alebo žiada úplatok 

alebo tiež toho, kto poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok. V  oblasti 

súkromného sektoru teda už pre časť korupčných konaní nie je 

nevyhnutné, aby bolo preukázané, že sa páchateľ dopustil konania 

„v súvislosti s  obstarávaním veci všeobecného záujmu“, postačí 

preukázanie súvislosti „s podnikaním“.  

Toto riešenie zvolené zákonodarcom však nepovažujem za 

najšťastnejšie, keďže v  rámci jednej skutkovej podstaty sú 

postihované korupčné konania zamierené na rôzne alternatívne 

objekty a ďalšiu nejasnosť do úpravy vnáša ponechanie 

predchádzajúcej úpravy rozširujúcej chápanie pojmu všeobecného 

záujmu o časť konaní, ktoré jednoznačne súvisia i  s podnikaním, 

čím  dochádza k  prekrývaniu alternatívnych znakov skutkovej 

podstaty –  „súvislosť s  obstarávaním veci všeobecného záujmu“ a 

„súvislosť s  podnikaním“. Za vhodnejšiu by som de lege ferenda 

považovala úpravu korupcie v  súkromnom sektore v  rámci 

samostatných skutkových podstát oddelených od skutkových podstát 

vzťahujúcich sa na verejný sektor, pričom vzhľadom na objekt týchto 

trestných činov by sa de lege ferenda  vhodnejším javilo zaradenie 

k trestným činom hospodárskym, upraveným v  VI. hlave osobitnej 

časti trestného zákonníku.  

 Čiastočnou inšpiráciou pritom môže byť slovenská právna 

úprava, ktorá trestné činy prijímania úplatku a podplácania 

systematicky člení do samostatných ustanovení odlišujúcich 

v skutkových podstatách konania súvisiace s  obstarávaním veci 

všeobecného záujmu ( § 329 a § 333 slov. tr. zák.) od konaní 

spojených s  porušením povinností vyplývajúcich zo zamestnania, 
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povolania, postavenia alebo funkcie (§ 328 a § 332 slov. tr. zák.) 

a následne i  korupčných konaní zahraničných verejných činiteľov či 

vo vzťahu k  nim (§ 330 a § 334 slov. tr. zák.). Takéto systematické 

členenie umožňuje odlí šenie trestnoprávne relevantných 

úplatkárskych konaní v  súkromnom sektore a  zohľadňuje i  rozdielnu 

škodlivosť takýchto konaní od konaní súvisiacich s  obstarávaním 

veci všeobecného záujmu, čo sa odráža i  v prístupe k  ich 

sankcionovaniu. Korupcia v súkromnom  sektore, t.j.  úplatkárske 

konania súvisiace s  porušovaním povinností vyplývajúcich zo 

zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie sú tak podľa 

slovenskej úpravy postihované miernejšie než tie, ktoré súvisia 

s obstarávaním všeobecného záujmu, či činno sťou zahraničného 

verejného činiteľa. Treba však zároveň poznamenať, že okruh konaní 

je tu zase vymedzený širšie, keďže sa uvedené skutkové podstaty 

nevzťahujú len na porušenie povinností súvisiacich z  podnikaním, ale 

na širší okruh povinností.  

 Rovnako ruský trestný kódex zohľadňuje odlišnosti korupcie 

v súkromnom sektore a   podplatenie v  obchodnej sfére (ст. 204 - 

коммерческий подкуп) upravuje v  rámci trestných činov proti 

záujmom služby v  obchodných a iných organizáciách.  

Úpravu úplatkárskeho konania v súkromnom sektore samostatnou 

skutkovou podstatou nachádzame i  v trestnom zákonníku Rakúska, 

ktorý v § 309 stanovuje trestnú zodpovednosť za trestný čin prijatia 

daru a podplácanie zamestnancov a  zmocnencov. Systematicky je 

zaradený v  rámci dvadsiateho druhého oddielu trestného zákonníka 

Rakúska nazvaného Trestné porušenia úradnej povinnosti, korupcia 

a príbuzné trestné konania.  
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3.7 Neoznámenie trestného činu a  neprekazenie 

trestného činu 

S ohľadom na mieru spoločenskej škodlivosti úplatkárstva vo 

forme pri jatia úplatku a  podplatenia a s tým súvisiacej  snahy 

o potláčanie a  postihovanie tejto činnosti, bola v  rámci rekodifikácie 

prijatá úprava umožňujúca kriminalizovať konanie spočívajúce 

v neoznámení a  neprekazení týchto trestných činov. Táto myšlienka 

je obsiahnutá už vo vládnom programe boja proti korupcii v  Českej 

republike, schválenom uznesením vlády dňa 17. 2. 1999, kde sa 

v rámci harmonogramu opatrení boja proti korupcii ako legislatívne 

opatrenie navrhovalo zvážiť pri rekodifikácii trestného práva 

hmotného stanovenie trestnosti neoznámenia a  neprekazenia 

trestných činov korupčného charakteru
157

 a i v rámci legislatívneho 

procesu sa neskôr objavila ako súčasť návrhu zákona č. 122/2008 

Sb.,
158

 avšak v  tomto smere návrh nebol schválený a  predchádzajúci 

trestný zákon (TZ 1961) tak neoznámenie a  neprekazenie korupčných 

trestných činov nepostihoval. Kriminalizáciu tretích osôb, ktoré sa 

hodnoverným spôsobom dozvedia,  že iný pripravuje alebo pácha  

alebo už spáchal trestný čin prijatia úplatku alebo podplatenia, 

zaviedol až rekodifikovaný trestný zákonník. Čo sa týka najmenej 

závažného z  úplatkárskych trestných činov –  nepriameho 

úplatkárstva, vo vzťahu k  nemu sa neoznámenie a  neprekazenie 

trestného činu nepostihuje.  

                                                           
157

 Usnesení vlády ČR ze dne 17. února 1999 č. 125 + P k Vládnímu programu boje proti korupci 

v České republice a ke Zprávě o korupci v České republice a o možnostech účinného postupu proti 

tomuto negativnímu společenskému jevu. [online]. Copyright © 2017 Ministerstvo vnitra České 

republiky [cit. 28. 5. 2017]. Dostupné z: 

https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/37116E873678ACFFC12571B6006D4

474. 
158

 Pozri Sněmovní tisk č. 248/0. [online]. Copyright © Parlament České republiky [cit. 28. 5. 

2017]. http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=248&ct1=0. 
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Trestný čin neprekazenia trestného činu podľa § 3 67 tr. zák. tak 

v rámci taxatívneho výpočtu trestných činov, na ktoré sa vzťahuje 

povinnosť prekaziť ich, obsahuje i  trestný čin prijatia úplatku (§ 331) 

a podplatenia (§ 332). Trestná zodpovednosť by tak mala byť 

vyvodená voči každému, kto sa hodnoverným spôsobom dozvie že 

iný pripravuje alebo pácha tento trestný čin a  spáchanie takého 

trestného činu neprekazí, pokiaľ tak môže učiniť bez značných 

problémov alebo bez toho, aby seba alebo osobu blízku vydal do 

nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo 

trestného stíhania. Prekazenie trestného činu je pritom jednanie, 

ktoré je v  konkrétnom prípade spôsobilé zabrániť spáchaniu alebo 

dokonaniu trestného činu.
159

 Konštrukcia tejto skutkovej podstaty 

však pôsobí nesystematicky v  časti vymedzujúcej objektívnu stránku, 

spočívajúcu v  neprekazení taxatívne vymenovaných trestných činov, 

o ktorých príprave alebo páchaní sa páchateľ hodnoverným spôsobom 

dozvedel, a to konkrétne v  súvislosti s  formuláciou „ trestný čin, 

ktorý iný pripravuje“.  

K posúdeniu možnosti naplnenia tohto znaku skutkovej podstaty vo 

vzťahu k  neprekazeniu trestného činu podplatenia alebo prijatia 

úplatku je potrebné nahliadať na tento znak v  dvoch rovinách, a  to 

1) z hľadiska pojmového vymedzenia prípravy trestného činu 

a jeho vzťahu k  zákonnej formulácii „ trestný čin, ktorý iný 

pripravuje“, 

2) z hľadiska osobitného charakteru úplatkárskych trestných 

činov konštruovaných ako predčasne dokonaných.  

 

Ad 1)  

Vychádzajúc z  legálnej definície trestného činu obsiahnutej 

v § 13 tr. zák., považujeme zaň protiprávny čin, ktorý trestný zákon 

                                                           
159

 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5. vydání. Praha: Leges, 

2016, 976 s. ISBN: 978-80-7502-120-5. s. 886 
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označuje za trestný, a  ktorý vykazuje znaky uvedené v  takomto 

zákone. V tomto zmysle pri korupčnom konaní, ktorým sú naplnené 

znaky skutkovej podstaty trestného činu prijatia úplatku alebo 

podplatenia, nie je pochýb o  tom, že sa bude jednať o  trestný čin. 

Povinnosť prekaziť ich sa však vzťahuje na trestný čin, ktorý iný 

pripravuje alebo pácha, t .  j .  nie až na dokonaný trestný čin. Tu je 

možné poukázať na ustanovenie § 111 tr. zák., ktoré rozširuje 

definíciu trestného činu, keďže za trestný čin považuje i  prípravu. Sú 

ale pojmy „príprava trestného činu“ pojem „ trestný čin, ktorý sa 

pripravuje“ obsahovo totožné? Je namieste sa vysporiadať s  otázkou 

čo je príprava, poťažmo, či príprava prijatia úplatku a  príprava 

podplatenia sú trestnými činmi.  

Čo je prípravou trestného činu stanovuje § 20 tr. zák., v  zmysle 

ktorého sa za prípravu považuje konanie spočívajúce v  úmyselnom 

vytváraní podmienok pre spáchanie obzvlášť závažného zločinu (§14 

ods.3), najmä v  jeho organizovaní, zadovážení alebo prispôsobovaní 

prostriedkov alebo nástrojov k  jeho spáchaniu, v  spolčení, zhluknutí, 

v návode alebo pomoci k  takémuto zločinu, pokiaľ to trestný zákon 

u príslušného trestného činu výslovne stanovuje a  pokiaľ nedošlo 

k pokusu ani k dokonaniu obzvlášť závažného zločinu. Keďže 

príprava ako vývojové štádium trestnej činnosti nie je trestná vo 

vzťahu k  všetkým trestným činom, ale len pri obzvlášť závažných 

zločinoch, pri ktorých to trestný zákonník v  osobitnej časti 

stanovuje, len vo vzťahu k  týmto trestným činom možno prípravné 

konania, ktoré by spadali pod definíciu prípravy v § 20 tr. zák. 

považovať za trestný čin v  zmysle jeho zákonnej definície. Konanie, 

ktoré by i  malo materiálne charakter prípravného konania, avšak 

smerovalo by k trestnému činu, pri ktorom nie je stanovená trestnosť 

prípravy, nie je prípravou v  zmysle § 20 tr. zák.. Z  toho možno 

vyvodiť, že takéto konanie, pokiaľ nedošlo k  pokusu alebo dokonaniu 

takéhoto obzvlášť závažného zločinu, nie je trestným činom, keďže 
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nie sú naplnené definičné znaky trestného činu –  konanie ešte 

nenapĺňa znaky skutkovej podstaty a  ani znaky prípravy v  zmysle 

§  20 tr. zák. v  spojení s § 111 tr. zák.  

Taxatívny výpočet trestných činov, ktorých neprekazenie sa 

kriminalizuje, však obsahuje i  trestné činy, ktorých príprava nie je 

trestná, a  vzhľadom na vyššie uvedené teda nie je trestným činom, 

pokiaľ úmyselné vytváranie podmienok pre takýto trestný čin 

nedospeje k pokusu alebo jeho dokonaniu. A práve k  takýmto 

trestným činom patria trestný čin prijatia úplatku a  trestný čin 

podplatenia. Zatiaľ čo trestný čin podplatenia ani v  kvalifikovanej 

skutkovej podstate nie je obzvlášť závažným zločinom, trestný čin 

prijatia úplatku pri naplnení priťažujúcich okolností obzvlášť 

závažným zločinom je, ale trestný zákonník pri tomto trestnom čine 

neuvádza, že by príprava bola trestná, t .  j . ani príprava 

(v materiálnom zmysle) k  obzvlášť závažnému zločinu prijatia 

úplatku, pokiaľ konanie nedospeje do ďalšieho vývojového štádia, 

nebude trestná, t.  j . nebude trestným činom. Povinnosť prekazenia 

takéhoto konania v  zmysle §  367 tr. zák. sa teda na takúto situáciu 

nevzťahuje.    

Na túto problematiku spojenú so skutočným rozsahom okruhu 

trestných činov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť prekaziť jeho 

dokončenie upozorn il i  Sokol, ktorý sa navyše zamýšľa i nad 

otázkou, či zákonodarca „mieni rovnako postihovať i  neprekazenie 

trestného činu v  štádiu pokusu“, keďže postihnutý má byť ten, kto sa 

hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha trestný 

čin, pričom páchanie označuje ako „ fázu faktickej realizácie, 

dokonanie trestného činu“.
160

 Podľa môjho názoru, výraz „pácha“ 

predstavuje fázu faktickej realizácie, avšak nie je synonymom 

dokonania trestného činu.  

                                                           
160

 SOKOL, T. Záhada trestnosti nepřekažení beztrestné přípravy. [online]. Právní rádce, 2016, č. 

3. [cit. 10.4.2017]. Dostupné z: http://akbsn.eu/cs/novinky/clanek/119-zahada-trestnosti-

neprekazeni-beztrestne-pripravy. 
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Páchanie predstavuje trestne relevantné konanie od jeho počiatku do 

okamihu predchádzajúceho samotnému dokonaniu, čo možno odvodiť 

z toho, že dokonaniu je ešte možné prekazením zabrániť. Pokiaľ 

páchateľ trestný čin dokonal, tak už ho spáchal, jeho prípadné ďalšie 

naväzujúce konanie už nie je páchaním trestného činu, ale 

dokončovaním trestnej činnosti po tom, čo bol trestný čin už 

spáchaný(dokonaný),  t.  j . boli naplnené znaky skutkovej podstaty.  

Vývojové fázy, ktoré sú „páchaním“ budú závisieť od konkrétneho 

trestného činu, a  to i  s ohľadom na to, že trestná činnosť nie vždy 

prechádza všetkými vývojovými štádiami. V  tomto zmysle 

„páchanie“ zahŕňa   pokus aj prípravu, pokiaľ spĺňa zákonné znaky 

určujúce jej trestnosť, t.  j.  pokiaľ ju môžeme považovať za trestný 

čin a páchanie trestného činu bude predchádzať okamihu  jeho 

dokonania. Je potrebné ho odlíšiť od páchania trestnej činnosti, ktorá 

môže zahŕňať širší okruh konaní, a  to tak tie, ktoré predstavujú 

páchanie trestného činu, ale i  prípadné ďalšie konania smerujúce 

k dokončeniu trestnej činnosti, pokiaľ dokonanie trestného činu nie 

je totožné s  ukončením trestnej činnosti. Skutková podstata 

neprekazenia trestného činu podľa § 367 tr. zák. však nepožaduje 

prekaziť páchanú trestnú činnosť do okamihu jej dokončenia, ale 

prekazený má byť trestný čin pred jeho dokonaním . Zabránené má 

byť dokonaniu trestného činu vo všetkých jeho trestne relevantných 

fázach predchádzajúcich dokonaniu, čo vyjadruje spojenie „pácha 

trestný čin“  a toto v sebe zahŕňa tak pokus ako i  prípravu trestného 

činu, pokiaľ je trestná (t. j.  pokiaľ ju ako trestný čin definuje trestný 

zákonník).  

Z uvedeného dôvodu by bolo de lege ferenda vhodné skutkovú 

podstatu neprekazenia trestného činu podľa § 367 tr. zák. upraviť 

v tom zmysle, aby bol postihovaný ten, „kto sa hodnoverným 

spôsobom dozvie, že iný pácha trestný čin.. .“ a alternatívu 

„pripravuje“ z  tohto ustanovenia vypustiť. Pokiaľ by sa totiž jednalo 
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o prípravu, ktorá je trestná, bude toto vývojové štádium zahrnuté pod 

pojmom pácha. Pokiaľ by šlo o  prípravné konanie v  materiálnom 

zmysle, avšak smerujúce k spáchaniu trestného činu, ktorý trestnosť 

prípravy nestanovuje, nebude sa jednať o  trestný čin, takže ho 

nemožno subsumovať pod znak objektívnej stránky „ trestný čin, 

ktorý pripravuje“ a  neprekazenie takéhoto konania by tak nebolo 

možné  postihnúť podľa  § 367 tr. zák.  

Vyššie uvedené námietky ku konštrukcii objektívnej stránky 

skutkovej podstaty trestného činu podľa § 367 tr. zák. majú význam 

vo vzťahu k  trestným činom prijatia úplatku a  podplatenia. Tieto sú 

uvedené v  taxatívnom výpočte trestných činov, ktorých neprekazenie 

je trestné. Nejedná sa však o  trestné činy, pri ktorých by príprava 

bola trestná, preto ich neprekazenie v  štádiu, ktoré by materiálne 

predstavovalo prípravu, avšak nespadalo ešte pod definíciu trestného 

činu, by postihované nemohlo byť.  

Ad 2) Splnenie zákonnej požiadavky prekazenia trestných činov 

prijatia úplatku a  podplatenia je potrebné posudzovať i  z hľadiska ich 

zákonnej konštrukcie ako predčasne dokonaných trestných činov. 

Tieto trestné činy sú dokonané už samotným ponúknutím, č i sľubom 

úplatku alebo žiadosťou oň, čo je pri týchto formách konania 

rozhodujúci okamih pre dokonanie trestného činu. Ako už bolo 

povedané, príprava v  materiálnom zmysle, ktorá by nevyústila do 

ďalšieho vývojového štádia by v  prípade trestných činov prija tia 

úplatku a  podplatenia nebola trestnou, t.  j . nebola by trestným činom 

a za jej neprekazenie by nemohla byť vyvodzovaná trestná 

zodpovednosť. Pokiaľ by však vytváranie podmienok pre spáchanie 

trestného činu prerástlo do ďalšieho vývojového štádia, vzhľa dom ku 

konštrukcii úplatkárskych trestných činov ako predčasne 

dokonaných, by už boli dokonané (spáchané). Splnenie podmienky, 

aby sa už jednalo o  trestný čin, ale zároveň nebol dokonaný a  jeho 
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páchanie tak malo byť prekazené je v  praxi nerealizovateľné. Trestná 

zodpovednosť za neprekazenie trestného činu podplatenia či prijatia 

úplatku tak podľa mňa neprichádza v  úvahu s ohľadom na ich 

konštrukciu ako predčasne dokonaných.  

V tejto súvislosti považujem za vhodné ešte poukázať na 

skutočnosť, že nie vždy bude konanie, ktoré má materiálne charakter 

prípravného konania beztrestné. Sú situácie, kedy i  takéto konanie by 

sa považovalo za trestný čin, avšak nejednalo by sa o  trestný čin 

samotného páchateľa (spolupáchateľa), ale o  trestný čin účastníka. 

Podmienkou je, že trestná činnosť dospeje do ďalšej fázy, čo je dané 

akcesoritou účastníctva. Napr. pokiaľ páchateľ vyberie finančnú 

hotovosť z  účtu, uloží peniaze do krabice od vína a  zoberie si ju so 

sebou na stretnutie s  osobou, ktorú má v  úmysle korumpovať, 

materiálne realizuje prípravné konanie, ktoré však v  prípade, že 

nedospeje do ďalšieho štádia (daná osoba na schôdzku neprišla 

a peniaze neboli odovzdané) nie je trestným činom. Ak budú peniaze 

odovzdané v  súvislosti s  obstarávaním veci všeobecného záujmu 

alebo s podnikaním, trestným činom bude len dokonaný trestný čin, 

ktorý už prípravné konanie v  sebe zahŕňa, takže v  prípade samotného 

páchateľa trestná zodpovednosť za prípravné konanie v  materiálnom 

zmysle neprichádza do úvahy. Iná situácia je u  účastníka, kde 

napríklad konanie manželky páchateľa spočívajúce vo výbere 

finančnej hotovosti a  jej uložení do krabice od vína by mohlo 

predstavovať účastníctvo vo forme pomoci, pokiaľ by manžel ďalej 

korupčný vzťah realizoval. Ale ani takáto pomoc v  čase, kedy sa 

realizuje, nie je ešte trestným činom a  jej neprekazenie tak nemôže 

byť trestnoprávne postihované, keďže za trestný čin sa pomoc 

manželky bude považovať až v  prípade, že konanie páchateľa dospeje 

do relevantného štádia. Vzhľadom na charakter týchto trestných 

činov ako predčasne dokonaných sa tak takáto pomoc manželky stane 
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trestným činom spáchaným ňou, ako účastníkom, až v  okamihu, kedy 

bude spáchaný daný trestný čin, ku ktorému pomoc smerovala, t.  j.  až 

okamihom jeho dokonania, v  dôsledku čoho nebude možné 

neprekazenie takejto pomoci inou osobou postihovať. Neexistuje 

totiž časový priestor, v  ktorom by bolo možné trestný čin prekaziť. 

Do dokonania činu hlavným páchateľom ešte pomoc účastníka nie je 

trestným činom, t. j . nebude naplnený znak „pripravuje alebo pách a 

trestný čin“ a  po jeho dokonaní sa už postihuje pasivita páchateľa 

spočívajúca v  neoznámení, prekazenie už nie je možné.  

Nemožno teda tvrdiť, že zaradenie prijatia úplatku a  podplatenia 

do taxatívneho výpočtu trestných činov, ktorých neprekazenie je 

tres tné podľa § 367tr. zák. predstavuje účinný nástroj boja proti 

tomuto druhu kriminality, keďže podľa môjho názoru je v  praxi 

nerealizovateľná požiadavka prekazenia podplatenia či prijatia 

úplatku vzhľadom na neexistenciu ich fázy, kedy by už boli trestnými 

činmi, ale zároveň ešte nedošlo k  ich dokonaniu.  

Aplikovateľnou v  praxi by tak mohlo byť len trestnoprávne 

postihovanie neoznámenia úplatkárskych trestných činov. Rovnako 

ako pri neprekazení, i  tu boli do taxatívneho výpočtu trestných činov, 

ktorých neoznámenie sa trestá podľa § 368 tr. zák. zradené len 

typovo závažnejšie z  nich, a to prijatie úplatku a  podplatenie. 

Nepriama korupcia v tomto výpočte absentuje.  

Ide o vyvodzovanie trestnej zodpovednosti tretích osôb, ktoré nie 

sú účastníkmi samotného úplatkárskeho vzťahu, avšak preukázateľne 

sa hodnoverným spôsobom o  spáchaní trestného činu dozvedeli, 

a napriek tomu ho neoznámili. Účelom je zabrániť opakovaniu 

takéhoto konania páchateľmi v  budúcnosti, ale môže mať 

i  procesnoprávne dôsledky, keďže oznámenie môže byť prostriedkom 

odhaľovania tejto latentnej trestnej činnosti. Nemyslím si však, že 

motivovať osoby, ktoré majú informácie o  korupčnej trestnej činnosti 



  

 

109 

 

hrozbou ich vlastného trestnoprávneho postihu je tou správnou 

cestou. Problematickým pritom môže byť i preukazovanie toho, že 

páchateľ takouto informáciou disponuje, že spôsob, akým sa ju 

dozvedel je hodnoverným, ale i  prípadné vyvrátenie tvrdenia takejto 

osoby, že oznámiť trestnú činnosť nemohla z  dôvodov uvedených v  § 

368 ods. 2 tr. zák. Založenie svojej obhajoby na tvrdení o  obave z 

odplaty zo strany osoby, voči ktorej oznámenie smeruje, a  to vo 

vzťahu k  sebe alebo osobe blízkej, bude vzhľadom na okolnosti (na 

skutočne existujúci dôvod pre pomstu zo strany páchateľa 

úplatkárskeho trestného činu) vo väčšine prípadov postačujúce 

k tomu, že vina nebude preukázaná bez dôvodných pochybností. 

Uvedené by nemuselo platiť v  prípadoch, kedy sa páchateľ 

o trestnom čine dozvie, ale nepozná jeho páchateľa, keďže 

oznamovacia povinnosť sa vzťahuje i  na takéto situác ie
161

,  čo však 

v prípade prijatia úplatku a  podplatenia bude situácia ojedinelá.   

                                                           
161

 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 11 To 34/76, zo dňa 12. 10. 1976. 
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4 PROCESNOPRÁVNE ASPEKTY 

4.1 Odhaľovanie korupcie 

 Korupčné trestné činy nemajú poškodeného v  tradičnom 

ponímaní, jej dopady sú rôzne a poškodenou môže byť i  celá 

spoločnosť. Špecifikom tejto kriminality je, že trestnoprávne 

relevantné konanie je realizované účastníkmi korupčného vzťahu, 

ktorí sú obaja páchateľmi rôznych trestných činov, nie je tam 

nevinná obeť v  pravom zmysle, ktorá by odhalenie trestného činu 

iniciovala. Napriek tomu však obeť korupcie v  širšom zmysle  

existuje, je ňou spoločnosť, teda aj daňový poplatníci, 

sprostredkovane tretie osoby, ktoré nezískajú to, o  čo usilovali, napr. 

neuspejú vo verejnej súťaži napriek tomu, že splnili stanovené 

kritéria.
162

 Ide však o  obete ťažko identifikovateľné v  konkrétnom 

prípade, nerealizujúce trestné oznámenia tak, ako je tomu pri iných 

druhoch kriminality.  

 Pri korupcii žiadna zo strán nemá záujem na oznámení 

korupčného konania orgánom činným v  trestnom konaní, keďže ide 

o vzťah obojstranne výhodný. Obe strany sú s  výsledkom tohto 

vzťahu spravidla spokojné, pričom sa snažia, aby korupcia zostala 

skrytá. Pritom konajú tak, aby ich korupčné správanie, aj keď by 

v budúcnosti vyšli najavo skutočnosti odôvodňujúce záver, že mohlo 

dôjsť ku  korupčnému konaniu, nemohlo byť ničím dôkazne 

podložené. Z  tohto dôvodu je objasňovanie a dokazovanie 

korupčných trestných činov náročné.
163

  

 Odhaľovanie korupčnej kriminality je veľmi zložité a časovo 

náročné. Pre korupciu je príznačný skrytý charakter, p retože snaha 

                                                           
162

 VANTUCH, P. Ignorujeme nebo doceňujeme korupci? Právní rádce, 2009, č. 6, s. 46 – 50. 

ISSN 1210-4817. s. 47. 
163

 PIPTOVÁ, J. Korupcia v slovenskom právnom poriadku a protikorupčné nástroje slovenského 

trestného práva. In: Korupcia – právne a ekonomické aspekty. Podhájska: Východoeurópska 

agentúra pre rozvoj n. o., 2012. 334 s. ISBN: 978-80-89608-00-3. s. 201. 
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korumpujúceho a korumpovaného utajiť ju, je väčšinou úspešná.
164 

Typický prostriedok slúžiaci k  odhaleniu korupčných trestných činov 

je podnet obdržaný orgánmi činnými v  trestnom konaní obsahujúci 

informácie odôvodňujúce podozrenie o   korupčnom trestnom čine.  

Najčastejšie ide o  podnety od občanov, ktoré Tóthová
165

 klasifikuje 

ako 

 podnety (trestné oznámenia) pochádzajúce od občanov, ktorí 

boli ochotní vstúpiť do korupčného vzťahu v  dôsledku riešenia 

ich naliehavej potreby či tiesnivej situácie, no v ýška úplatku je 

v hrubom nepomere k protislužbe, či presahuje možnosti týchto 

občanov, preto sa odhodlajú k  oznámeniu korupčnej činnosti;  

 podnety (trestné oznámenia) pochádzajúce od občanov, ktorí sú 

subjektmi korupčného vzťahu, no úplatok sľúbili alebo po skytli 

len z dôvodu, že o  to boli požiadaní;  

 podnety (trestné oznámenia) pochádzajúce od občanov, ktorí 

nie sú subjektmi korupčného vzťahu, avšak podnet podávajú na 

základe informácii, ktoré získali z  korupčného prostredia alebo 

osôb v  ňom sa pohybujúcich;  

 podnety (trestné oznámenia osôb), ktoré sa týkajú iných osôb, 

ktoré môžu no nemusia byť subjektom korupčného vzťahu, 

pričom tieto sú často motivované pomstou, či snahou poškodiť 

konkrétnu osobu;  

 podnety (trestné oznámenia) od kontrolných, dozorných, 

riadiacich či regulačných orgánov, resp. osôb konajúcich v  ich 

mene, ktoré v  rámci svojej činnosti zistia skutočnosti 

                                                           
164 DAVID, V., NETT, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. Praha: C.H.Beck, 2007. 

Právo a společnost. ISBN 978-80-7179-562-9. s. 111. 
165

 TÓTHOVÁ, M. Možnosti odhaľovania korupcie na základe trestných oznámení. In: Korupcia – 

právne a ekonomické aspekty. Podhájska: Východoeurópska agentúra pre rozvoj n. o., 2012. 334 s. 

ISBN: 978-80-89608-00-3. s.277-278. 
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nasvedčujúce spáchaniu niektorého, či viacerých korupčných 

trestných činov.
166

 

Kvalita informácii obsiahnutých v  podnete, ako i  možnosti ďalšieho  

preukazovania a dokazovania okolností v  ňom uvedených, je často 

závislá práve od subjektu, ktorý takýto podnet podáva a  od 

motivácie, ktorá ho k  tomu vedie. Pokiaľ ide o  účastníka korupčného 

vzťahu, je tu vždy riziko skreslenia informácii v  snahe zmierniť  

svoju účasť na trestnej činnosti, či mieru svojho zavinenia. Pri 

podnetoch osôb mimo korupčného vzťahu je dané riziko skreslenia 

podávaných informácii jednak z  dôvodu, že nie sú priamym 

účastníkom korupčného vzťahu, ale i  možnou existenciou snahy 

o zdiskreditovanie osoby, voči ktorej podnet smeruje. Riziko 

podnetov spočíva v  podaní zdeformovaného obrazu udalostí, na 

základe ktorého nie je možné stavať kvalifikované závery, keďže 

veľa oznamovateľov je pri podávaní podnetu motivovaná úplne inak, 

než pomôcť spravodlivosti.
167

 To zároveň kladie vysoké nároky na 

činnosť orgánov činných v  trestnom konaní vo fáze preverovania 

podnetu. Napriek týmto skutočnostiam, je oznámenie o  páchanej 

trestnej činnosti zásadným nástrojom pre odhaľovanie korupcie, a to 

tak vo verejnom, ako i  súkromnom sektore. O oznamovacej činnosti 

v prípade korupcie v  súkromnom sektore možno povedať, že jej 

význam je kľúčovým. Faktom však zostáva, že len v  ojedinelých 

prípadoch, kedy korupčný vzťah je značne nevýhodný pre uplácajúcu 

stranu, sú korumpujúcimi podávané oznámenia o  podozrení zo 

spáchania trestného činu.  

I keď neexistujú štatistiky oddeľujúce odhaľovanie 

a objasňovanie korupčných trestných činov s  odlíšením pre čisto 

súkromný sektor, je zrejmé, že odhaľovanie takejto kriminality je 

ešte náročnejšie, keďže korupcia v  tejto sfére má výraznejšie 
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 Tamtiež, s. 277 – 278. 
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 PORADA, V.; STRAUS, J. Kriminalistika: (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 699 s. ISBN 978-80-7380-477-0. s. 385. 
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latentnejší charakter, než je tomu pri korupčných vzťahoch vo 

verejnom sektore, resp. s  verejným prvkom. Polícia v  rámci svojej 

vyhľadávacej činnosti sa zameriava na odhaľovanie činnosti 

poškodzujúcich najmä verejný záujem, a  súkromný sektor sa stáva 

predmetom jej činnosti len druhotne, zväčša v  prípade zistených 

prepojení korupčných vzťahov naviazaných na oblasť 

prerozdeľovania verejných zdrojov alebo v  prípade oznámených 

korupčných praktík. Vzhľadom na charakter korupčných vzťahov 

v súkromnom sektore, podnet v  prípadoch súvisiacich  s  podnikaním 

môže vychádzať nie len od účastníka korupčného vzťahu samotného, 

ale i od subjektu, pre ktorý je páchateľ činný, čo je však závislé 

i  od existencie interných predpisov a  vnútorných postupov 

podnikateľských subjektov zameraných na boj proti korupcii. 

Problém však v  praxi predstavuje rezignácia zodpovedných 

pracovníkov na vytvorenie pravidiel vertikálnej zodpovednosti za 

dodržiavanie protikorupčných opatrení a oznamovania trestnej 

činnosti, ktorá je spojená so zneužitím zamestnania, povolania, 

postavenia, funkcie v  rámci podnikateľskej činnosti, keďže takáto 

povinnosť im z  právnych predpisov nevyplýva.  

V Slovenskej republike je od 1. 7. 2015 účinný zákon č. 3 07/2014 

Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s  oznamovaním 

protispoločenskej činnosti, ktorý okrem iného spoločnostiam 

zamestnávajúcim najmenej 50 zamestnancov určuje povinnosť 

vytvoriť internú smernicu upravujúcu vnútorný systém vybavovania 

podnetov a zabezpečiť ochranu oznamovateľov i  vo vzťahu k  činnosti 

korupčného charakteru. Česká republika však zatiaľ nemá obdobnú 

komplexnú úpravu o  whistleblowingu. Za čiastkovú úpravu je možné 

považovať len ustanovenie § 368 tr. zák., t .  j.  neoznámenie trestnéh o 

činu
168

 a vo vzťahu k  ochrane zamestnanca ako oznamovateľa, úpravu 
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 Na možné aplikačné problémy právnej úpravy neoznámenia trestného činu poukazuje kapitola 
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v Zákonníku práce vzťahujúcu sa k  obmedzeným možnostiam 

preradenia zamestnanca, či výpovede, ako i  ochranu poskytovanú 

podľa antidiskriminačného zákona (zákaz diskriminácie v  súvislosti 

s oznámením trestného činu). Takáto úprava však neposkytuje 

dostatočné záruky pre oznamovateľa korupčného konania a  obava 

z následkov spojených s  odhalením takýchto praktík u  vlastného 

zamestnávateľa vedie často k  ich neoznámeniu a  tolerovaniu.  

Výskum o  efektívnosti trestnoprávnych prostriedkov v  boji 

s korupciou realizovaný Katedrou trestného práva a  kriminológie 

Právnickej fakulty Trnavskej univerzity poukázal, okrem iného, i  na 

nedostatočnú ochotu spolupráce s  políciou pri preverovaní 

podozrivých prípadov korupcie, s  poukazom na to, že „ak niektorý 

pracovník ohlási korupčné konanie, ostatní ho odsúdia (že špiní do 

vlastného hniezda) a  v niektorých prípadoch riskuje aj stratu 

zamestnania .“
169 

  

Ďalším dôvodom latencie korupčných praktík je snaha samotných 

podnikateľských subjektov, ktoré takéto praktiky vo svojom podniku 

zistia, riešiť ich len interne s cieľom nevyvolávať škandál, ktorý by 

ich mohol poškodiť vo vzťahu k  verejnosti a k obchodným 

partnerom, v snahe ochrániť svoje meno a  podnikanie, a to často 

v rozpore s vlastnými internými pravidlami. Zavedenie trestnej 

zodpovednosti právnických osôb vo vzťahu k  úplatkárskym trestným 

činom motiváciu neoznámiť korupčné konanie podľa môjho názoru 

ešte zvýšilo, keďže korupčné konanie fyzickej osoby v  relevantnom 

postavení vo vzťahu k  právnickej osobe by mohlo by mohlo byť 

pričítané tejto právnickej osobe,
170

 a v snahe vyhnúť sa trestnej 

zodpovednosti radšej volí cestu tichého odchodu skorumpovaného 
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BALÁŽ, P., JALČ, A. Spoločenskoprávna ochrana pred korupciou. Vyd. 1. Bratislava: Typi 

Universitatis Tyrnaviensis, 2006. Vysokoškolské učebné texty (Typi Universitatis Tyrnaviensis), 
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 Bližšie k trestnej zodpovednosti právnických osôb pozri napr. JELÍNEK, J. Koncepce trestní 

odpovědnosti právnických osob. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica, 2017, č. 2, s. 7-24. ISSN: 
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zamestnanca, než aby sa sama vystavila riziku trestného stíhania po 

oznámení takýchto praktík svojich zamestnancov, či iných osôb 

oprávnených za ňu konať, orgánom činným v  trestnom konaní.  

 V období pred r. 2010 jeden z prostriedkov napomáhajúcich 

odhaľovaniu a objasňovaniu korupcie predstavoval inštitút účinnej 

ľútosti vo vzťahu k  aktívnej korupcii, ktorého úpravu však už 

rekodifikovaný trestný zákonník neprevzal. Novela TŘ účinná od 

1. 7. 2016 rieši možnosť nahradenia účinnej ľútosti, resp. nahradenia 

jej efektu pri odhaľovaní korupcie, inštitútom spolupracujúceho 

podozrivého
171

.   

 Preverovanie podnetu o  korupčnej trestnej činnosti je zložitým 

procesom vyznačujúcim sa špecifikami súvisiacimi so skúmaním 

otázky hodnovernosti, pravdivosti, či miery skreslenia oznamovaných 

skutočností. Je potrebné ich hodnotiť samostatne a  tiež vo vzťahu 

k ostatným uvádzaným, preverovaným alebo už potvrdeným 

skutočnostiam, k  čomu by mal v  úvodnom štádiu slúžiť najmä 

výsluch oznamovateľa.
172

 Práve výsluchom oznamovateľa je možné 

okrem spresnenia informácií uvádzaných v  podnete bližšie objasniť 

i  motiváciu oznamovateľa k  podaniu podnetu, čo je dôležité pre 

zváženie možnosti a  miery skreslenia podávaných informácii.  

Vo všeobecnosti je základnou súčasťou fázy preverovania podozrenia 

z trestnej činnosti práca a  zaisťovanie stôp na mieste činu. V  prípade 

korupčnej trestnej činnosti je miesto činu zväčša ťažko 

identifikovateľné. Vzhľadom k  charakteru stôp je však jeho význam 
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pre účely dokazovania nepomerne menší než u  iných druhov 

kriminality.
 173

    

 Ďalšími prostriedkami využívanými v  tejto fáze trestného 

konania sú často informačno-technické prostriedky a  prostriedky 

operatívno-pátracej činnosti. Ich použitie umožňuje zistenie 

informácii relevantných pre trestné konanie, ktorých získanie iným 

spôsobom by nebolo možné. Použitie informačno -technických 

prostriedkov a prostriedkov operatívno -pátracej činnosti si však 

vyžaduje dôsledné dodržiavanie pravidiel a  podmienok pre ich 

nasadenie, čo má zásadný význam i  následne, pri možnosti ich 

využitia ako dôkazného prostriedku v  ďalšom konaní. V  tomto smere 

však v  aplikačnej praxi dochádza k  problémom, ktoré sú spôsobené 

najmä neúplnosťou a  neurčitosťou právnej úpravy ich použitia 

a s tým súvisiacimi interpretačnými nejasnosťami. Trestný poriadok 

informačno-technické prostriedky ani prostriedky operatívno -pátracej 

činnosti na rozdiel od slovenskej úpravy nedefinuje
174

 a neupravuje 

ani všetky prostriedky používané pri objasňovaní trestnej činnosti. 

Napr. pri odhaľovaní korupčnej trestnej činnosti často využívané 

priestorové odpočúvanie nie je v  trestnom poriadku upravené.
175

 

Rovnako operatívno-pátracia činnosť a  postupy pri nich využívané, 
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akými sú napr. finančné prešetrovanie, či tzv. rastrové pátranie, nie 

sú upravené trestným poriadkom a  ich vykonávanie je upravované 

internými predpismi.  

Operatívno-pátracím prostriedkom, ktorý trestným poriadkom 

upravený je a  pri odhaľovaní a preverovaní korupčnej trestnej 

činnosti je i  využívaným, je predstieraný prevod. Podľa Navrátilovej 

by drvivá úspešnosť tohto inštitútu pri využití v  korupčných veciach 

mala viesť k  úvahám o  jeho väčšom využití.
176

 

Predstieraný prevod podľa § 158c trestného poriadku spočíva 

v  predstieraní kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu predmetu 

plnenia vrátane prevodu veci,  

a) ku ktorej držaniu je potrebné osobitné povolenie,  

b) ktorej držanie je neprípustné,  

c) ktorá pochádza z  trestného činu, alebo  

d) ktorá je určená k  spáchaniu trestného činu.  

V prípade korupčných trestných činov najčastejšie  dochádza 

k predstieranému prevodu z  dôvodu pod písm. d), t .  j.  je predstieraný 

prevod veci, ktorá je určená k  spáchaniu trestného činu. Ide 

o simulovaný, avšak zákonom dovolený a  upravený právny úkon, 

ktorého cieľom je odhaliť a  dokázať trestný čin. Pre možnosť použiť 

takýto úkon ako dôkaz v  ďalšom trestnom konaní je nevyhnutné, aby 

bol realizovaný na základe povolenia š tátneho zástupcu 

(v neodkladných veciach je možné ho realizovať i  bez povolenia 

a o povolenie dodatočne bezodkladne požiadať), jeho priebeh bol 

riadne zdokumentovaný a  o jeho priebehu spísaný záznam, ktorý sa 

doručuje štátnemu zástupcovi. Predstieraný prev od je oprávnený 

využiť len policajný orgán. Nepovažuje sa zaň teda situácia, kedy 
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polícia len sleduje priebeh schôdzky medzi páchateľom a  ďalšou 

osobou, ktorá má pod dohľadom policajného orgánu vykonať 

konkrétny úkon (napr. odovzdanie úplatku), ktorým má b yť odhalená 

trestná činnosť.
177

 Význam predstieraného prevodu pri dokazovaní 

korupcie pri jeho správnej a zákonne súladnej realizácii spočíva 

v tom, že páchateľ zadržaný priamo pri predstieranom prevode má 

len obmedzené možnosti voľby svojej obhajoby vzhľado m na jasnú 

dôkaznú situáciu. Od operatívno -pátracej činnosti využívanej pri 

preverovaní skutočností nasvedčujúcich o  (s)páchaní korupčnej 

trestnej činnosti prostriedkami podľa TŘ je potrebné odlíšiť 

operatívno-pátraciu činnosť príslušníkov policajného zboru 

vykonávanú v  zmysle zákona č. 273/2008 Sb., o  Policii České 

republiky , v znení neskorších predpisov.  

Odhaľovanie korupcie však prebieha i  nezávisle na oficiálnych 

podnetoch, a to na základe tzv. identifikátorov korupčného konania, 

signalizujúcich možnosť vzniku budúceho alebo už uskutočneného 

protiprávneho konania korupčného charakteru.
178

 Ide o odhaľovanie 

trestnej činnosti, výsledkom ktorého v  prípade zistenia korupčného 

konania sú podnety, ktoré môžu mať podobu  

 návrhov na začatie trestného stíhania v  konkrétnej korupčnej 

veci, príp. i  začatie trestného stíhania voči konkrétnej osobe, 

ktoré príslušným vyšetrovateľom podávajú príslušníci polície, 

ak na základe operatívno -pátracej činnosti získajú poznatky 

o korupčnej trestnej činnosti a  sami nie sú oprávnení začať 

trestné stíhanie;  

 služobných hlásení príslušníkov iných zložiek polície,  ktorým 

bol ponúknutý, či sľúbený úplatok, keďže nemôžu sami začať 
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trestné stíhanie, ale sú povinní obrátiť sa na príslušné orgány 

činne v  trestnom konaní, ktoré v  úzkej súčinnosti s nimi trestné 

stíhanie začnú.
179

 

 

Pokiaľ ide o použiteľnosť informácii zistených v  štádiu preverovania, 

je nevyhnutné vychádzať z  ustanovenia § 158 TŘ, s  poukazom na 

ktorý dôkazné prostriedky zabezpečené v  štádiu preverovania je 

možné použiť len za podmienky, že boli zahájené úkony trestného 

konania. 

 

4.2 Vyšetrovanie korupcie 

Rovnako ako odhaľovanie korupcie, i  jej vyšetrovanie je 

náročným procesom podmieneným osobitným charakterom 

korupčného vzťahu, a  v konkrétnom prípade samotným spôsobom 

páchania tejto činnosti. V  prípade sofistikovaných foriem korupcie 

ide o činnosť zložitú a  jej preukazovanie orgánmi činnými v  trestnom 

konaní je náročné, pričom výsledky a  ich použiteľnosť v  ďalšom 

konaní závisia i od kvality ich práce.  

Z kriminalistického hľadiska je i korupčná činnosť konaním, 

ktoré zanecháva odraz v  reálnom svete v  podobe stopy. V prípade 

korupčných trestných činov sú to najmä stopy pamäťové, čo súvisí 

s charakterom korupčného vzťahu, keďže zväčša ide vzťah medzi 

uzavretým okruhom páchateľov – účastníkov korupčného vzťahu, 

ktorí majú záujem na utajení svojej činnosti. Preto k páchaniu tejto 

kriminality dochádza zväčša bez prítomnosti iných, nezúčastnených 

osôb, ktoré by vlastným vnímaním priamo získavali poznatky 

o priebehu korupčného konania. Okruh  osôb, ktoré by mohli 

poskytnúť relevantné informácie o korupčnej trestnej činnosti je tak 
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veľmi obmedzený, zvyčajne týmito priamymi poznatkami disponujú 

len samotní páchatelia, prípadne osoby zainteresované na výsledku 

korupčného konania.  

Ďalšiu skupinu predstavujú materiálne stopy, ktorých vznik súvisí 

najmä so snahou zakrývať delikventné konanie, príp. konaním 

niektorého z  účastníkov spočívajúcom v  dokladovaní si priebehu 

korupčného vzťahu s  cieľom ich následného použitia k  ďalšej 

protiprávnej činnosti. Môže ísť o  rôzne písomnosti, či počítačové 

databázy, zvukové či obrazové nahrávky, ktorých skúmaním obsahu 

orgány činné v  trestnom konaní zisťujú skutočnosti dôležité pre 

trestné konanie. Pokiaľ ide o  stopy daktyloskopické, stopy látkové – 

biologické zaisťované na rôznych predmetoch potvrdzujúcich 

prítomnosť tej ktorej osoby na určitom mieste alebo na 

prostriedkoch, ktoré boli predmetom úplatku, majú spravidla 

podporný význam, bezprostredného korupčného konania sa 

nedotýkajú, alebo sa ho dotýkajú len okrajo vo.
180

  

4.3 Dokazovanie korupcie 

Samotný proces vyšetrovania korupčných trestných činov, pri 

ktorom je potrebné odhaliť a  zadokumentovať konkrétne okolnosti 

vyšetrovaného trestného činu, a  zabezpečiť dôkazy nevyhnutné pre 

ďalšie konanie je závislý od jeho osobitostí. V  prípadoch 

organizovanej, vysoko sofistikovanej kriminality, pod ktorú korupcia 

vo svojich najzávažnejších formách spadá, je nevyhnutné použitie 

špecifických prostriedkov jej  objasňovania a  najmä dokazovania. Ide 

najmä o  informačno-technické prostriedky, prostriedky operatívno -

pátracej činnosti, niektoré špeciálne dôkazné prostriedky, osobitné 
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postupy pri výsluchu chráneného svedka, ako i  osobitné postupy voči 

spolupracujúcej osobe a  v neposlednom rade aj použitie agenta.
181

 

4.3.1 Špecifiká výsluchu ako dôkazného prostriedku  

 

 Základným a  najčastejšie používaným dôkazným prostriedkom 

v trestnom konaní je výsluch obvineného a  výsluch svedka. TŘ 

procesný postup pri výsluchu obvineného a  svedka a ich práva 

upravuje v prvom a druhom oddiele V. hlavy. Táto všeobecná úprava 

je doplnená jednak ustanoveniami TŘ upravujúcimi výsluch svedka 

na hlavnom pojednávaní, ale i  osobitným zákonom, umožňujúcim 

ohrozenému svedkovi poskytnutie osobitnej ochrany a  pomoci.
182

  

Možnosti využitia výpovede pri dokazovaní korupcie sú 

podmienené samotným charakterom korupčnej trestnej činnosti. Ako 

už bolo uvedené v  súvislosti s  možnosťou vzniku pamäťových stôp, 

korupčný vzťah je špecifický uzavretým okruhom páchateľov – 

účastníkov korupčného vzťahu. Títo majú záujem na utajení svojej 

činnosti, preto k páchaniu korupčnej kriminality dochádza zväčša bez 

prítomnosti iných, nezúčastnených osôb, ktoré by vlastným vnímaním 

priamo získavali poznatky o  priebehu korupčného konania, 

v dôsledku čoho okruh osôb, ktoré by mohli poskytnúť relevantné 

informácie o  korupčnej trestnej činnosti je veľmi obmedzený. Čo sa 

týka samotných páchateľov disponujúcich priamymi poznatkami o  ich 

trestnej činnosti, tí v  súlade s  TŘ pri výsluchu nie sú povinní 

poskytnúť úplné a  pravdivé informácie o  vlastnej korupčnej tres tnej 

činnosti. Pokiaľ ide o  osoby nezúčastnené na trestnej činnosti, ktoré 

však disponujú poznatkami o  nej, najčastejšie disponujú len 

sprostredkovanými poznatkami o  relevantnom konaní. Orgány činné 
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v trestnom konaní však v  prípade korupčných trestných činov majú 

možnosť využiť špecifické procesnoprávne inštitúty s  cieľom 

motivovať páchateľa na podanie pravdivej a  úplnej výpovede, či 

poskytnúť svedkovi osobitné postavenie s  cieľom jeho ochrany pred 

následkami, ktoré by s  podaním jeho pravdivej a  úplnej výpovede 

o korupčnej trestnej činnosti mohli byť spojené. Týmito inštitútmi sú 

vo vzťahu k  páchateľovi spolupracujúci obvinený, spolupracujúci 

podozrivý, a  vo vzťahu k  svedkovi tzv. utajenie.  

V tejto súvislosti je namieste pripomenúť, že motivácia 

k spolupráci  zo strany orgánov činných v  trestnom konaní nesmie 

prekročiť zákonné limity pre uplatnenie toho – ktorého inštitútu 

a určite by nemala spočívať v  ponúkaní iných, než zákonom 

predpokladaných výhod, či dokonca finančnej odmeny, ako tomu 

malo byť v  prípade medializovanej kauzy Oleo Chemical, kde podľa 

informácii zverejnených médiami mala byť jednej zo  

spoluobvinených ponúkaná zo strany polície finančná odmena 

v prípade, ak bude spolupracovať s  orgánmi činnými v  trestnom 

konaní.
183

 

V závažných a  svojimi dopadmi rozsiahlych korupčných kauzách 

môže vzniknúť potreba poskytnutia ochrany a  s tým spojeného 

privilegovaného postavenia osoby, ktorá má svedčiť o  tejto korupčnej 

činnosti v  prípade, že  v súvislosti s podaním svedeckej 

výpovede  existuje zrejmá hrozba  ujmy na zdraví alebo iného vážneho 

nebezpečenstva porušenia základných práv svedka alebo osoby jemu 

blízkej, a  nie je možné ochranu svedka zaistiť iným spôsobom. 

V takejto situácii v  zmysle § 55 ods. 2 TŘ orgán činný v  trestnom 

konaní vykoná opatrenia k  utajeniu totožnosti i  podoby svedka. 
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Samotnú realizáciu ochrany svedka rieši špeciálna norma.
184

 

V súvislosti s  výpoveďou utajovaného svedka je predmetom diskusii 

otázka rešpektovania práva obvineného na spravodlivý proces 

vyplývajúceho z  článku 6 Európskeho dohovoru  o ľudských právach 

a základných slobodách, a  to najmä s  poukazom na jeho atribút 

spočívajúci v  kontradiktórnosti konania, poťažmo kontradiktórneho 

výsluchu svedka. V  opozícii k  požiadavkám obžalovaného 

vyplývajúcim z  práva na spravodlivý proces môžu stáť záujmy 

svedkov, či obetí trestných činov, keďže poskytnutie svedeckej 

výpovede pre nich môže znamenať ohrozenie ich života, či 

bezpečnosti, t .j . práv rovnako chránených dohovorom. Preto sa motné 

princípy spravodlivého procesu vyžadujú vytvoriť rovnováhu medzi 

záujmami obhajoby a  záujmami svedkov a  obetí trestných činov, 

pokiaľ je to potrebné.
185

 Ako poukázal ESĽP v  prípade Doorson vs. 

Holandsko
186

,  rozhodnutie chrániť totožnosť svedkov inšpirované 

potrebou získať od nich dôkazy a  súčasne ich chrániť pred 

možnosťou odplaty je relevantným dôvodom pre ich anonymitu, 

pričom ťažkosti obhajoby s  tým spojené, ktoré by sa obvykle 

v trestnom konaní nemali vyskytovať, nemožno považovať za 

porušenie práva na spravodlivý proces, ak sa zistí,  že znevýhodnenia, 

s ktorými obhajoba bojovala, boli dostatočne vyvážené postupom 

súdnych orgánov. Avšak i  v prípade takýchto vyvažujúcich postupov 

dostatočne kompenzujúcich nevýhody obhajoby, by odsúdenie 

nemalo byť založené výlučne  alebo v  rozhodujúcej miere na 

výpovedi anonymného svedka.
187

  

Pokiaľ ide o  inštitúty spolupracujúceho obvineného 

a spolupracujúceho podozrivého, tieto sú predmetom samostatného 
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 Zákon č. 137/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka v znení neskorších predpisov. 
185

 KMEC, J. a kol. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, 1687 s. ISBN: 978-80-7400-365-3. s. 825. 
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 Rozsudok ESĽP vo veci Doorson vs. Holandsko, zo dňa 26. 3. 1996 (č. 20524/92). 
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výkladu týkajúceho sa procesnoprávnych nástrojov bola proti 

korupcii . 

4.3.2 Odpočúvanie  

 

Odpočúvanie predstavuje efektívny spôsob získavania informácii 

relevantných pre trestné konanie vo vzťahu ku korupčnej trestnej 

činnosti a  zásadný význam môže mať často i  vo vzťahu 

k dokazovaniu úplatkárskych trestných činov.  

TŘ de lege lata  upravuje odpočúvanie v  ustanoveniach § 88, § 88a 

a § 158d, ktoré stanovujú podmienky možnosti použitia odpočúvania 

v závislosti od spôsobu jeho realizácie a  sledovaného účelu. Zatiaľ 

čo odpočúvanie podľa § 158d TŘ upravuje vyhotovovanie 

zvukových,  obrazových záznamov a  iných záznamov realizované pri 

sledovaní osôb, ustanovenia § 88 a §88a TŘ sa týkajú výlučne 

odpočúvania a  záznamu telekomunikačnej prevádzky. Rozlišujúcim 

kritériom je pritom charakter informácii získavaných daným 

odpočúvaním
188

.   

Podľa § 88a TŘ sú získavané záznamy o  už uskutočnenej 

telekomunikačnej prevádzke (nie jej obsahu), ustanovenie  88 TŘ 

zase stanovuje podmienky pre možnosť odpočúvania a záznamu 

telekomunikačnej prevádzky a  jej obsahu do budúcna. Obdobné 

rozlíšenie nachádzame i  v zahraničných právnych úpravách. Napr. na 

Slovensku sa rozlišuje odpočúvanie a  záznam telekomunikačnej 

prevádzky podľa § 115 slov. tr. por. a  zistenie a oznámenie údajov 

o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke podľa § 116 slov. tr. por.  

Česká právna úprava však pri rozlíšení odpočúvania podľa § 88 

TŘ a podľa § 88a TŘ vyvoláva interpretačné nejasnosti a  s tým 

súvisiace aplikačné problémy. Napriek pomerne jasne upravenému 
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 Viď napr. JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákonník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 6. 

vydání. Praha: Leges, 2016, 1280 s. ISBN: 978-80-7502-106-9. s. 734 a nasl.; Nález Ústavného 
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postupu pri vydávaní oboch druhov príkazov i  zrejmému vymedzeniu 

okruhu trestných vecí, v  ktorých je možné tento postup uplatniť, 

problémy spôsobuje určenie, ktorý z  týchto príkazov použiť pri 

aplikácii v  konkrétnej veci. V  náuke sa ustálil názor, že obsah 

telekomunikačnej prevádzky môže byť zisťovaný len na základe 

príkazu podľa § 88 TŘ, pričom  tento smeruje do budúcna, a 

postupom podľa § 88a TŘ je možné získať údaje o  telekomunikačnej 

prevádzke v minulosti, t . j.  pred vydaním príkazu o  zistení údajov 

o telekomunikačnej prevádzke, nie však o  obsahu tejto prevádzky. 

V prípade údajov o  realizovane j telefonickej komunikácii je tento 

záver prijateľný, avšak otázkou je, aké údaje môžu byť poskytnuté 

pri iných formách komunikácie. Napr. pri e -mailovej komunikácii je 

sporné, ktoré dáta o  elektronickej prevádzke majú byť poskytnuté na 

základe záznamu úda jov o prevádzke, a  pre ktoré sa už vyžaduje 

odpočúvanie a  záznam podľa § 88 TŘ. Pokiaľ ako kritérium 

použijeme časové hľadisko, môže byť príkazom podľa § 88 TŘ zase 

zisťovaný obsah e-mailovej komunikácie v  minulosti?  Na 

nejednoznačnosť a  problematickosť súčasnej zákonnej úpravy 

odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky a  použitia 

záznamu o  odpočúvaní  upozorňuje i  Jelínek, ktorý de lege ferenda 

považuje za potrebné, aby „právna úprava v  trestnom poriadku, ktorá 

je z hľadiska použitej terminológie i  inak v oblasti komunikačných 

a informačných technológii zastaraná, a  tým do istej miery 

i  neoperatívna, bola v  trestnom poriadku nahradená čo 

najjednoduchším všeobecným vymedzením tak, aby bolo jasné, pod 

aký pojem je možné aký druh komunikácie podradiť, ab y to 

nespôsobovalo problémy ani orgánom činným v  trestnom konaní, ale 

ani obhajobe pri uplatňovaní svojich práv“
189

.  S uvedeným sa v  plnej 

                                                           
189
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miere stotožňujem, keďže jasne určené podmienky využívania 

odpočúvania umožnia orgánom činným v  trestnom konaní i dôsledne 

dodržiavať procesný postup spojený s  jeho realizáciou a  prípadným 

využitím získaných informácii ako dôkazu, a  to za súčasného 

garantovania práv obhajoby. Vzhľadom na rozsah, v  akom sa 

odpočúvanie využíva, a  to nie len v korupčných trestných veciach, je  

posilnenie právnej istoty v  tejto oblasti  skutočne žiadúce.   

Zákonný podklad pre odpočúvanie a  záznam telekomunikačnej 

prevádzky upravený v § 88 TŘ a § 88a TŘ je vymedzený spoločnými 

zásadami nevyhnutnými pre realizáciu, ktorými sú legalita, 

subsidiarita a proporcionalita. Ide o  splnenie základných 

predpokladov pre realizáciu tak výrazného zásahu do súkromia, aký 

odpočúvanie predstavuje. Naplnenie týchto predpokladov má 

následne význam pri hodnotení možnosti použitia informácii 

získaných odpočúvaním ako dôkazu v  trestnom konaní. Práve pre 

korupčné trestné činy je charakteristická dôkazná núdza spojená 

s potrebou využívania odpočúvania ako dôkazného prostriedku. 

Nerešpektovanie podmienok pre možnosť realizácie odpočúvania tak 

môže viesť k  nepoužiteľnosti dôkazov nimi získaných. Ako zásadný 

problém v  poslednom období sa v  aplikačnej praxi javí situácia, keď 

orgány činné v  trestnom konaní pri zisťovaní a objasňovaní 

korupčnej trestnej činnosti rezignujú na ďalšie spôsoby 

zabezpečovania dôkazných prostriedkov.  Je zrejmé, že výrazný 

technický pokrok posledných desaťročí prejavujúci sa i  v masívnom 

rozšírení komunikačných zariadení umožňuje technicky relatívne 

jednoduchými spôsobmi realizovať aktívne sledovanie a  zachytávanie 

prejavov jednotlivca pri akejkoľvek j eho komunikácií formou 

odpočúvania, avšak zároveň tým dochádza k  výraznému zásahu do 

súkromia. Orgány činné v  trestnom konaní vďaka relatívne 

jednoduchému spôsobu realizácie odpočúvania si zvykli 
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uprednostňovať tieto postupy pred „klasickými metódami“ 

zabezpečovania informácii a  dôkazov, čoho prejavom je i  skutočnosť, 

že ročne sú súdmi vydávané tisíce realizačných príkazov.
190

 

K samotnému využitiu odpočúvania ako dôkazu v  trestnom konaní 

však dochádza len v  malej časti z  nich. Zásada subsidiarity  vyjadrená 

ustanovením § 88 odst.1 TŘ a § 88a ods. 1 TŘ, v  zmysle ktorej je 

možné odpočúvanie povoliť “pokiaľ nie je možné sledovaného účelu 

dosiahnuť inak alebo pokiaľ by bolo jeho dosiahnutie podstatne 

sťažené“ nie je v  aplikačnej praxi dôsledne dodržiavaná, čoho 

prejavom je nadužívanie odpočúvania. Túto situáciu by pomohlo 

zlepšiť dôsledné preskúmavanie návrhov na použitie odpočúvania 

predchádzajúce ich vydaniu súdmi, ktoré by mali pri svojom 

rozhodovaní zvážiť a  náležite odôvodniť, prečo sú v  danej konkrétnej 

veci iné prostriedky nepoužiteľné z  hľadiska sledovaného účelu. 

V situácii, kedy v  85%-tách súdy podaným návrhom na povolenie 

použitia odpočúvania vyhovejú, nemotivuje vyšetrovacie orgány 

k snahe dôsledne zabezpečovať dôkazy i inými prostriedkami, pri 

ktorých nedochádza k  tak výraznému zásahu do základných práv 

jednotlivca.  

Rovnako dôležité je i  dôsledné posúdenie naplnenia podmienky 

proporcionality  medzi zásahom do súkromia, ktorý realizovanie 

odpočúvania predstavuje a  účelom, ktorý sa má týmto zásahom 

dosiahnuť. Základné limity prípustnosti takéhoto narušenia súkromia 

sú vymedzené charakterom trestných vecí, v  ktorých je možné 

odpočúvanie povoliť. Zákon ich okruh určuje jednak s  ohľadom na 

hornú hranicu trestnej sadzby trestu, ktorý je možné za trestný čin 

uložiť, ale i  taxatívnym výpočtom trestných činov a  napokon 
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poukazom na medzinárodnú zmluvu, ktorá by zaväzovala k  stíhaniu 

pre daný trestný čin.  

Čo sa týka odpočúvania a  záznamu telekomunikačnej prevádzky 

podľa § 88 TŘ, v  prípade korupčných trestných činov je  možné ho 

povoliť v  konaní vedenom pre zločin, na ktorý zákon stanoví trest 

odňatia slobody s  hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 8 rokov, 

čo v prípade úplatkárskych trestných činov napĺňajú najzávažnejšie 

formy prijatia úplatku podľa § 331 tr. zák. v  jeho kvalifikovaných 

skutkových podstatách (ods.3 a  ods. 4). Iné úplatkárske delikty nie sú 

ani v taxatívnom výpočte trestných činov uvedené. Sú tu však 

uvedené formy trestnej činnosti súvisiacej s  korupciou. Okruh 

úplatkárskych trestných činov, pri ktorých je odpočúvanie a  záznam 

telekomunikačnej prevádzky možné povoliť však rozširuje kritérium 

odkazujúc na delikty, ku ktorých stíhaniu Českú republiku zaväzujú 

medzinárodné zmluvy. Týmto kritériom je teda rozšírená možnosť 

použitia odpočúvania i  vo vzťahu k ďalším úplatkárskym trestným 

činom.  

Nariadiť zistenie údajov o  telekomunikačnej prevádzke podľa 

§  88a TŘ je už možné v  širšom okruhu trestných vecí, keďže v  tomto 

prípade už postačuje, že je konanie vedené pre úmyselný trestný čin 

s hornou hranicou trestnej sadzby trestu odňatia slobody najmenej tri 

roky a tiež taxatívny výpočet ďalších trestných činov je širší. 

I v tomto prípade je možné rozhodnúť i  vtedy, pokiaľ sa jedná 

o trestný čin, ku ktorého stíhaniu zaväzuje medzinárodná zmluva. 

Opäť je teda možné  nariadiť zistenie údajov o  telekomunikačných 

údajoch v  konaní o  úplatkárskych trestných činoch. Skutočnosť, že 

k postihovaniu korupcie v rôznych jej formách sa Česká republika 

zaviazala viacerými medzinárodnými dohovormi, umožňuje využitie 

odpočúvania i  vo vzťahu k  úplatkárskym trestným činom, ktorých 

typová závažnosť či škodlivosť je nižšia, čo môže vyvolávať 

pochybnosti o naplnení požiadavky proporcionality pri povolení 
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odpočúvania k  takémuto trestnému činu. Otázku proporcionality 

medzi zásahom do práva na súkromie a  sledovaným účelom, ktorý sa 

má odpočúvaním dosiahnuť je preto nevyhnutné posudzovať 

v každom konkrétnom prípade, nemala by byť paušalizovaná len 

s poukazom na splnenie zákonnej podmienky vedenia trestného 

konania pre zákonom, poťažmo medzinárodnou zmluvou stanovený 

trestný čin. Je potrebné zohľadniť i  osobitosti daného konkrétneho 

prípadu a  neumožniť napr. dlhodobé odpočúvanie a  záznam 

telekomunikačnej prevádzky pri vedení konania o prečine, ktorý by 

sme vzhľadom na osobité okolnosti prípadu m ohli považovať za 

bagateľný delikt.  

V každej konkrétnej veci je tiež potrebné pri povoľovaní 

odpočúvania skúmať jeho účel i  vo vzťahu k  tomu, či sa stal skutok, 

v ktorom je dané podozrenie zo spáchania trestného činu, či ho mala 

spáchať osoba podozrivá, vo vzťahu ku ktorej má byť odpočúvanie 

povolené, ako aj podstatné okolnosti majúce vplyv na posúdenie 

závažnosti činu. S  ohľadom na tieto kritéria je potom nevyhnutné 

zvážiť, či je daná legitimita zásahu do práva na rešpektovanie 

súkromného života. Účel odpočúvania je teda nutné posudzovať 

i  s ohľadom na to, či sa jedná o  zásah primeraný sledovanému 

cieľu.
191

   

Najmiernejšie sú zákonom stanovené podmienky pre odpočúvanie 

realizované ako súčasť sledovania osôb a  vecí podľa § 158d TŘ. 

Z hľadiska jeho zákonnej konštrukcie ide o  kontroverzný inštitút. 

Zákon totiž v § 158d ods.2 TŘ stanovuje, že „ sledovanie, pri ktorom 

majú byť vyhotovované zvukové, obrazové alebo iné záznamy, je 

možné uskutočniť len na základe písomného povolenia štátneho 

zástupcu .“  Zákon teda v  rámci úpravy postupu orgánov činných 

v trestnom konaní pred zahájením trestného stíhania pri jednom 

                                                           
191
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z druhov prostriedkov operatívno -pátracej činnosti, a  to pri inštitúte 

sledovania osôb a  vecí predpokladá, že pri tomto sledovaní je možné 

vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy, pričom 

k povoleniu ich realizácie sa nevyžaduje rozhodnutie súdu, ale len 

písomné povolenie štátneho zástupcu, pokiaľ sa sledovaním 

nezasahuje do nedotknuteľnosti obydlia, listového tajomstva alebo 

nie je zisťovaný obsah iných písomností a  záznamov uchovávaných 

v súkromí, kedy sa už vyžaduje povolenie sudcu.  

Zo zákonnej dikcie je teda možné vyvodiť, že odpočúvanie 

realizované pri sledovaní osôb pred začatím trestného stíhania, ale 

i  po jeho začatí až do podania obžaloby,
192

 je možné vykonávať i  bez 

súhlasu súdu, čo je však v  rozpore s ústavnoprávnou garanciou 

zásahu do základných práv a  slobôd len na základe rozhodnutia súdu. 

Je nepochybné, že realizáciou odpočúvania pri sledovaní osôb môže 

byť porušené právo na súkromie jednak sledovanej osoby, ale i  iných 

osôb ktoré s  ňou prichádzajú do kontaktu, pričom legitimita 

a účelnosť takéhoto zásahu neprešla pred povolením jeho realizácie 

súdnym prieskumom.  

Zákon ani neobmedzuje okruh trestných konaní, v  ktorých je 

sledovanie osôb a  vecí a  tým i  odpočúvanie vykonávané popri ňom 

realizovateľné. Jediným obmedzením je zákaz použitia a  povinnosť 

zničiť záznam s  obsahom komunikácie obvineného so svojim 

obhajcom a nepoužitie poznatkov takto zistených. Takto realizované 

priestorové odpočúvanie  je prostriedkom využívaným 

i  v úplatkárskych trestných veciach. Jeho použitie bez súhlasu súdu, 

a následne využitie dôkazov v  ňom získaných, je ale oprávnene 

predmetom kritiky odbornej verejnosti. Negatívne sa k  rozširujúcej 

sa praxi využívania priestorového odpočúvania a  najmä absencie jeho 

zákonnej úpravy v  súlade s  požiadavkou dodržiavania 
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ústavnoprávnych záruk stavia i  Stála komisia pre kontrolu činnosti 

GIBS a Stála komisia pre kontrolu použitia odpočúvania a  záznamu 

telekomunikačnej prevádzky, použit ia sledovania osôb a  vecí 

a rušenia prevádzky elektronických komunikácii, ktoré na spoločnom 

jednaní dňa 23. februára 2017 diskutovali problematiku tzv. 

priestorového odpočúvania. S  poukazom na možnosti nadužívania 

sledovania osôb, pri ktorých dochádza k  vyhotovovaniu zvukových 

záznamov, a  tým odpočúvaniu sledovaných podozrivých osôb, ale 

i  iných náhodne zúčastnených osôb bez predchádzajúceho písomného 

povolenia súdu, prijali uznesenie požadujúce po vláde, aby 

„Poslaneckej snemovni bezodkladne, najneskôr do  30 dní predložila 

návrh zákona, ktorý bude obsahovať zmenu trestného poriadku tak, 

aby 

1) bolo vypustené oprávnenie štátneho zástupcu udeľovať 

policajnému orgánu písomné povolenia k  sledovaniu osôb 

a vecí, pri ktorom majú byť vyhotovované zvukové, obrazové 

alebo iné záznamy podľa § 158d ods. 2 TŘ; táto právomoc by 

mala byť zverená výlučne súdu,  

2) bol náležite zaistený funkčný systém evidencie a  informovania 

osôb dotknutých vyhotovením zvukového, obrazového alebo 

iného záznamu pri sledovaní podľa § 158d ods.2 TŘ  

v prípadoch, kedy vyhotovením zvukového, obrazového alebo 

iného záznamu neboli zistené skutočnosti dôležité pre trestné 

konanie, a aby bolo zaistené, že takéto informácie budú 

bezodkladne zlikvidované.“
193

 

Ide o požiadavky odstránenia nedostatkov, na ktoré právna náuka, ale 

i  judikatúra poukazujú už dlhodobejšie.
194

 S vypustením oprávnenia 

štátneho zástupcu udeľovať policajnému orgánu písomné povolenia 
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 Zasvěcení poslanci odmítají další bezbřehé zasahování do základních lidských práv a svobod, 

navíc bez kontroly. [online]. Copyright © 2015 CEVRO Institut, z. ú. [cit. 25.5.2017]. Dostupné z: 

http://www.cevroinstitut.cz/data/2017-3-2-prostorove-odposlechy.pdf.   
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 Napr. uznesenie  Ústavného súdu ČR, sp. zn. I. ÚS 1638/14, zo dňa 12. 11. 2014. 

http://www.cevroinstitut.cz/data/2017-3-2-prostorove-odposlechy.pdf
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k sledovaniu osôb a  vecí, pri ktorom majú byť vyhotovované 

zvukové, obrazové alebo iné záznamy podľa § 158d o ds.2 TŘ ako 

návrhu de lege ferenda  sa v plnom rozsahu stotožňujem. Súčasná 

úprava totiž vôbec nezodpovedá požiadavke garancie práva na 

súkromie a  možnostiam ingerencie do tohto práva v  súlade 

s ústavnoprávnymi princípmi.  

 K problematike zásahu do práva na  súkromie Ústavný súd ČR 

v rámci svojho rozhodovania uviedol, že použitie informácii 

získaných obmedzením práva na súkromie je prísne limitované, 

poukazujúc na to, že „k tomu, aby neboli prekročené medze 

nevyhnutnosti, musí existovať systém adekvátnych a  dostatočných 

záruk, skladajúci sa zo zodpovedajúcich právnych predpisov 

a účinnej kontroly ich dodržovania... .. Tieto záruky predstavuje 

predovšetkým súdna kontrola .“
195

 Súčasné znenie § 158d TŘ však 

súdnu kontrolu odpočúvaní realizovanom  pri sledovaní osôb a vecí 

nepredpokladá, pokiaľ by sledovaním nebolo zasahované do 

nedotknuteľnosti obydlia, do listového tajomstva alebo zisťovaný 

obsah iných písomností a  záznamov uchovávaných v  súkromí za 

použitia technických prostriedkov (§ 158d ods.3 TŘ). Pojem 

súkromie, je však oveľa širší, preto oprávnenosť zásahu by mala 

podliehať súdnej kontrole i  vo vzťahu k  ďalším aspektom súkromia. 

I keď neexistuje všeobecná definícia súkromia a  i  ESĽP sa 

opakovane vyjadril, že súkromný život je „ široký pojem, ktorý nie je 

poddajný vyčerpávajúcej definícii“
196

,  je nepochybné že zahŕňa oveľa 

širší okruh chránených vzťahov či záujmov, než sú tie ktoré 

vymenováva ustanovenie § 158d ods. 3 TŘ.    

V súvislosti s  možnosťou použitia odpočúvania ako dôkazného 

prostriedku vyvstáva i  otázka dôkazu odpočúvaním získaným inak 

                                                           
195

 Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. II. ÚS 789/06, zo dňa 27. 9. 2007.  
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 KMEC, J. a kol. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012, 1687 s. ISBN: 978-80-7400-365-3. s. 867. 
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než postupom podľa trestného poriadku, t.  j . najmä odpočúvaním 

vykonávaným na základe iných, mimotrestných predpisov.
197

 Táto 

otázka bola i predmetom rozhodovania Ústavného súdu ČR, ktorý 

v konaní vedenom pod sp. zn. I. ÚS 3038 /07 dospel k záveru, že 

právo na súkromie sťažovateľky garantované čl. 13 Listiny 

základných práv a  slobôd a jej základné právo byť stíhaná len 

spôsobom stanoveným zákonom, garantované čl. 8 ods. 2 Listiny 

základných práv a  slobôd boli porušené, keď informácie získané 

odpočúvaním realizovaným podľa zákona o  vojenskom spravodajstve 

boli použité v  trestnom konaní. Súd poukázal na skutočnosť, že 

spravodajské odpočúvanie má odlišný zákonný režim a  odlišný účel 

než odpočúvanie v trestnom konaní. Táto odlišnosť p otom limituje 

i použiteľnosť informácii získaných spravodajskými službami. 

V trestnom konaní musí verejná moc prísne dodržovať trestný 

poriadok, pričom pri úprave použitia informácii získaných 

prelomením práva na súkromie trestný poriadok neupravuje možnos ť 

použitia dôkazov získaných z  odpočúvania vykonávaného na základe 

iných právnych predpisov.
198

 Uvedená argumentácia je použiteľná 

i  pri dôkazoch získaných pri realizácii odpočúvania podľa iných 

právnych predpisov. Ani takéto záznamy nespĺňajú požiadavky 

upravené trestným poriadkom určujúce limity, v  rámci ktorých je 

dôkaz získaný zásahom do práva na súkromie v  trestnom konaní 

použiteľný. V  tomto smere je nepoužiteľná i  generálna klauzula 

o použiteľnosti dôkazov upravená v § 89 TŘ
199

,  pretože jej aplikácia 

by s lovami Ústavného súdu ČR „eliminovala a učinila nadbytočnými 

záruky obsiahnuté v  špeciálnych ustanoveniach trestného poriadku, 

                                                           
197

 Napr. zákon č. 289/2005 Sb, o Vojenském zpravodajství; zákon č. 154/1994 Sb. o Bezpečnostní 

informační službě. 
198

 Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn.  I. ÚS 3038/07, zo dňa 29. 2. 2008. 
199

 Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpoveď obvineného 

a svedkov, znalecké posudky, veci a listiny dôležité pre trestné konanie a ohliadka. Každá zo strán 

môže dôkaz vyhľadať, predložiť alebo jeho vykonanie navrhnúť. Skutočnosť, že dôkaz nevyhľadal 

alebo nevyžiadal orgán činný v trestnom konaní, nie je dôvodom k odmietnutiu takého dôkazu. 
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upravujúcich akým (jediným možným) spôsobom musia orgány činné 

v trestnom konaní postupovať, aby tou ktorou formou tajného 

sledovania získali procesne použiteľný dôkaz .“
200

 Je teda nepochybné, 

že pokiaľ má byť odpočúvaním získaný dôkaz využiteľný v  trestnom 

konaní, musí byť toto odpočúvanie vykonávané verejnou mocou 

realizované podľa TŘ a  v súlade s  postupom a podmienkami ním 

stanovenými.  

Táto požiadavka sa však nevzťahuje na zvukový záznam (nie 

záznam telekomunikačnej prevádzky) vyhotovený súkromnými 

osobami, keďže Najvyšší súd ČR vo svojom rozhodovaní nevylučuje 

možnosť, aby ako dôkaz bol použitý i  zvukový záznam, ktorý bol 

vyhotovený súkromnou osobou bez súhlasu osôb, ktorých hlas je 

takto zaznamenaný, pričom ustanovenie § 88 TŘ sa v  tomto prípade 

neuplatní. Pokiaľ teda nie je zvukový záznam zabezpečený orgánmi 

činnými v  trestnom konaní, nemožno požadovať splnenie zákonom 

presne vymedzeného postupu a  podmienok upravujúcich obstaranie 

takéhoto dôkazu.
201

  

V aplikačnej praxi bohužiaľ dochádza k  situáciám, kedy základné 

podmienky upravujúce postup orgánov činných v  trestnom konaní pri 

realizovaní odpočúvania nie sú splnené, čo pri súčasnej  rezignácii na 

iné možnosti a  spôsoby zabezpečenia dôkazov vedie k  situáciám, že 

korupčná činnosť nemôže byť v  trestnom konaní preukázaná. 

Verejnosťou sú následne citlivo vnímané medializované korupčné 

kauzy, v ktorých je obžaloba postavená na odpočúvaní r ealizovanom 

na základe príkazu vydaného nepríslušným orgánom, či  

nespĺňajúcim základné požiadavky pre jeho vydanie, na základe čoho 

sa následne obžaloba dostáva do dôkaznej núdze. Napriek 

negatívnemu postoju verejnosti k  rozhodovaniu v prospech takýchto 

obžalovaných a  kritike výkonu spravodlivosti vo vybraných kauzách, 

                                                           
200

 Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. I. ÚS 3038/07, zo dňa 29. 2. 2008, bod č. 25. 
201

 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 5 Tdo 459/2007, zo dňa 3.12.2007. 
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je nevyhnutné trvať na základných atribútoch spravodlivého procesu 

napĺňajúceho princípy právneho štátu. Dôsledné dodržiavanie zákona 

a zákonom daných limitov pre zásah do súkromia je predpo kladom 

rešpektovania základných hodnôt jednotlivca a  jediným možným 

spôsobom presadzovania verejného záujmu a  dosiahnutia účelu 

trestného konania. Umožniť orgánom činným v  trestnom konaní 

a súdu využívať výsledky odpočúvania získané pri nesplnení 

zákonných  nárokov pre jeho povolenie a  realizáciu by viedlo 

k popretiu ústavných záruk trestného procesu.  

Na súd rozhodujúci o  príkaze k  odpočúvaniu sú tak kladené 

vysoké nároky na posúdenie dôvodnosti žiadosti a  jeho náležité 

odôvodnenie. Prax súdov pri rozhodovaní o  príkazoch k odpočúvaniu, 

spočívajúca v  kopírovaní návrhov štátnych zástupcov na ich vydanie, 

a to bez riadneho oboznámenia sa s  podkladmi pre rozhodnutie je 

neakceptovateľná. Možno len súhlasiť s  Herczegom, ktorý 

k rozhodnutiu súdu o  nezákonnosti odpočúvania v  medializovanej 

korupčnej kauze uviedol: „Absencia riadneho odôvodnenia súdneho 

rozhodnutia o povolení odpočúvania alebo sledovania osôb je 

zásadný nedostatok. Súd nemôže byť copy centrom štátneho zástupcu 

alebo dokonca jeho pomocníkom. Sudca musí byť naopak filtrom a 

garantom zákonnosti.“
202

  

Otázkou prípustnosti dôkazov získaných na podklade odpočúvania 

sa vo svojich rozhodnutiach zaoberá i  Európsky súd pre ľudské 

práva, ktorého judikatúru týkajúcu sa tejto problematiky možno 

považovať za konštantnú. Jej vývoj od rozsudku Schenk vs. 

Švajčiarsko
203

 až po recentné rozhodovanie o  sťažnostiach týkajúcich 

sa nezákonného odpočúvania je postavený na závere, že použitie 
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 Jiří Herczeg ke kauze Rath a spol.: Soud nemůže být copy centrem státního zástupce. 

[online].  Česká justice © 2016 Media Network s.r.o. [cit.26.3.2017]. Dostupné z: 
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 Rozsudok ESĽP vo veci Schenk vs. Švajčiarsko, zo dňa 12. 7. 1988 (č. 10862/84).  
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dôkazu, ktorým bolo porušené právo na súkromie, ešte samo o  sebe 

neznamená porušenie práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 

Európskeho dohovoru o  ľudských právach a  základných slobodách. 

Z tohto postulátu vychádza i  rozhodnutie Bašić vs. Chorvátsko.
204

  

Všeobecné zásady pre posúdenie, či dôkazmi získanými tajným 

sledovaním bolo porušené právo na spravodlivý proces judikoval 

ESĽP v rozsudku vo veci  Dragojević vs.Chorvátsko
205

.  Týmto 

rozsudkom ESĽP jednak poukázal na všeobecné požiadavky, ktoré by 

mala vnútroštátna úprava tajného sledovania spĺňať, ale i  podmienky 

použitia špeciálnych vyšetrovacích techník.  Pri definícii pojmu 

„špeciálne vyšetrovacie techniky“ rozsudok vychádza z  Doporučenia 

Rec(2005)10 Výboru ministrov členských štátov o špeciálnych 

vyšetrovacích technikách vo vzťahu k  závažnej trestnej činnosti 

vrátane teroristických činov zo dňa 10.  4. 2005
206

,  podľa ktorého sa 

špeciálnymi vyšetrovacími technikami rozumejú postupy uplatňované 

príslušnými orgánmi v  rámci vyšetrovania trestných činov 

a podozrivých, ktorých cieľom je zhromažďovanie informácii takým 

spôsobom, aby nedošlo k  varovaniu cieľových osôb. Vnútroštátna 

úprava by pritom mala  

 stanoviť podmienky, za ktorých sa možno uchýliť k  použitiu 

špeciálnych vyšetrovacích techník
207

; 

 obsahovať opatrenia, v  zmysle ktorých bude použitie 

špeciálnych vyšetrovacích techník možné len pokiaľ je to 

v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre efektívne 

vyšetrovanie a  trestné stíhanie;  
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 Rozsudok ESĽP vo veci Bašić vs. Chorvátsko, zo dňa  25. 10. 2016 (č. 22251/13).   
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 Rozsudok ESĽP vo veci Dragojević vs. Chorvátsko, zo dňa 15. 1. 2015 (č. 68955/11).  
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 Recommendation Rec (2005)10 of the Committee of Ministers to Member States on "Special 
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Copyright © UNHCR 2017. [cit. 18.4.2017] Dostupné z:  
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 zaistiť primeranú kontrolu realizácie použitia špeciálnych 

vyšetrovacích techník súdnymi alebo inými nezávislými 

orgánmi a  to prostredníctvom predchádzajúceho povolenia, 

v priebehu vyšetrovania alebo revíziu ex post.  

Zdôraznená je tiež požiadavka proporcionality medzi účinkami 

použitia špeciálnych vyšetrovacích techník a  cieľov, ktoré majú byť 

nimi identifikované, pričom v  tomto zmysle je potrebné pri 

rozhodovaní o  ich použití prihliadnuť k  závažnosti deliktného 

konania a príp. uprednostniť vyšetrovacie metódy predstavujúce 

menší zásah do práv jednotlivca.
 208  

Rozsudkom vo veci Dragojević vs. Chorvátsko tak súd v  súlade 

s predchádzajúcou judikatúrou pripomenul, že telefonické hovo ry sú 

zahrnuté pod pojmy „súkromný život“ a „korešpondencia“ v  zmysle 

čl. 8 Európskeho dohovoru o  ľudských právach a  základných 

slobodách. Ich sledovaním dochádza k  zásahu do výkonu práv 

jednotlivca garantovaných článkom 8, pričom takýto zásah je za 

podmienok stanovených článkom 8 ods. 2 dohovoru odôvodnený len 

v prípade, pokiaľ je v  súlade so zákonom a  sleduje jeden alebo 

viacero legitímnych cieľov uvedených v  odstavci 2 a zároveň je 

v demokratickej spoločnosti nevyhnutný k  dosiahnutiu cieľa. Výraz 

v súlade so zákonom použitý v  článku 8 ods. 2 dohovoru vyžaduje 

jednak to, že sporné opatrenie by malo mať základ vo vnútroštátnom 

práve (pričom rozhodujúca je i  kvalita tejto vnútroštátnej úpravy 

a jej súlad s  princípmi právneho štátu) a  zároveň musí byť splnená  

požiadavka právnej predvídateľnosti. To však neznamená, že by 

jednotlivec mal byť schopný predvídať, kedy je pravdepodobné, že 

k odpočúvaniu jeho komunikácie dôjde, ale vnútroštátne právo musí 

                                                           
208

 Rozsudok ESĽP vo veci Dragojević vs. Chorvátsko, zo dňa 15. 1. 2015 (č. 68955/11). 
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dostatočne jasne vymedziť okolnosti a  podmienky, za ktorých sú  

verejné orgány oprávnené odpočúvanie použiť.
209

 

 Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že 

problematika odpočúvania a  možností použitia jeho výsledkov ako 

dôkazu (nie len) v  konaniach o korupčných trestných činoch je veľmi 

problematickou, a to tak z hľadiska nejasnosti právnej úprav, ako 

i  nárokov kladených na orgány činné v  trestnom konaní v  aplikačnej 

praxi, ktoré svojou činnosťou zásadným spôsobom, zasahujú do práva 

na súkromie jednotlivcov.  

4.3.3 Agent 

 

Ako je už vyššie uvedené, najzávažnejšie formy kr iminality 

typické svojou sofistikovanou organizáciou, si vyžiadali nové 

prístupy v  ich odhaľovaní, čo sa prejavilo vo vytváraní nových 

inštitútov trestného práva procesného napomáhajúcich ich 

odhaľovaniu, objasňovaniu a  dokazovaniu. Korupčné trestné činy, 

a to tak úplatkárske trestné činy ako i  korupčné trestné činy v  širšom 

zmysle, patria medzi kriminalitu, ktorej postihovanie si nové 

prístupy vyžaduje. Jednou z takýchto  možností je i  využitie agenta.  

Inštitút agenta je v  podmienkach európskeho kontinentálneho 

trestného procesu pomerne novým trestno -procesným inštitútom, 

podieľajúcim sa významnou mierou na odhaľovaní a  objasňovaní 

najzávažnejších foriem kriminality v  prípadoch, kedy využitie iných 

prostriedkov nevedie k  želanému výsledku. Jednotlivé legisla tívy 

nepoužívajú jednotný termín označujúci inštitút agenta a  odlišujú sa 

konkrétne podmienky jeho použitia, ale i  forma akou jednotlivé štáty 
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pristúpili k  jeho úprave.
210

 Prvým európskym štátom, ktorý zákonom 

upravilo inštitút agenta bolo Dánsko v  roku 1986.
211

 

Podmienky pre použitie agenta v  českom trestnom konaní, ako 

operatívno-pátracieho prostriedku, vymedzuje § 158e TŘ, ktorý 

ustanovuje:  

a) okruh trestných činov, pre ktoré musí byť vedené trestné 

konanie, aby bolo možné rozhodnúť o  použití agenta.  

 Podľa § 158e ods.1 TŘ ak: „...  je vedené trestné konanie pre 

zločin, na ktorý zákon stanovuje trest odňatia slobody s  hornou 

hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov, pre trestný čin 

spáchaný v  prospech organizovanej zločineckej skupiny, pre trestný 

čin machinácie  v insolvenčnom konaní podľa § 226 tr. zák., 

porušenie predpisov o  pravidlách hospodárskej súťaže  podľa § 248 

ods. 1 písm. e) a  ods. 2 až 4 tr. zák., zjednanie výhody pri zadaní 

verejnej zákazky, pri verejnej súťaži a  verejnej dražbe podľa § 256 

tr. zák., machinácie  pri zadaní verejnej zákazky a  pri verejnej súťaži 

podľa § 257 tr. zák., pletichy pri verejnej dražbe podľa § 258 tr. 

zák., zneužití právomoci úradnej osoby podľa § 329 tr. zák., prijatia 

úplatku podľa § 331 trestného zákonníka, podplatenia podľa § 332 tr. 

zák., nepriameho úplatkárstva podľa § 333 tr. zák. alebo pre iný 

úmyselný trestný čin, ku ktorého stíhaniu zaväzuje vyhlásená 

medzinárodná zmluva, ktorou je Česká republika viazaná, je 

policajný orgán, pokiaľ ním je Polícia Českej repub liky alebo 

Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, oprávnený použiť 

agenta.“  

Okruh trestných činov je určený jednak všeobecne závažnosťou 

trestného činu (ide o  zločin s  hornou hranicou trestnej sadzby trestu 

odňatia slobody najmenej 8 rokov), charaktero m páchaného trestného 
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činu (trestný čin páchaný v  prospech organizovanej zločineckej 

skupiny), ale tiež taxatívnym výpočtom konkrétnych trestných činov, 

ktorý zahŕňa všetky úplatkárske trestné činy, ako časť korupčných 

trestných činov v  širšom zmysle. Posledným kritériom určujúcim 

okruh trestných činov, pre ktoré musí byť vedené trestné konanie, 

v ktorom má byť agent použitý, je, že ide o  trestný čin, ku ktorého 

stíhaniu zaväzuje medzinárodná zmluva, čo tento okruh ďalej 

zásadným, a  nie celkom určitým spôsobom rozširuje, a  to i na menej 

závažné konania.  

 

b) špecifiká spočívajúce v  osobe agenta 

Podľa § 158e ods.2 TŘ: „...agentom je príslušník Polície Českej 

republiky alebo Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov plniaci 

úlohy uložené mu riadiacim policajným orgánom, vystupujúci 

spravidla so zastieraním skutočného účelu svojej činnosti...“  

Zákon jasne vymedzuje okruh osôb, ktoré úlohy agenta môžu plniť, 

pričom nemôže ním byť iná osoba než príslušník polície alebo GIBS. 

Napríklad slovenská úprava agenta takéto obmedzenie nestanovuje.  

 

c) spôsob a  náležitosti povoľovania použitia agenta  

Podľa § 158 e ods.4 TŘ: ... .použitie agenta povoľuje na návrh 

štátneho zástupcu vrchného štátneho zastupiteľstva sudca vrchného 

súdu, v  ktorého obvode je  štátny zástupca podávajúci návrh činný. 

V povolení musí byť uvedený účel použitia a  doba, po ktorú bude 

agent použitý, údaje umožňujúce identifikáciu agenta... .  

 Výnimočný postup pri povoľovaní agenta, t .  j .  určenie 

príslušnosti štátneho zástupcu vrchného štátneho zastupiteľst va na 

podanie návrhu a  príslušnosť sudcu vrchného súdu na rozhodnutie, 

reflektuje mimoriadnosť použitia tohto inštitútu. Túto mimoriadnosť 

však neodráža vymedzenie okruhu trestných vecí, v  ktorých je možné 

jeho využitie.  
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d) obsahové náležitosti povolenia, postup pri predĺžení doby 

povolenia použitia agenta, vzťah k  ďalším procesnoprávnym 

inštitútom, a  to k sledovaniu osôb a  veci a predstieranému prevodu, 

povinnosti agenta pri vykonávaní jeho činnosti aj povinnosti štátneho 

zástupcu pri posudzovaní trvania dôvodov pre použitie agenta 

a povinnosti policajného orgánu s  tým súvisiace.  

 Uvedené ustanovenie teda podrobným spôsobom vymedzuje 

spôsob a náležitý postup pri povoľovaní použitia agenta a  následnej 

činnosti agenta vrátane ukončenia jeho činnosti, avšak ni e je z neho 

možné vyvodiť, aké sú materiálne dôvody pre jeho použitie. Tie, a to 

vo vzťahu ku  všetkým operatívno-pátracím prostriedkom ustanovuje 

§  158b 2 TŘ. Jeho použitie je teda možné len v  prípade, pokiaľ 

nemožno sledovaný účel dosiahnuť inak alebo by bolo jeho 

dosiahnutie podstatne sťažené, pričom práva a  slobody osôb je možné 

obmedziť len v  nevyhnutnej miere .  I tu teda platí podmienka 

subsidiarity, proporcionality a  legitimity zásahu do práv 

jednotlivcov. 

 Zatiaľ čo česká právna úprava neodlišuje podm ienky použitia 

agenta v prípade konaní vedených pre korupčné trestné činy od iných 

trestných činov, pri ktorých je použitie agenta umožnené, slovenská 

právna úprava je v  prípade konaní vedených pre korupciu 

modifikovaná a  umožňuje i použitie agenta – provokatéra. Pripúšťa 

teda určitý iniciatívny zásah do priebehu skutku zo strany agenta, 

pokiaľ je dané podozrenie z korupčného konania, kedy podozrivým je 

verejný činiteľ alebo zahraničný verejný činiteľ, a  na základe 

zistených skutočností existuje dôvodný predpoklad spáchania 

trestného činu podozrivým aj bez navádzania na trestnú činnosť.
212

  

Z právnej úpravy teda vyplýva prípustnosť navádzania na spáchanie 

trestného činu a  vytvorenie podmienok a predpokladov pre jej 
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spáchanie.
213

 Inštitút agenta- provokatéra bol v slovenskom trestnom 

konaní zavedený s  účinnosťou od 1. decembra 2003 a  vyvolal 

diskusie spojené najmä s  kritikou pripustenia a legislatívneho 

zakotvenia iniciatívneho konania orgánov polície pri páchaní 

trestného činu.
214

 Napriek pretrvávajúcej kritike však nedošlo 

k legislatívnej zmene, ktorá by možnosť využitia agenta - 

provokatéra zo slovenského trestného poriadku odstránila.  

Otázka agenta –  provokatéra a  prípustnosti jeho efektívneho 

využitia je v  teórii i  aplikačnej praxi diskutovaná jednak vo vzťahu 

k možnosti vyvodenia trestnej zodpovednosti agenta - provokatéra za 

účasť na trestnom čine, ktorý vyprovokoval, ale i  vo vzťahu 

k možnostiam použitia informácií získaných pri jeho činnosti ako 

dôkazu proti osobe, vo vzťahu ku ktorej bola policajná provokáci a 

použitá.  

Samotná definícia policajnej provokácie je problematická, a  to 

i s ohľadom na rôznorodosť metód a  postupov, ktoré je možné pri nej 

využiť. Cimr definuje policajnú provokáciu ako situáciu, keď „ orgán 

polície z  takého alebo iného dôvodu o  určitej osobe usúdi, že by sa 

za určitých okolností mohla dopustiť konkrétneho trestného činu 

a pre jeho spáchanie jej obvykle za pomoci nastrčenej osoby vytvorí 

predpoklady a podmienky. Neoddeliteľnou zložkou provokácie je 

potom dokumentovanie jej priebehu spravidla prostriedkami 

operatívnej techniky na získanie dôkazu ako podkladu pre následné 

trestné stíhanie vyprovokovanej osoby .“
215

 Spoločným znakom 

definícií policajnej provokácie je, že sa jedná o  iniciatívnu aktivitu 

agenta, ktorá je spôsobilá ovplyvniť priebeh skutku páchaného 

                                                           
213

 IVOR, J. a kol. Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: 

IURA EDITION, 2010, 1049 s. ISBN 978-80-8078-309-9. s. 410. 
214

 PIPTOVÁ, J. Korupcia v slovenskom právnom poriadku a protikorupčné nástroje slovenského 

trestného práva. In: Korupcia – právne a ekonomické aspekty. Podhájska: Východoeurópska 

agentúra pre rozvoj n. o., 2012. 334 s. ISBN: 978-80-89608-00-3. s. 202. 
215

 CIMR, V. K zákonnosti provokace trestného činu policejními orgány. Trestní právo, 2001, č. 2, 

s. 11 – 14. ISSN 1211 – 2860. s. 13. 



  

 

143 

 

vyprovokovanou osobou. Ide teda o  zásah do priebehu skutkového 

deja s cieľom usvedčiť vyprovokovaného páchateľa.  

Problematika trestnej zodpovednosti agenta provokatéra bola 

rozoberaná už i v  československej trestnoprávnej náuke v  prvej 

polovici minulého storočia. Podľa Kalába je  sporná otázka trestnosti 

tzv. agenta provokatéra, toho, kto vzbudí v  druhom zločinný úmysel 

nie len preto, aby k činu došlo, ale z  iného dôvodu, napr. aby mohol 

zvádzaného na polícii oznámiť, pričom považuje za n evyhnutné 

rozoznávať, či činnosť agenta je vykonávaná tak, aby k vykonaniu 

činu nedošlo a  výsledok nenastal, od agentom nastrojenej situácie 

v dôsledku ktorej k  činu skutočne došlo, vtedy je podľa neho 

návodcom.
216

 Miřička pokladá agenta provokatéra za návodcu 

v prípade, ak je jeho úmyslom, aby bol trestný čin dokonaný.
217

 

Cimr otázku provokácie rieši na konkrétnej kauze, kedy policajt – 

kriminalista sa s  budúcim provokatérom stretával niekoľko mesiacov 

ako s informátorom v  rozpracovanom prípade závažnej hospodárskej 

kriminality. Niekoľko mesiacov po odvolaní z  prípadu sa opäť stretol 

s daným informátorom, pričom tento bol následne získaný 

k spolupráci za použitia operatívnej techniky a  na kontrolovaných 

schôdzkach provokatér v  rámci dohodnutého scenára prichádzal 

s ponukou úplatku a  na ďalších schôdzkach sa k  tejto téme častejšie 

vracal. Policajt nereagoval jednoznačne a  tak agent provokatér na 

poslednú schôdzku bol zo strany inšpekcie ministerstva vnútra 

vybavený obálkou, v  ktorej mala byť suma 250  000 Kč, ktorej výšku 

stanovil sám provokatér. Tento pri obede obálku odovzdal 

kriminalistovi, ktorý ju bez otvorenia odložil a  krátko na to bol 

zadržaný, bez toho aby inšpekcia vyčkala, ako s  obálkou naloží.
218
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Ústavný súd ČR policajnú provokáciu jasne odmietol s  poukazom 

na rozpor s  princípmi právneho štátu a  neprimeraný zásahu do 

základných práv a  slobôd jednotlivcov, keď provokáciu spočívajúcu 

v postupe polície, ktorým vytvorila podmienky a  navodila situáciu so 

zjavnou snahou trestný čin uskutočniť a  dokonať vyhodnoti l  ako  

„zreteľný exces z  hraníc, v  ktorých sa odohráva trestné konanie, a  to 

i z hraníc ústavnoprávnych“.
219

 Ďalšie rozhodnutie Ústavného súdu 

ČR jasne definuje limity použitia agenta len vo forme agenta 

kontrolóra a  opätovne stanovuje neprípustnosť policajnej provokácie 

v českom trestnom konaní, keď konštatuje, že „ je neprípustným 

porušením článku 39 Listiny, pokiaľ jednanie štátnych orgánov 

(Polície České republiky) sa stáva súčasťou skutkového deja, celej 

postupnosti úkonov, z  ktorej sa trestné konanie skladá“
220

.  Uznáva 

pritom možnosť používania operatívno -pátracích prostriedkov, 

pokiaľ sú používané v  súlade so zákonom, čo predpokladá i  splnenie 

podmienky, že je dostatočne odôvodnené podozrenie, že je páchaný 

alebo bol spáchaný trestný čin, avšak nemožno ich  „využívaním 

vyvolať trestnú činnosť alebo sa iným spôsobom aktívne podieľať na 

utváraní skutkového deja tak, aby podnecoval či usmerňoval do tej 

doby neexistujúci úmysel páchateľa daný trestný čin spáchať “.
221

 Je 

nesporné, že činnosť agenta sa odráža v  priebehu skutkového deja, 

avšak z  hľadiska ústavnoprávnych garancií je nevyhnutné, aby táto 

činnosť skutkový dej neovplyvňovala zásadným spôsobom, či 

neurčovala jeho trestne relevantný priebeh. Ustálená judikatúra 

Ústavného súdu ČR k  otázke policajnej provokác ie je plne v súlade 

s aktuálnou zákonnou úpravou použitia agenta, ako i  v súlade 

s judikatúrou ESĽP, ktorá limity použitia agenta odvodzuje od 

naplnenia požiadavky existencie záruk spravodlivého procesu podľa 

čl. 6 Dohovoru o  ochrane ľudských práv a  základných slobôd.  
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Rozhodnutím Teixeira de Castro vs. Portugalsko
222

 ESĽP zreteľne 

odlíšil prípustnosť konania infiltrovaného agenta kontrolóra od 

zakázaného konania agenta provokatéra, pričom konštatoval, že 

právo na riadny výkon spravodlivosti zaujíma v  demokratickej 

spoločnosti tak významné miesto, že ho nemožno obetovať 

účelnosti... ..  Verejný záujem nemôže odôvodniť použitie dôkazov 

získaných policajnou provokáciou a  vyprovokovanie trestného činu 

spôsobuje nezákonnosť trestného konania ab initio a  takto získané 

dôkazy nesmú byť v  trestnom konaní použité .
223

 ESĽP zdôraznil, že je 

potrebné rozlišovať medzi vyprovokovaním trestného činu na jednej 

strane a použitím legitímnych utajených techník na strane druhej.
224

  

Zásadné odmietanie inštitútu agenta provokatéra je te da prejavom 

zákonného a spravodlivého trestného procesu, pričom nevidím 

priestor na rozširovanie limitov pre jeho použitie smerom k  možnosti 

iniciácie trestne relevantného konania, a  to ani v prípadoch 

najzávažnejšej kriminality. S  tým je spojený môj kritický postoj 

k možnosti použitia agenta provokatéra pri určitom okruhu 

korupčných trestných činov v  slovenskom trestnom konaní, keďže 

takáto úprava, resp. jej aplikácia v  praxi môže viesť k  situáciám, 

kedy nasadenie agenta a  jeho činnosť nebude zodpovedať 

legitímnemu účelu jeho použitia a  požiadavke rešpektovania práva na 

spravodlivý proces. Právny štát je založený na úcte k  základným 

právam a  slobodám, pričom policajná provokácia, v  dôsledku ktorej 

by bola stíhaná osoba, ktorá by sa skutku možno ani nedopust ila, 

pokiaľ by nebola vyprovokovaná, by základné práva a  slobody 

porušovala.  
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Slovenská právna úprava umožňujúca využitie agenta provokatéra 

vo vzťahu k  určitému okruhu korupčných trestných činov uvedeným 

požiadavkám nezodpovedá, a  to i napriek tomu, že v  čase jej prijatia 

už ESĽP vo svojom rozhodnutí vo veci Teixeira vs. Portugalsko 

konštatoval neprípustnosť policajnej provokácie. Podľa literatúry 

však doterajšia prax ukázala, že polícia na Slovensku pri odhaľovaní, 

zisťovaní a  usvedčovaní páchateľov korupčných trestných činov 

využíva agenta kontrolóra a  využívanie agenta provokatéra nie je 

potrebné.
225

 Napriek slovenskej zákonnej úprave možnosti využitia 

policajnej provokácie v  niektorých korupčných veciach, i  slovenská 

judikatúra  aktívne podnecovanie alebo  navádzanie, či iné iniciovanie 

spáchania trestnej činnosti u  druhej osoby odmieta. Skrytá reakcia 

polície má sledovať zistenie skutočností dôležitých pre trestné 

konanie, odhalenie páchateľa, jeho usvedčenie či zabránenie mu 

v jeho pokračovaní, pričom ak by bola vedená len snahou, aby 

kontrolovaná osoba spáchala trestný čin, jednalo by sa už 

o neprípustnú provokáciu.
226

   

 

4.4 Ďalšie procesnoprávne inštitúty boja proti korupcii 

4.4.1 Spolupracujúci obvinený  

  

 Úplatkárske trestné činy vo svojich najzávažnejších formác h 

môžu súvisieť s  organizovaným zločinom, pričom korupcia je jedným 

z prostriedkov dosahovania cieľov v  rámci činnosti organizovaných 

skupín, ale i prostriedkom zaistenia si beztrestnosti. Jeden 

z prístupov k  štúdiu organizovaného zločinu je dokonca založe ný na 
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modeli klientelistických vzťahov medzi členmi organizovanej 

skupiny ako jej hlavnom ryse, a  ako konceptuálnom základe pre 

pochopenie korupčných praktík.
227

  

Procesným nástrojom, ktorý má slúžiť k  odhaľovaniu 

a objasňovaniu organizovanej kriminality, al e i  ďalších závažných 

trestných činov, teda i  najnebezpečnejších foriem korupcie je inštitút 

spolupracujúceho obvineného upravený v § 178a TŘ, včlenený do TŘ 

s účinnosťou od 1. 1. 2010 (zák. č. 41/2009 Sb.).  

Rozsah možnosti využitia tohto inštitútu bol pr i jeho prijatí užší 

než je tomu v  súčasnosti, keďže spočiatku ho bolo možné uplatniť len 

vo vzťahu k  obzvlášť závažným zločinom. Zmenu priniesla až novela 

TŘ realizovaná zákonom č. 293/2012 Sb. s  účinnosťou od 1. 9. 2012, 

umožňujúca uplatnenie tohto osobitného procesného postupu 

v konaniach o všetkých zločinoch. Vo vzťahu k  úplatkárskym 

trestným činom je teda inštitút spolupracujúceho obvineného 

použiteľný v  rámci trestného konania vedeného pre obzvlášť závažný 

zločin prijatia úplatku podľa § 331 ods. 1, 3 tr. zák., obzvlášť 

závažný zločin prijatia úplatku podľa § 331 ods. 2, 3 tr. zák. a  zločin 

podplatenia podľa § 332 ods. 1, 2 tr. zák. v  oboch alineách. 

Rozšírenie rozsahu použiteľnosti inštitútu spolupracujúceho 

obvineného teda malo vplyv i  vo vzťahu k  úplatkárskym trestným 

činom, keďže umožnilo uplatnenie tohto postupu i  pri podplatení 

v jeho kvalifikovanej skutkovej podstate.  

Inštitút spolupracujúceho obvineného je inšpirovaný korunným 

svedkom (Crown witness) s  tradíciou v  právnom systéme common 

law. Korunný svedok historicky predstavoval svedka koruny 

(v zmysle štátneho útvaru vedúceho trestné stíhanie).
228

 Bol to teda 
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svedok podporujúci obžalobu, spočiatku pri vyšetrovaní akejkoľvek 

trestnej činnosti, koncom 20. storočia sa však tento inštitút 

prispôsobil pre vyšetrovanie najzávažnejšej trestnej činnosti 

a terorizmu, a došlo k  jeho prieniku do kontinentálnych právnych 

systémov viacerých európskych štátov.
229

 Podstatou moderného 

ponímania tohto inštitútu (bez ohľadu na jeho konkrétne označenie 

v národných úpravách) je, že sa ním rozumie spolupáchateľ trestného 

činu alebo účastník na trestnom čine (nie teda akýkoľvek svedok 

obžaloby), ktorý uzavrie dohodu o  tom, že bude pravdivo vypovedať 

a prispeje tak k usvedčeniu iného spolupáchateľa, či účastníka. 

Významná je jeho úloha najmä v  prípadoch, kedy poskytne svedectvo 

vzťahujúce sa k  organizovanej kriminalite a  umožní tak rozkryť 

väzby a  trestnú činnosť, vyšetrovanie ktorej by bolo veľmi sťažené. 

Za poskytnuté svedectvo sú mu potom poskytnuté určité výhody vo 

vzťahu k sankcionovaniu jeho podielu na trestnej činnosti. Dôvodom 

zavedenia tohto inštitútu i  v štátoch s  kontinentálnym systémom 

práva sú špecifiká organizovanej kriminality, spočívajúce najmä 

v profesionalite organizovaných zločineckých štruktúr, maximálne 

úsilie venované zakrytiu svojej činnosti, mlčanlivosť členov, či 

hierarchická štruktúra týchto štruktúr s  neprehľadnými väzbami. 

Všeobecne sa má totiž za to, že u  žiadneho iného druhu kriminality 

sa nedarí tak dokonale utajovať trestnú činnosť, ako práve 

u organizovanej kriminality, a niekedy sa i  uvádza, že zistená 

organizovaná kriminality je len zle organizovanou kriminalitou.
230

 

Ako uvádza Tlapák Navrátilová, polícia môže mať mnoho informácii 

z prostredia organizovanej skupiny, avšak len málo z  nich procesne 

použiteľných a  v takom prípade, keď je potrebný procesne použiteľný 

dôkaz, ktorý by usvedčil z  trestnej činnosti i  samotných 
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organizátorov, môže byť „aj malá ryba pre orgány činné v  trestnom 

konaní rybkou zlatou“.
231

 

Česká právna úprava umožňuje obvineného  v obžalobe označiť za 

spolupracujúceho pri splnení nasledovných kumulatívnych 

podmienok: 

a) oznámi štátnemu zástupcovi skutočnosti, ktoré sú spôsobilé 

významne prispieť k  objasneniu zločinu spáchaného členmi 

organizovanej skupiny, v spojení s  organizovanou skupinou alebo 

v prospech organizovanej zločineckej skupiny, a  zaviaže sa podať ako 

v prípravnom konaní, tak aj v  konaní pred súdom úplnú a  pravdivú 

výpoveď o  týchto skutočnostiach,  

b) dozná sa k  činu, pre ktorý je stíhaný, pričom nie sú dôvodné 

pochybnosti o tom, že jeho doznanie bolo učinené slobodne, vážne 

a určite, a  

c) prehlási, že súhlasí s  tým, aby bol označený ako spolupracujúci 

obvinený, ak štátny zástupca považuje takéto označenie za potrebné 

vzhľadom k  povahe trestného činu, ku ktorého objasnen iu sa 

obvinený zaviazal, a  to i s prihliadnutím k  trestnému činu uvedenému 

v doznaní obvineného, k  osobe obvineného a  k okolnostiam prípadu, 

najmä či a  akým spôsobom sa obvinený podieľal na spáchaní 

trestného činu, ku ktorého objasneniu sa zaviazal a  aké následky 

svojim konaním spôsobil.  

Hmotnoprávne dôsledky tohto procesné postavenia sa potom 

odzrkadľujú pri jeho sankcionovaní v  podobe prihliadania na túto 

skutočnosť pri stanovení druhu a  výmery trestu (§ 39 tr. zák.), 

možnosti prihliadať na túto okolnosť ako na poľahčujúcu [§ 41 písm. 

m) tr. zák.], v  možnosti znížiť trest pod dolnú hranicu trestnej sadzby 

(§ 58 ods. 4 tr. zák.), ale i  v možnosti upustiť od potrestania za 

splnenia ďalších zákonných podmienok (§ 46 ods.2 tr. zák.). Uvedená 
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úprava je podrobovaná kritike upozorňujúcej na jej zásadné 

nedostatky ako i  aplikačné problémy s  jej využitím spojené. Ide 

predovšetkým o  neexistenciu právnej istoty pre obvineného, že za 

poskytnuté svedectvo sa mu dostane adekvátnej výhody v  podobe 

zníženia trestu či upustenia od potrestania. Je len na úvahe štátneho 

zástupcu, či ho v  obžalobe za spolupracujúceho obvineného označí.
232

 

Neexistuje žiadna záruka v  čase, kedy obvinený spoluprácu ponúka 

a poskytuje v rámci prípravného konania, že bude za 

spolupracujúceho obvineného v obžalobe označený. Ani po vlastnom 

priznaní a  poskytnutí svedectva (ktoré pre neho môže znamenať 

i  ohrozenie jeho života či života blízkych) nemá žiadnu záruku, že 

mu štát poskytne výhody s  tým spojené. Do podania obžaloby je 

v neistote, či vôbec bude za spolupracujúceho obvineného označený, 

a pokiaľ sa tak stane, aký konkrétny hmotnoprávny dopad bude mať 

takéto označenie, keďže to závisí od rozhodnutia súdu. I  Najvyšší 

súd ČR v  konkrétnej veci zaujal stanovisko, že označenie  

obvineného v obžalobe za spolupracujúceho pre súd nie je záväzné 

a nemá žiaden vplyv na použitie ustanovení o  mimoriadnom znížení 

trestu odňatia slobody.
233

 To súvisí i  s neexistenciou procesnej formy 

rozhodnutia o získaní tohto statusu. Zákon nie len že nepredpisuje 

žiadnu formu súhlasu obvineného s  označením za spolupracujúceho, 

ani formu, v akej by sa mal na spoluprácu zaviazať,
 234

 ale nie je 

stanovená ani žiadna procesná forma pre rozhodnutie štátneho 

zástupcu o  tom, či sa obvinený stane spolupracujúcim obvineným. T 

toho vyplýva, že nie sú preskúmateľné dôvody takéhoto rozhodnutia 

v prípadoch, kedy sa obvinený rozhodne spolupracovať (a to i  pod 

vplyvom presviedčania zo strany polície či štátneho zástupcu), ale 
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napriek tomu mu tento status priznaný nebude. Pritom zákon 

neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by malo za následok nepoužitie 

jeho výpovede v  konaní v  prípade, že táto bola poskytnutá za účelom 

spolupráce podľa § 178a TŘ, avšak takýto obvinený za 

spolupracujúceho obvineného označený nebol.  

Na druhej strane problematickou je tiež otázka vierohodnosti 

výpovede takéhoto obvineného, ktorý môže klamať, prípadne 

zatajovať niektoré okolnosti s  cieľom bagatelizovať svoj podiel na 

trestnej činnosti v  neprospech osôb, proti ktorým vypovedá. Tiež 

môže ísť o  prípad pomsty, vybavovania si osobných účtov, či 

konkurenčný boj. Na túto okolnosť poukázal i  Najvyšší súd ČR pri 

svojom rozhodovaní, keď inštitút spolupracujúceho obvineného 

označil za štandardný dôkazný prostriedok, ktorý však treba  

hodnotiť obzvlášť starostlivo, pričom orgány činné v trestnom konaní 

sú povinné hodnotiť i  motiváciu spoluobvineného k  výpovedi 

a zohľadňovať zvýšené riziko jej účelovosti.
235

  

Otáznym je rovnako načasovanie „spolupráce“. Zákon neurčuje 

podmienky, v akej fáze prípravného konania môže páchateľ žiadať 

o priznanie statusu spolupracujúceho obvineného, takže sa tak môže 

stať až do skončenia prípravného konania, pričom v  takom prípade už 

môže mať prehľad o  dôkaznej situácii zistenej orgánmi činnými 

v trestnom konaní a  tejto svoju výpoveď prispôsobiť na úkor 

spolupáchateľov a  vo svoj prospech. Na druhej strane v  počiatkoch 

prípravného konania nemusí mať obvinený vedomosť o  dôkaznej 

situácii a  on sám nevie, či ním oznámené skutočnosti sú spôsobilé 

výrazne prispieť k  objasneniu trestnej činnosti, aby sa mohol stať 

spolupracujúcim obvineným. Dôkazná núdza je jedným 

z predpokladov využitia tohto inštitútu, pretože v  prípade, že by 

existovalo dostatok iných relevantných dôkazných prostriedkov, 

spolupráca obvineného nie je potrebná. Zároveň je však dôvodom, 
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prečo preskúmanie vierohodnosti výpovede spolupracujúceho 

obvineného je náročné.  

Problematickým aspektom je potom i  úprava stanovujúca postup 

v prípade, že obvinený poruší svoje záväzky vyplývajúce z  tohto 

postavenia, keď zákon v § 178a TŘ stanovuje, že v  takomto prípade 

„nebude naďalej považovaný za spolupracujúceho obvineného “. 

Takéto „nepovažovanie“ a  jeho spôsob, akým k  tomu má dôjsť nie je 

bližšie upravené, nevydáva sa o  tom žiadne rozhodnutie a  nejasnosť 

vzniká i  v tom, že v  prípade porušenia týchto povinností ešte 

v prípravnom konaní ani nebol ešte za spolupracujúceho obvineného 

označený (k tomu dochádza až v  obžalobe), ale zákon ako následok 

porušenia záväzkov určuje nepovažovanie za spolupracujúceho 

obvineného, t.  j .  nepovažovanie za niečo, čím vlastne ešte ani neb ol. 

I to je dôvod, prečo by de lege ferenda malo byť o  tomto postavení, 

ako i  o jeho zániku rozhodované procesnou formou (uznesením) 

umožňujúcou preskúmateľnosť dôvodov rozhodnutia, samozrejme 

s previazanou právnou úpravou zohľadňujúcou jednotlivé procesné  

fázy trestného konania pokiaľ ide o  subjekty oprávnené rozhodovať 

v tejto veci.  

Právna teória poukazuje tiež na stret tohto inštitútu s  niektorými 

tradičnými zásadami kontinentálneho práva, čo je spojené 

s rozdielnym prístupom k  účelu trestného práva a  pojatiu systému 

základných zásad v  kontinentálnom právnom systéme a  systéme 

common law, z ktorého je inštitút prevzatý. Musil poukazuje na 

prelamovanie princípu oficiality a  rezignáciu na zistenie, vyšetrenie 

a potrestanie často mimoriadne závažných trestných činov.
236

 Zásada 

oficiality je typickou zásadou kontinentálneho práva, kde je kladený 

dôraz na to, aby trestné činy boli náležite objasnené a  vinníci 

potrestaní, zatiaľ čo v  common law je dôraz kladený na ochranu 
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súkromných záujmov, a  to i v trestných veciach. Strana obžaloby je 

tam zameraná na preukazovanie viny a  neplatí v  kontinentálnom 

práve typické rovnako starostlivé objasňovanie okolností tak 

v prospech ako i  neprospech obvineného z  úradnej povinnosti.  

Inštitút spolupracujúceho obvineného je oportu nitným prvkom, 

zatiaľ čo kontinentálne právo je stavané na zásade legality. 

V poslednom období však možno sledovať trend zavádzania nových 

oportunitných prvkov do trestného procesu. Stále by sme však mali 

zotrvávať na tom, aby sa jednalo len o  výnimky a  neustupovať zo 

zásady legality. Otázkou je ako sa so vzťahom legality a  oportunity 

vyporiada nový trestný poriadok, ktorý vo svojom vecnom zámere 

počíta s  uplatňovaním oboch zásad, ale ich vzájomný vzťah nie je 

vyriešený.
237

 Gajdičiar si v  tejto súvislosti kladie otázku, či je 

„spravodlivé potrestanie dvoch nezávisle na sebe konajúcich 

páchateľov identickej trestnej činnosti, ak jeden z  nich je členom 

organizovanej skupiny a  je mu priznaný štatút spolupracujúceho 

obvineného, ktorý svedčí proti ostatným páchateľ om, zatiaľ čo druhý 

páchateľ orgánom činným v  trestnom konaní nemá čo poskytnúť? 

V zásade by sa mala na člena organizovanej skupiny aplikovať vyššia 

trestná sadzba než na samostatne konajúceho páchateľa, ktorý však 

nie je dostatočným partnerom pre „obchod so spravodlivosťou“ 

a nemá nič zaujímavé štátnym orgánom ponúknuť .“
238

 Je to otázka, 

ktorá si zaslúži ďalšiu diskusiu i  v spojení s  pohľadom na 

primeranosť výšky trestu, ktorá je v  tomto prípade ovplyvnená nie 

len okolnosťami majúcimi povahu v  samotnom trestnom čine, ale 
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zásadným spôsobom okolnosťami procesného charakteru, ktoré 

nastali po jeho spáchaní. Ide tiež o  vzťah medzi spravodlivosťou 

a účelnosťou.  

I keď „popularitu“ medzi laickou verejnosťou získal inštitút 

spolupracujúceho obvineného v  rámci medializovanej korupčnej 

kauzy, najčastejšie je zatiaľ využívaný v  súvislosti s  drogovými 

deliktmi.
239

 Jeho prínos v  najzávažnejších úplatkárskych trestných 

veciach môže byť významný, odôvodnenosť jeho využitia je však 

nevyhnutné v  každom konkrétnom prípade dôsledne zvážiť, keďže 

vzhľadom na charakter tohto inštitútu by sa malo jednať o  skutočne 

výnimočné prípady.   

 

4.4.2 Rozhodnutie o nestíhaní podozrivého  

 

Rozhodnutie o nestíhaní podozrivého predstavuje nový, 

alternatívny spôsob ukončenia trestného konania v  úzko vymedzenom 

okruhu trestných vecí. Ide ďalší z  prvkov oportunity postupne 

zavádzaných do českého trestného procesu a  oslabujúcich zásadu 

legality. Podstata zmeny trestného poriadku vo vzťahu k  trestnej 

činnosti korupčného charakteru, označovanej tiež ako inštit út 

„spolupracujúceho podozrivého“, ku ktorej došlo zákonom 

č.  243/2016 Sb. s účinnosťou od 1. 7. 2016, spočíva v  zavedení 

osobitného ustanovenia o  dočasnom odložení trestného stíhania 

a následnom rozhodnutí o  nestíhaní podozrivého. Pri taxatívne 

vymedzených skutkových podstatách trestných činov korupčného 

charakteru policajný orgán rozhodne o  dočasnom odložení trestného 
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stíhania, pričom tento postup je viazaný na splnenie zákonných 

podmienok, a je postupom obligatórnym. Zatiaľ čo všeobecná právna 

úprava dočasného odloženia trestného stíhania umožňuje policajnému 

orgánu fakultatívne rozhodnúť o  dočasnom odložení trestného 

stíhania vo vzťahu k  trestnej činnosti organizovanej zločineckej 

skupiny, alebo iného úmyselného trestného činu, či zistenia jeho 

páchateľa, novo doplnené osobitné ustanovenie o  dočasnom odložení 

trestného stíhania ukladá túto povinnosť policajnému orgánu vždy, 

pokiaľ sú splnené zákonom stanovené podmienky, ktorými sú  

a) Trestná zodpovednosť za niektorý z  taxatívne vymedzených 

trestných činov  

Kritériom pre vymedzenie  okruhu trestných činov, vo vzťahu ku 

ktorým je možné osobitné ustanovenie o  dočasnom odložení trestného 

stíhania použiť nie je, ako by sme mohli očakávať, ich vysoká miera 

ich závažnosti, či súvislosť s  organizovaným zločinom alebo iné 

kvalitatívne kritérium odôvodňujúce výnimočnosť alternatívneho 

postupu v trestnom konaní. Ich spoločným rysom je, že sa jedná 

o trestné činy korupčného charakteru a  najmä spôsob konania 

páchateľa. Ide o  skutkové podstaty trestných činov, v  ktorých 

objektívnej stránke je ako znak skutkovej podstaty uvedený sľub 

úplatku, majetkového alebo iného prospechu.  

 

b) Konanie páchateľa spočíva „iba“ v  sľube úplatku, majetkového 

alebo iného prospechu, t.  j .  úplatok, majetkový alebo iný prospech 

nebol poskytnutý ani ponúknutý.  

K obmedzeniu relevantného konania len na sľub došlo v  priebehu 

legislatívneho procesu v  Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR na 

základe pozmeňovacieho návrhu. Podľa pôvodného vládneho návrhu 

sa  úprava mala vzťahovať i  na jednania spočívajúce v  poskytnutí 

úplatku.  
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c) Sľub bol daný len preto, že o  to bol páchateľ požiadaný  

Právna úprava ďalej zužuje okruh prípadov, v  ktorých môže byť tento 

inštitút použitý len na situácie, kedy bol sľub daný na požiadanie 

druhého z  účastníkov korupčného vzťahu, t.  j.  z  iniciatívy 

korumpovaného, čím má byť zohľadnený fakt, že podozrivý sa na 

vytvorení korupčnej situácie aktívne nepodieľal.  

d) Oznámenie relevantných skutočností dobrovoľne a  bez zbytočného 

odkladu 

Na podozrivého sú kladené zvýšené nároky vzťahujúce sa 

k oznámeniu jeho trestnej činnosti, spočívajúce v  povinnosti podať 

oznámenie dobrovoľne a  bez zbytočného odkladu. Dobrovoľnosť 

oznámenia vylučuje uplatnenie predmetného inštitútu v  prípadoch, 

kedy oznámenie podozrivého bolo motivované vedomosťou 

o okolnostiach, ktoré by mohli viesť k  jeho odhaleniu a s tým 

súvisiacou snahou o  získanie zvýhodneného postavenia oproti 

ďalšiemu účastníkovi korupčného vzťahu. K  tomu prispieva 

i požiadavka časová, t.  j .  oznámenie bez zbytočného odkladu. 

Oznámenie je potrebné podať štátnemu zástupcovi alebo policajnému 

orgánu. Oznamovacia povinnosť podozrivého sa vzťahuje i  na 

skutočnosti, ktoré sú mu známe o  trestnej činnosti toho, kto 

o úplatok, majetkový alebo iný prospech požiadal.  

e) Spolupráca s  orgánmi činnými v  trestnom konaní  

Dôležitou podmienkou pre možnosť použitia osobitného ustanovenia 

o dočasnom odložení trestného stíhania je záväzok spolupráce 

podozrivého s  orgánmi činnými v  trestnom konaní, a  to formou 

podania úplnej a  pravdivej výpovede v  prípravnom konaní i  konaní 

pred súdom o  relevantných skutočnostiach. Zákon neurčuje 

podozrivému povinnosť inej formy spolupráce, nepredpokladá teda 

napr. obligatórnu spoluprácu pri monitorovaní ďalšieho priebehu 

korupčného konania páchateľa.  
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 Negatívnym kritériom, v  dôsledku ktorého dočasné odloženie 

trestného stíhania nie je možné, je súvislosť sľúbeného úplatku, 

majetkového alebo iného prospechu s  výkonom právomoci 

zahraničnej úradnej osoby.  

 Na dočasné odloženie trestného stíhania následne naväzuje 

samotné rozhodnutie o  nestíhaní podozrivého. Jedná sa o  osobitný 

postup, v dôsledku ktorého sa prostredníctvom procesného inštitútu 

ingeruje  do trestného práva hmotného, t. j .  najmä do úpravy trestnej 

zodpovednosti a s ňou spojených právnych následkov. Predstavuje 

rezignáciu na potrestanie páchateľa. Otázkou však zostáva, či táto 

rezignácia je dôvodná, je v  záujme účelnosti a  či spĺňa požiadavku 

výnimočného prípadu pre uplatnenie alternatívneho riešenia trestnej 

veci. 

Podľa § 159d TŘ: „(1) Ak sa dodatočne nezistia skutočnosti, ktoré 

vylučujú rozhodnúť o dočasnom odložení trestného stíhania a ak 

splní podozrivý svoje záväzky podľa § 159c ods. 1, štátny zástupca 

rozhodne, že nebude stíhaný, inak rozhodne, že podozrivý nesplnil 

záväzky podľa § 159c ods. 1. Proti tomuto uzneseniu je prípustná 

sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.  

(2) Rozhodnúť o nestíhaní podozrivého je možné až po právoplatnom 

ukončení trestného stíhania osoby, ktorá o úplatok, majetkový alebo 

iný prospech podozrivého požiadala, pokiaľ uplynula lehota 

k podaniu dovolania alebo bolo o podanom dovolaní rozhodnuté 

a pokiaľ uplynula lehota k  podaniu ústavnej sťažnosti alebo bolo 

o podanej ústavnej sťažnosti rozhodnuté, alebo právoplatnom 

odložení alebo inom vybavení veci, ak nie je možné zahájiť trestné 

stíhanie osoby, ktorá o úplatok, majetkový alebo iný prospech 

podozrivého požiadala.  
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(3) Uznesenie o nestíhaní podozrivého doručí štátny zástupca 

bezodkladne po právoplatnosti Najvyššiemu štátnemu zastupiteľstvu.   

(4) Po právnej moci rozhodnutia o nesplnení podmienok podľa § 

159c ods. 1 polica jný orgán bez meškania zaháji trestné stíhanie.“    

Po právoplatnom ukončení veci, v  ktorej podozrivý spolupracuje, 

teda štátny zástupca rozhodne o nestíhaní podozrivého, príp. o 

nesplnení podmienok pre dočasné odloženie trestného stíhania, 

pričom rozhoduje  uznesením. Proti uzneseniu o  nestíhaní 

podozrivého nie je prípustná sťažnosť, ale vzťahuje sa naň 

mimoriadne kasačné oprávnenie Najvyššieho štátneho zástupcu 

v zmysle § 174a TŘ. V  prípade rozhodnutia o  nesplnení podmienok 

pre dočasné odloženie trestného s tíhania je sťažnosť prípustná 

a rozhodovať o  nej bude súd, v  ktorého obvode je činný štátny 

zástupca, ktorý takéto rozhodnutie vydal.  

 Novela TŘ vo vzťahu k  trestným činom korupčného charakteru 

má podľa dôvodovej správy riešiť situáciu, ku ktorej došlo pri jatím 

trestného zákonníku z  roku 2010, ktorý už neobsahuje inštitút účinnej 

ľútosti vo vzťahu k  aktívnej korupcii, čo podľa časti odbornej 

verejnosti sťažuje odhaľovanie a  objasňovanie korupcie a  nie je 

považované za správny a  efektívny krok.
240

  Kalvodová nezaradenie 

inštitutu účinnej ľútosti do trestného zákonníku „ nepovažuje za 

šťastné“.
241

 Přepechalová a Růžička poukazujú na potrebu zvážiť 

opätovnú úpravu inštitútu účinnej ľútosti v  úplatkárskych veciach 

s ohľadom na všeobecné úsilie Českej republiky v  boji s korupciou, 
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ktoré sa zameriava na ochranu oznamovateľov korupcie, ako i  na 

preventívny dopad takejto úpravy.
242

 Rovnako Vantuch považuje za 

potrebné, aby do trestného zákonníku „ bolo začlenené zvláštné 

ustanovenie o účinnej ľútosti, alebo aby bola vytvorená iná úprava, 

ktorá by umožnila zánik trestnosti podplácania a  nepriameho 

úplatkárstva v  prípadoch, keď páchateľ úplatok poskytol alebo sľúbil 

len preto, že bol o  to požiadaný a  vykonal o tom dobrovoľne 

oznámenie štátnemu zástupcovi alebo policajnému orgán u za 

podmienok stanovených v  trestnom zákonníku .“
243

 Naproti tomu, 

podľa Chmelíka a Tomicu, by sa k  znovuzavedeniu účinnej ľútosti 

nemalo pristupovať bez rozmyslu a malo by sa pritom vychádzať 

z analýzy prípadov, v  ktorých bolo toto ustanovenie efektívne 

použité.
244

   

 TZ 1961
245

 od svojho prijatia umožňoval zánik trestnej 

zodpovednosti v  dôsledku zvláštneho ustanovenia o  účinnej ľútosti 

vo vzťahu k  trestnému činu podplácania a  nepriameho úplatkárstva 

pre páchateľa, ktorý úplatok poskytol alebo sľúbil len preto, že bol 

o to požiadaný a  vykonal o tom bez odkladu oznámenie prokurátorovi 

alebo bezpečnostnému orgánu (§ 163 TZ 1961 –  bez zmeny do 

31.12.1993). Ustanovenie bolo modifikované zmenou v  označení 

štátnych orgánov prijímajúcich oznámenie, t.  j.  od 1. 1. 1994 b olo 
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možné vykonať oznámenie štátnemu zástupcovi a  policajnému 

orgánu, a  výraznejšou zmenou bola novela realizovaná zákonom č. 

122/2008 Sb., účinným od 1. 7. 2008, v  dôsledku ktorej sa vylúčilo 

použitie účinnej ľútosti u  zahraničných verejných činiteľov a  boli 

spresnené podmienky dobrovoľného oznámenia –  oznámenie bolo 

potrebné vykonať vzhľadom k  okolnostiam a svojim osobným 

pomerom bez zbytočného odkladu .
246

 Nový trestný zákonník účinný 

od 1. 1. 2010 ustanovenie o  účinnej ľútosti neprevzal, čo vyvolalo 

diskusie na tému jej znovuzavedenia, resp. možnosti dosiahnuť jej 

účelu niektorým iným opatrením.
247

  

 Podľa dôvodovej správy k  novele TŘ
248

 variant predchádzajúcej 

úpravy účinnej ľútosti by síce naplnil požadovaný účel spočívajúci 

v motivácii k  oznamovaniu prípadov  pasívnej korupcie, avšak môže 

byť spochybňovaný z  hľadiska plnenia záväzkov Českej republiky 

voči medzinárodnému spoločenstvu.
249

 Ako však uvádza Gřivna, 

medzinárodné záväzky plynúce z  Trestnoprávneho dohovoru 

o korupcii, Dohovoru OECD proti podplácaniu zah raničných 

verejných činiteľov v  medzinárodných podnikateľských transakciách 
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i  Dohovoru OSN proti korupcii síce zaväzujú ku kriminalizácii 

korupčných jednaní, avšak nevylučujú možnosť aplikácie inštitútu 

účinnej ľútosti a  ponechávajú priestor pre voľbu pros triedkov pre 

prijatie legislatívnych opatrení umožňujúcich zhromažďovať dôkazy 

o korupčnej trestnej činnosti, znížení alebo vylúčení zodpovednosti, 

vnútroštátnemu právu.
250

  I podľa Kuchty, medzinárodné dohovory 

a akty úpravu účinnej ľútosti nevylučujú a z  Trestnoprávneho 

dohovoru o korupcii nie je možné vyvodiť, že by pri úplatkárskom 

konaní považovanom za trestný čin nemohla trestnosť z  právnych a 

racionálnych dôvodov zaniknúť v  záujme odhalenia a potrestania 

závažnejších korupčných konaní.
251

  

 Zákonodarca sa tak s obavou z kritiky zo strany 

medzinárodných organizácii vyporiadava nie zrovna najvhodnejším 

spôsobom, keď účel zaniknutého hmotnoprávneho inštitútu sa snaží 

dosiahnuť procesným právnym nástrojom, ktorý jednak zasahuje do 

štandardného trestného konan ia a jeho základných zásad, a  tiež 

kladie na oznamovateľa zvýšené nároky pre dosiahnutie jeho 

beztrestnosti. Účinná ľútosť, ktorej právna úprava poskytovala vyššiu 

právnu istotu pre oznamovateľa korupcie v  dôsledku zániku trestnej 

zodpovednosti, a  ktorú prijatá zmena trestného poriadku má 

z hľadiska účelu nahradiť, bola za posledné roky jej platnosti využitá 

len v niekoľko málo prípadoch. Podľa Analýzy inštitútu účinnej 

ľútosti v  korupčných kauzách, vypracovanej Ministerstvom vnútra 

ČR, bola v  období rokov 2002 –  2010 účinná ľútosť využitá celkom 
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v piatich trestných veciach, ktorých rozbor analýza poskytuje.
252

 Je 

preto dôvodné sa domnievať, že postup, pri ktorom je rozhodnutie 

o nestíhaní páchateľa výsledkom procesu trvajúceho dlhú dobu (doba 

presahujúca trvanie trestného stíhania proti žiadateľovi úplatku) 

a tiež závisiaceho na hodnotení plnenia jeho záväzku spolupráce 

s orgánmi činnými v  trestnom konaní, bude motivovať 

k oznamovaniu a pomoci pri objasňovaní korupčnej trestnej činnosti 

v ešte menšom počte prípadov, než tomu bolo v  dobe platnosti 

inštitútu účinnej ľútosti, ktorého uplatnenie malo za následok 

okamžitý zánik trestnosti.  

 Celková koncepcia právnej úpravy spolupracujúceho 

podozrivého smeruje jednak k  oznamovaniu trestnej činnosti vo 

vzťahu k  stanoveným skutkovým podstatám, ale tiež k  preukázaniu 

trestnej činnosti toho, kto o  úplatok, majetkový alebo iný prospech 

požiadal. Vzhľadom k  možnostiam uplatnenia daného postupu len vo 

vzťahu k  jednému z  možných konaní, ktoré sú znakom objektívnej 

stránky stanovených skutkových podstát, a  to v konaní spočívajúcom 

v „sľube úplatku, majetkového alebo iného prospechu“, bude 

preukazovanie tejto skutočnosti zložité. V  pôvodnom návrhu zákona 

sa s uplatnením inštitútu spolupracujúceho podozrivého počítalo 

i  v prípade  konania oznamovateľa spočívajúceho v  poskytnutí 

úplatku, majetkového alebo iného prospechu, avšak po schválení 

pozmeňujúceho návrhu prijatá zmena trestného poriadku umožňuje 

jeho uplatnenie len vo vzťahu ku konaniu spočívajúcemu v  sľube (na 

požiadanie iného), čo výrazne redukuje počet korupčných konaní, 

ktoré by mohli byť vďaka existencii tohto inštitútu oznamované. 

V zmysle zákonnej úpravy má spolupráca podozrivého po oznámení 

sľubu úplatku, majetkového alebo iného prospechu spočívať v  podaní 
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úplnej a  pravdivej výpovede o  týchto skutočnostiach v  prípravnom 

konaní i  v konaní pred súdom. Je teda diskutabilné, či samotná 

výpoveď oznamovateľa v  trestnom konaní je dôkazom, ktorý v  tak 

významnej miere prispeje k  objasňovaniu, preukazovaniu 

a postihovaniu korupčnej trestnej činnosti, aby bolo nutné zavedenie 

tohto nového inštitútu predstavujúceho výnimku zo zásady legality, 

na ktorej je český trestný proces doposiaľ postavený.  

 Zásada legality je jednou zo základných zásad trestného 

procesu. I keď v  dôsledku doposiaľ neuskutočnenej rekodifikácie 

trestného poriadku dochádza k  jeho častým zmenám, niekedy 

i  nesystémovým, majúcim za následok oslabovanie niektorých 

základných zásad a  princípov, alebo vytváranie výnimiek z  nich, 

stále je dôvodné tvrdiť, že český trestný proces je vedený zásadou 

legality. Výnimky z  tejto zásady predstavujú jednotlivé inštitúty, pri 

ktorých v  dôsledku naplnenia zákonných predpokladov štátny 

zástupca buď nesmie stíhať, alebo nemusí, ale môže stíhať konanie 

páchateľa s  ohľadom na kritérium účelnosti.
253

  V tomto zmysle je 

možné na rozhodnutie o  nestíhaní podozrivého nahliadať ako na 

výnimku zo zásady legality spadajúcu do okruhu situácii, kedy po 

splnení zákonom stanovených podmienok štátny zástupca 

podozrivého nesmie stíhať. V  konkrétnej veci teda nerieši hľadisko 

účelnosti, alebo neúčelnosti trestného stíhania, jeho rozhodnutie je 

pri splnení stanovených podmienok obligatórne. Uvedené však 

neznamená, že by sme hľadisko účelnosti mali pri úvahách o  inštitúte 

spolupracujúceho podozrivého a  jeho významu a  mieste v právnom 

poriadku opomínať. Práve jeho aspekt majúci za následok prelomenie 

zásady legality by mal k  úvahám o  jeho účelnosti nasmerovať. 

Vytvorenie výnimky z  tejto zásady by totiž malo predstavovať vždy 
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ojedinelé riešenie, kedy nie je možné účelu dosiahnuť inými 

prostriedkami a záujem na jeho dosiahnutí prevažuje záujem nad 

zachovávaním zásad, na ktorých je trestný proces vybudovaný. Pri 

základnom porovnaní očakávaného prínosu rozhodnutia o  nestíhaní 

páchateľa a  dôsledkov, ktoré jeho aplikácia môže vyvolať, je 

namieste obava, že tieto podmienky neboli zákonodarcom v  celom 

rozsahu zvážené.  

Prínosy:  

1. Očakávaná motivácia k  oznamovaniu trestnej činnosti  

Za prínos navrhovanej právnej úpravy je možné považovať 

fakt, že predstavuje snahu o  vytvorenie inštitútu motivujúceho 

k oznamovaniu trestnej činnosti korupčného charakteru ako 

i  skutočnosť, že sa neobmedzuje len na samotné úplatkárske trestné 

činy, ale vzťahuje sa i  na aktívne uplácajúceho podozrivého pre 

korupčné trestné činy v  širšom zmysle. Latentná povaha korupčnej 

trestnej činnosti a  s ňou spojená predstava páchateľa o  jej 

„neodhaliteľnosti“ vytvára prekážku pre uplatňovanie postupov pre 

jej odhaľovanie viazaných na samotného páchateľa, čo potvrdzuje 

i  skúsenosť zo Slovenskej republiky, kde  v období rokov 1995 až 

1999 podplácanie vôbec nebolo trestným činom a  napriek tomu nebol 

v praxi zaznamenaný zvýšený výskyt oznamovateľov pasívnej 

korupcie, ktorá trestnou bola. Oznámenia jedným z  účastníkov 

korupčného vzťahu, sú podávané len v  ojedinelých prípadoch, zväčša 

vtedy, keď je korupčný vzťah zjavne nevýhodný pre uplácajúcu 

stranu. Riziko takéhoto oznámenia však spočíva v  podaní 

zdeformovaného obrazu udalostí, na základe ktorého nie je možné 

vyvodzovať kvalifikované závery. Mnoho oznamovateľov je  totiž pri 
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podávaní podnetu motivovaných úplne inak než snahou pomôcť 

spravodlivosti.
254

  

Motivačný faktor pri oznamovaní rovnako znižuje i  zložitosť úpravy 

tohto inštitútu, majúca za následok zdĺhavosť neistého postavenia 

páchateľa –  oznamovateľa. Len ťažko  je teda možné očakávať, že by 

tento inštitút v  praxi významnou mierou prispel k  oznamovaniu 

korupčnej trestnej činnosti.  

2. Zefektívnenie objasňovania korupčnej trestnej činnosti  

Záväzok spolupracujúceho podozrivého podať pravdivú 

svedeckú výpoveď v  prípravnom konaní  i  v konaní pred súdom 

prispeje k objasňovaniu trestnej činnosti žiadateľa úplatku, avšak 

možno predpokladať, že celkovú dôkaznú situáciu zásadným 

spôsobom neovplyvní. Objektívna stránka dokazovaných trestných 

činov bude spočívať len v  jednom z viacerých možných relevantných 

konaní, a  to v požadovaní úplatku, majetkového alebo iného 

prospechu páchateľa. Inštitút sa nevzťahuje na konania, pri ktorých 

už k  prijatiu úplatku došlo, takže možnosti dokazovania budú 

výrazne obmedzené. Rovnako úvahy o  možnostiach procesne 

konformného spôsobu monitorovania ďalšieho priebehu, t.j. 

odovzdania úplatku
255

 narážajú na problematiku použiteľnosti dôkazu 

získaného policajnou provokáciou. V  prípade, že by po oznámení 

podozrivého, ktorý úplatok sľúbil, polícia významn ým spôsobom 

zasiahla do ďalšieho priebehu skutkového deja s  cieľom preukázať 

prijatie úplatku, malo by to za následok neprípustnú policajnú 

provokáciu.   
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Dokazovanie by teda malo byť zamerané na preukázanie konkrétneho 

trestného činu, ktorého objektívna st ránka predstavuje konanie 

spočívajúce v  žiadosti o  úplatok. Je teda možné predpokladať, že 

svedecká výpoveď spolupracujúceho podozrivého bude „tvrdením 

proti tvrdeniu“ páchateľa –  žiadateľa úplatku.  

3. Ďalší nástroj v boji proti korupcii  

Snaha o elimináciu korupcie vedie k zavádzaniu prostriedkov, nie 

len v oblasti trestného práva, ktoré jej majú zabraňovať 

a v trestnoprávnej rovine jej najzávažnejšie prejavy postihovať. Ich 

efektivita však nie vždy zodpovedá zámeru, s  ktorým boli vytvárané. 

Vzhľadom na vysokú  latenciu korupčnej kriminality a  problémy 

spojené s  jej odhaľovaním a  dokazovaním je  potrebné každý inštitút, 

ktorý by mohol predstavovať nástroj v  boji proti korupcii vnímať 

pozitívne. Otázkou však zostáva, či inštitút spolupracujúceho 

podozrivého nie je len nástrojom v  rovine legislatívnej, bez 

skutočného prínosu v  aplikačnej praxi.  

Dôsledky: 

 Rozhodnutie o nestíhaní podozrivého je procesným 

rozhodnutím, v  dôsledku ktorého trestne zodpovedný páchateľ 

v zmysle trestného práva hmotného nenesie následky sp ojené so 

spáchaním trestného činu. Jeho trestná zodpovednosť podľa 

hmotného práva nezanikla, avšak uplatnením zvláštneho inštitútu 

podľa procesného práva nebude voči nemu zodpovednosť ďalej 

vyvodzovaná a  právoplatné rozhodnutie o  nestíhaní bude 

predstavovať prekážku rozhodnutej veci v  zmysle zásady ne bis in 

idem 

 Pokiaľ vychádzame z  teórie, že trestné právo procesné uvádza 

do života trestné právo hmotné a slúži k  jeho presadzovaniu, nemalo 

by dochádzať k  ingerencii do podmienok vyvodzovania trestnej 
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zodpovednosti prostriedkami procesného práva. Práve rozhodnutie 

o nestíhaní podozrivého takúto nežiadúcu ingerenciu predstavuje. To 

vo svojich dôsledkoch spôsobuje nerovnosť pred zákonom. 

Podmienky trestnej zodpovednosti naplnili obaja páchatelia, ten, čo 

žiadal  i ten čo sľúbil, ich postavenie v  trestnom konaní však nie je 

rovnaké, a  to nie s ohľadom na podmienky trestnej zodpovednosti 

upravené hmotným právom, ale vzhľadom k  podmienkam stanoveným 

osobitným procesným inštitútom. Dôvodom pre uplatnenie takéhoto 

postupu je pritom snaha o efektívnejšie postihovanie úzko 

vymedzeného okruhu trestných činov. Weigend v  tejto súvislosti 

používa pojem expanzívna oportunita, ktorej cieľom má byť 

uľahčenie boja s  kriminalitou pomocou istej protihodnoty, ktorú 

poskytujú orgány činné v  trestnom konaní, pričom podľa neho sa 

jedná o  akýsi obchod s  legalitou, ktorého výsledkom je nerovnosť 

v zaobchádzaní, nerovné použitie práva, alebo presunutie 

rozhodovania z konania pred súdom do prípravného konania.
256

 

 Zákonodarcom požadovaný účel smerujúci k  zjednodušeniu 

odhaľovania a  vyšetrovania korupčných trestných činov, je vo vzťahu 

k najzávažnejšej trestnej činnosti možné naplniť i  už skôr zavedeným 

inštitútom spolupracujúceho obvineného. Tento rovnako sleduje 

„uľahčenie dôkaznej situácie v prípadoch mimoriadne závažnej 

kriminality, ktorej atribútom je organizovaný zločin v  širokom slova 

zmysle.“
257

 Jeho právna úprava síce prináša problematické otázky 

spojené s  jeho uplatnením, ale v  praxi si už našiel svoje miesto 
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a zvyšuje sa počet prípadov ,  v ktorých bol využitý, a to i vo veciach 

stíhaní pre korupčné trestné činy.   

 Predmetom kritiky právnej úpravy spolupracujúceho 

obvineného je najmä možnosť fakultatívneho rozhodovania štátneho 

zástupcu bez existencie procesného rozhodnutia, ako i  spôsob  

akceptácie tohto procesného postavenia súdom.
258

 Aplikačné 

problémy súvisia i  so samotným procesom spolupráce s  takýmto 

obvineným, keďže právna úprava nezaručuje páchateľovi trestného 

činu v  čase, kedy ponúka a  poskytuje spoluprácu, žiadnu záruku, že 

mu možné výhody planúce so spolupráce skutočne budú poskytnuté 

a je tak ponechaný v  absolútnej neistote.
259

 Kritizovaná je tiež 

skutočnosť, že privilegované postavenie spolupracujúceho 

obvineného môže získať i  osoba, voči ktorej je vedené ďalšie trestné 

konanie v inej trestnej veci,
260

 a zákon nevylučuje ani možnosť 

získania tohto statusu i  vo viacerých trestných konaniach, a  stať sa 

tak „spolupracujúcim obvineným recidivistom“,
261

 čo zjavne nie je 

v súlade s  účelom tohto výnimočného procesného inštitútu.
262

 

 Prijatá úprava spolupracujúceho podozrivého zohľadňuje časť 

problematických aspektov úpravy spolupracujúceho obvineného. Ako 

pozitívum je možné hodnotiť obligatórnosť rozhodnutia o  dočasnom 

odložení trestného stíhania pri spolupracujúcom podozrivom, čím sa 
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obmedzuje toľko kritizovaná diskrečná právomoc štátneho zástupcu 

pri rozhodovaní o  udelení statusu spolupracujúceho obvineného.
263

 

Pri existencii zákonných podmienok a  záväzku podozrivého 

o spolupráci s  orgánmi činnými v  trestnom konaní, policajný orgán 

o dočasnom odložení trestného stíhania pre taxatívne vymedzené 

trestné činy korupčnej povahy rozhodne vždy. Právna úprava 

dočasného odloženia trestného stíhania a  následného rozhodnutia 

o nestíhaní podozrivého sa tak javí ako vhodnejší postup oproti 

úprave fakultatívneho rozhodovania štátneho zástupcu o  označení 

obvineného v  obžalobe za spolupracujúceho obvineného, bez 

existencie procesného rozhodnutia a  možnosti jeho preskúmania, 

kedy obvinený i  po výsluchu vykonanom štátnym zástupcom podľa § 

178a ods. 3 TŘ je až do podania obžaloby ponechaný v  neistote, či 

bude považovaný za spolupracujúceho obvineného, so všetkými 

výhodami pre neho z  tohto procesného postavenia vyplývajúcimi. 

Zohľadňuje tak najčastejšiu kritiku rozhodovania ohľadom 

spolupracujúceho obvineného, keď rozhodnutie štátneho zástupcu 

nemá procesnú formu a nepodlieha súdnemu preskúmaniu. 

Rozhodovanie o nestíhaní podozrivého uznesením, s  možnosťou jeho 

preskúmania súdom v  prípade negatívneho rozhodnutia, považujem 

za pozitívum úpravy. V  spojení s  nárokovateľnosťou takéhoto 

rozhodnutia zakladá vyššiu mieru právnej istoty než inštitút 

spolupracujúceho obvineného, i  keď túto zase na druhej strane 

oslabuje doba, po ktorú bude spolupracujúci podozrivý na konečné 

rozhodnutie vo svojej trestnej veci čakať, keďže rozhodn utie 

                                                           
263

 Napr. NETT, A. Spolupracující obviněný přínosy a rizika nové právní úpravy. Dny práva – 

2010 – Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010 © 2013 Právnická fakulta 

Masarykovy univerzity.[online]. [cit.15.6.2016]. Dostupné z: 

http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/ 

SEIFERT, F. Úskalí institutu spolupracujícího obviněného. [online].  © 

TOMAN,DEVÁTÝ&PARTNEŘI [cit.15.6.2016]. Dostupné z: 

http://www.iustitia.cz/_dataPublic/photo/514d31a409d21049d9348a540096edb2/Seifert_Uskali%

20institutu%20spolupracujiciho%20obvineneho.pdf. 



  

 

170 

 

o nestíhaní je možné vydať až po právoplatnom ukončení trestnej 

veci proti osobe, ktorá o  úplatok, majetkový alebo iný prospech 

požiadala.  
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ZÁVER 
 

Korupcia je dlhodobo diskutovanou multidisciplinárnou 

problematikou, v svojich najnebezpečnejších formách negatívne 

ovplyvňujúcou fungovanie demokratických spoločností, pričom  snaha 

o jej elimináciu má rôznu podobu. Medzi najúčinnejšie prostriedky 

patria prostriedky trestného práva, ktoré jej najzávažnejšie prejavy 

postihuje. A práve na vybrané trestnoprávne aspekty tohto fenoménu 

som sa v dizertačnej práci zamerala.  

K riešeniu stanovených cieľov práce nebolo možné pristúpiť bez 

aspoň stručného zamyslenia sa nad pojmovým vymedzením korupcie, 

jej charakteristických znakov a  rôznorodosti prístupov k  jej 

skúmaniu. Práve tento možný multidisciplinárny prístup ku korupcií, 

ako i široké spektrum jej prejavov, má za následok nemožnosť 

prijatia jednotnej definície, ktorá by vystihovala všetky jej aspekty. 

Vhodnejšou sa javí vymedzenie korupcie pomocou jej typických 

znakov vo vzťahu ku konkrétnej oblasti, z  hľadiska ktorej je 

skúmaná. Z  pohľadu trestného práva je potom možné korupciu 

vymedziť s  ohľadom na jej prejavy, ktoré sú trestným právom 

postihované, t.  j . s  ohľadom na definičné znaky jednotlivých 

skutkových podstát. 

Tak ako neexistuje jednotnosť v  definovaní korupcie, rovnako 

nemožno nájsť jednotný prístup k  rozlišovaniu jej druhov a  foriem. 

V teórii je rozpracovaných viacero typológii korupcie, v  závislosti od 

rôznych kritérií.  Ich význam z  hľadiska posudzovania páchania 

korupčnej trestnej činnosti môže mať vplyv na typovú závažnosť 

úplatkárskych trestných činov, ale v  zásade nemožno generalizovať 

a závažnosť a  škodlivosť korupčného konania vždy bude závisieť od 

okolností konkrétneho prípadu. Význam takejto diferenciácie je skôr 
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kriminologický než trestnoprávny, rovnako ako problematika 

vnímania korupcie, ktorá uzatvára prvú kapitolu práce.  

Pokiaľ hovoríme o  korupcii a korupčných vzťahoch nemožno 

opomenúť medzinárodný aspekt tejto problematiky. Korupcia nie je 

len vnútroštátnym problémom a  korupčná trestná činnosť nie je 

izolovaná. Naopak ide i o  cezhraničnú kriminalitu, ktorej dôsledky 

nie sú obmedzené teritoriálne. Uvedené si uvedomujú i  medzinárodné 

a nadnárodné organizácie a  inštitúcie, ktoré sa už desaťročia snažia 

pôsobiť na jednotlivé štáty s  cieľom definovať najzávažnejšie 

korupčné konania požadujúc ich trestnoprávny postih. Medzinárodné 

záväzky prijímané jednotlivými štátmi by potom mali mať za 

následok harmonizáciu ich vnútorných právnych úprav s  cieľom 

účinnejšieho boja proti korupcii. Korupcia je podľa  Lisabonskej 

zmluvy „európskym trestným činom“, pričom rozdiely vnútroštátnych 

úprav v  jej postihovaní si vyžadujú harmonizáciu predpisov na úrovni 

členských štátov EÚ. Vo vzťahu k  harmonizácii trestnoprávne j 

úpravy v Českej republike je však možné pozorovať legislatívne 

zmeny, ktoré s cieľom implementácie medzinárodných záväzkov 

nedostatočne zohľadňujú zásady uplatňované v  trestnom práve, či 

systematiku trestnoprávnych predpisov.  

Významnú úlohu v  boji proti korupcii na medzinárodnej úrovni 

zohrávajú i  mechanizmy vytvorené pre monitorovanie a  hodnotenie 

účinnosti prijímaných opatrení pre boj proti korupcii, ako sú Skupina 

štátov proti korupcii (GRECO), pracovná skupina OECD, v  rámci 

OSN je to UNAC a na úrovni EÚ by tento mechanizmus mal byť 

predstavovaný Správami Európskej komisie o  boji proti korupcii. 

Česká republika je súčasťou medzinárodného spoločenstva 

zasadzujúceho sa o  boj proti korupcii, čo sa prejavuje jednak v  prijatí 

záväzkov v  tejto oblasti, ale i  ich zohľadňovaní pri zmenách 
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trestnoprávnej úpravy, na čo v  stručnosti poukázala druhá kapitola 

práce.  

 Jedným z  hlavných cieľov práce bolo poukázať na právnu úpravu 

vymedzujúcu skutkové podstaty úplatkárskych trestných činov 

a možné problémy súvisiace s  interpretáciou niektorých pojmových 

znakov.  

Tretia kapitola tak rozpracováva podstatu korupčnej trestnej 

činnosti spočívajúcu v  úplatkárskych trestných činoch upravených 

v 3 diele X. hlavy trestného zákonníka. Vychádzajúc z  premisy, že 

presná identifikácia  trestno-právne relevantného úplatkárskeho 

konania je nevyhnutným predpokladom pre vyvodenie trestnej 

zodpovednosti a uplatnenia účinnej represie táto kapitola upozorňuje 

na nedostatky spojené s  konštrukciou skutkových podstát 

úplatkárskych trestných činov , ich systematickým zaradením 

i  interpretačnými problémami vzťahujúcimi sa k  niektorým znakom 

skutkovej podstaty.  

V súvislosti s  vymedzením pojmu „úplatok“ som dospela 

k záveru, že napriek existencii legálnej definície tohto pojmu 

v trestnom zákonníku nie je jeho interpretácia ako znaku skutkovej 

podstaty vždy bezproblémová, a  to najmä s  ohľadom na neexistenciu 

určenia dolnej hranice úplatku.  Domnievam sa, že zákonná definícia 

úplatku by de lege ferenda mala úplatok definovať tak, aby bolo 

možné jasne odlíšiť konanie, ktorého závažnosť nedosahuje 

trestnoprávnu relevanciu s  ohľadom na charakter a hodnotu 

poskytovaného plnenia, preto definícia úplatku by mala okrem 

pozitívneho obsahovať i  negatívne vymedzenie.   Len pri jasnom 

vymedzení úplatku, možno očakávať žiaduci hodnotový postoj 

spoločnosti v  tom zmysle, že úplatkárstvo bude vnímané ako 

negatívny jav spojený s  odsúdením osôb, ktoré sa jej dopúšťajú, a  to 

nie len morálnym. Naopak neurčitosť a  nejasnosť právnej úpravy 
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môže na jednej strane stimulovať výskyt korupčného správania sa 

v dôsledku spoliehania sa potenciálnych páchateľov na nedostatky 

právnej úpravy jej postihovania, umožňujúcich v  konečnom dôsledku 

uniknúť trestnej zodpovednosti a  na strane druhej naopak postihovať 

konania, za ktoré trestná zodpovednosť nie je v  súlade s  požiadavkou 

ultima ratio. V tomto smere som presvedčená, že by bolo vhodné 

precizovať legálnu definíciu úplatku i  jeho negatívnym vymedzením, 

a to najmä vo vzťahu ku korupcii v  súkromnom sektore.  

Problematickým pojmom z  hľadiska jeho interpretácie môže byť 

v konkrétnom prípade i  pojem „všeobecný záujem.“ Súvislosť 

s obstarávaním veci všeobecného záujmu ako znak úplatkárskeho 

konania je špecifikom českej a  slovenskej úpravy. Ide o  pojem 

značne neurčitý, ktorý podlieha vývoju i v rámci  zmeny 

spoločenských podmienok. Koncepcia všeobecného záujmu je 

natoľko variabilná, že nie je ju možné definovať exaktne, 

interpretácia je nevyhnutná v  každom jednotlivom prípade s ohľadom 

na dané skutkové okolnosti. V konkrétnych prípadoch môže byť 

pritom zložité určiť existenciu súvislosti s obstarávaním veci 

všeobecného záujmu, na ktorej je kriminalizácia úplatkárskeho 

konania založená. Zakotvenie legálnej definície všeobecného záujmu 

by však v konečnom dôsledku mohlo byť obmedzujúce 

a nepostihovať všetky prípady alebo naopak v  prípade príliš širokej 

definície kriminalizovať konania, ktorých postihovanie prostriedkami 

trestného práva nie je vhodné. Za najvhodnejšie by som považovala 

ustálenie interpretačných kritérií akceptovateľných právnou vedou 

i  aplikačnou praxou, ktoré by napomohlo jednotnej interpretácii 

pojmu všeobecný záujem.  

Požiadavka určitosti vymedzenia skutkovej podstaty trestného 

činu v  súlade so zásadou nullum crimen sine lege certa je základným 

predpokladom pre vyvodenie trestnej zodpovedno sti.  Zatiaľ čo do 
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konca roku 2009 bola znakom trestného činu jeho spoločenská 

nebezpečnosť pre spoločnosť, ktorá musela byť vyššia než nepatrná, 

rekodifikovaný trestný zákonník prijal koncepciu formálneho 

ponímania trestného činu s  tým, že určitý materiálny korektív 

trestnej zodpovednosti bol zachovaný v  podobe zásady subsidiarity 

trestnej represie vyjadrenej v § 12 ods. 2 tr. zák., čo v prípade 

korupčných trestných činov môže byť problémom, s poukazom na 

neexistenciu iných, mimotrestných noriem, podľa kto rých by takéto 

správanie sa mohlo byť postihované. Formálny prístup k  naplneniu 

podmienok trestnej zodpovednosti vo vzťahu ku konkrétnemu 

úplatkárskemu trestnému činu môže viesť k  postihovaniu i  takých 

konaní, ktoré síce sú spoločensky škodlivé, avšak inte nzita 

spoločenskej škodlivosti by si nevyžadovala trestnoprávny postih 

a postačovalo by i  uplatnenie zodpovednosti podľa iného, 

mimotrestného predpisu.   

V spojení s  neexistenciou právnej úpravy v  oblasti správneho 

trestania, podľa ktorej by bolo možné v  súlade so zásadou 

subsidiarity trestnej represie určité menej závažné konania postihnúť 

ako priestupok, neexistuje právna istota v  riešení otázky, ktoré 

konanie ešte je možné akceptovať  (i keď možno morálne odsúdiť), 

a ktoré korupčné konanie už dosahuje in tenzitu postihnuteľnú podľa 

noriem trestného práva.  

S poukazom na zaistenie požiadavky právnej istoty pri 

interpretácii trestnoprávnych noriem považujem de lege ferenda za 

vhodné i  legislatívne upraviť  pravidla i pravidlá  lobbingu, aby tieto 

konania nezos távali skryté pred očami širšej verejnosti, boli 

transparentné a  tým i zreteľne odlíšiteľné od korupcie.  

   Korupcia je vo všeobecnosti vnímaná najmä v  spojení 

s aktivitami verejného sektoru, príp. v  rámci transakcií, do ktorých je 

zapojený aj súkromný sektor. Tento však vstupuje do korupčných 
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vzťahov nie len ako korupčný partner, ktorý hľadá výhodu na úkor 

štátu, ale korupcia existuje i  vo vnútri súkromného sektoru 

samotného. V  posledných rokoch sa s  rozvojom trhu a prelínaním 

verejných a  obchodných záujmov stále viac dostáva do popredia  

požiadavka presadzovania nástrojov trestného práva v  boji proti 

korupcii i  v oblasti súkromného sektoru, preto som považovala za 

vhodné podrobnejšie poukázať i  na túto problematiku.  

 Rekodifikácia trestného práva hmotného v Českej republike so 

sebou priniesla významné zmeny v  možnostiach trestnoprávneho 

postihu korupčného správania sa v  súkromnom sektore, a  to najmä 

v oblasti podnikateľských vzťahov. Snahy o  rozširovanie 

kriminalizácie korupčného konania v  súkromnom sektore  viedli 

k zmene skutkových podstát upravujúcich úplatkárske trestné činy 

s cieľom rozšíriť okruh konaní, ktoré je možné podľa týchto 

ustanovení postihovať. Upravené v  tomto zmysle boli teda skutkové 

podstaty trestných činov systematicky zaradených k trestn ým činom 

proti poriadku vo verejných veciach. Vzhľadom na objekt týchto 

trestných činov by sa de lege ferenda  vhodnejším javilo zaradenie 

k trestným činom hospodárskym, upraveným v  VI. hlave osobitnej 

časti tr. zák.  

Obdobne nekoncepčné riešenie predstavuje i ustanovenie § 334 

ods. 3 tr. zák. prevzaté z  predchádzajúcej úpravy, ktoré pod pojem 

všeobecného záujmu podraďuje časť konaní, ktoré jednoznačne 

súvisia i  s podnikaním a  dochádza tak k  prekrývaniu alternatívnych 

znakov skutkovej podstaty „súvislosť s  obstarávaním veci 

všeobecného záujmu“ a „súvislosť s  podnikaním“. Za vhodnejšiu by 

som de lege ferenda považovala úpravu korupcie v  súkromnom 

sektore v rámci samostatných skutkových podstát oddelených od 

skutkových podstát vzťahujúcich sa na verejný sektor.  S tým súvisí 

i  problematika trestnoprávneho postihu korupcie v  súkromnom 
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sektore vzťahujúca sa k postihovaniu korupčných praktík 

v súkromnoprávnej oblasti, nesúvisiacich s  podnikaním, avšak 

súvisiacich s  obstarávaním veci všeobecného záujmu, ktorého 

interpretácia a  následná aplikácia môže byť v  praxi nejednotná.  

Diskutabilným aspektom hmotnoprávnej úpravy vo vzťahu 

k úplatkárskym trestným činom je i  možnosť trestnoprávnej 

zodpovednosti pre trestný čin neprekazenia trestného činu podľa 

§  367 tr. zák. a  neoznámenia trestného činu podľa § 368 tr. zák. 

S ohľadom na mieru spoločenskej škodlivosti úplatkárstva vo forme 

prijatia úplatku a  podplatenia a s tým súvisiacej  snahy o potláčanie 

a postihovanie tejto činnosti, bola v  rámci rekodifikácie prijatá 

úprava umožňujúca kriminalizovať konanie spočívajúce 

v neoznámení a  neprekazení týchto činov. Konštrukcia skutkovej 

podstaty trestného činu podľa § 367 tr. zák.podľa môjho názoru 

neumožňuje jeho reálne využitie, a  to tak s ohľadom na skutočnosť, 

že príprava trestných činov prijatia úplatku a podplatenia nie trestná 

ako i na charakter konštrukcie ich skutkových podstát ako predčasne 

dokonaných. Navrhujem tiež de lege ferenda  upraviť skutkovú 

podstatu neprekazenia trestného činu podľa § 367 tr. zák. v  tom 

zmysle, aby bol postihovaný ten, „kto sa hodnoverným spôsobom 

dozvie, že iný pácha trestný čin.. .“ a  alternatívu „pripravuje“ z  tohto 

ustanovenia vypustiť, keďže táto fáza je v  samotnom „páchaní“ už 

obsiahnutá.  

 Ďalším hlavným cieľom práce bolo posúdiť dopady úpravy 

vybraných procesnoprávnych inštitútov na možnosti 

odhaľovania,  objasňovania či dokazovania korupcie a  možné 

aplikačné problémy s  tým súvisiace.  

 

Zásadným problémom pri odhaľovaní a  objasňovaní korupcie je 

latencia tejto kriminality spojená s  charakteristickými prvkami 
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korupčného vzťahu. I  keď sa korupčná činnosť, poťažmo úplatkárske 

trestné činy všeobecne považujú za jeden z  najrozšírenejších druhov 

trestnej činnosti, štatistiky objasnenosti týchto trestných činov tomu 

nenasvedčujú. Odhaľovanie a  objasňovanie úplatkárskej trestnej 

činnosti je veľmi zložité a časovo náročné. Je pre ňu príznačný 

skrytý charakter, pretože korumpujúci ani  korumpovaný spravidla 

nemajú záujem na jej odhalení a  snaha zatajiť ju, je väčšinou 

úspešná. Práca poukazuje na špecifiká odhaľovania a  objasňovania 

korupcie poukazujúc na podnety, ako najbežnejší spôsob odhaľovania 

korupcie a možné úskalia spojené s  ich vyhodnocovaním, kladúce 

vysoké nároky na činnosť orgánov činných v  trestnom konaní vo fáze 

ich preverovania.  

Vo vzťahu k odhaľovaniu a objasňovaniu korupcie v  súkromnom 

sektore by bolo vhodné zaviesť záväzné pravidlá požadujúce najmä 

po väčších podnikateľských subjektoch vytvorenie nástrojov 

smerujúcich proti korupcii v  podniku a oznamovanie zisteného 

korupčného správania, a to za  súčasného poskytnutia ochrany pred 

vlastnou trestnou zodpovednosťou, pokiaľ podnikateľský subjekt 

takéto konanie svojich zamestnancov, či osôb konajúcich v  jeho 

mene zistí a  oznámi orgánom činným v  trestnom konaní.  

Špecifický charakter trestnej činnosti sa odzrkadľuje i  v potrebe 

využívania osobitných prostriedkov pri jej dokazovaní. Možnosti 

využitia výpovede pri dokazovaní korupcie sú podmienené samotným 

charakterom korupčnej trestnej činnosti a  veľké nároky sa kladú na 

hodnotenie jej vierohodnosti.  Orgány činné v  trestnom konaní však 

v prípade korupčných trestných činov majú možnosť využiť 

špecifické procesnoprávne inštitúty s  cieľom motivovať páchateľa na 

podanie pravdivej a  úplnej výpovede, či poskytnúť svedkovi osobitné 

postavenie s cieľom jeho ochrany pred následkami, ktoré by 

s podaním jeho pravdivej a  úplnej výpovede o  korupčnej trestnej 

činnosti mohli byť spojené. Týmito inštitútmi sú vo vzťahu 



  

 

179 

 

k páchateľovi spolupracujúci obvinený, spolupracujúci podozrivý, 

a vo vzťahu k  svedkovi tzv. utajenie. Tieto osobitné inštitúty však so 

sebou prinášajú i  problémy spojené jednak s  možnosťami ich 

praktickej aplikácie, ale súvisiace s  možným zásahom do súkromia 

jednotlivcov či nesúladu so základnými zásadami, na ktorých je 

štandardný trestný proces založený.  

Osobitne upozorňujem na otázky odpočúvania, a  možnosti 

využitia informácii získaných jeho realizovaním ako dôkazu 

v trestnom konaní, pričom v  tomto smere je nevyhnutné de lege 

ferenda  z TŘ vypustiť oprávnenie štátneho zástupcu udeľovať 

policajnému orgánu písomné povolenie k  sledovaniu osôb a  vecí, pri 

ktorom majú byť vyhotovované zvukové, obrazové alebo iné záznamy 

podľa § 158d ods.2 TŘ, keďže takéto rozhodovanie by malo byť 

zverené vždy súdu.  

Poukazujem tiež na odborné diskusie týkajúce sa možnosti 

použitia agenta –  provokatéra pri odhaľovaní korupčnej trestnej 

činnosti, pričom zásadné odmietanie inštitútu agenta provokatéra 

považujem za prejav snahy o  uplatňovanie zákonného 

a spravodlivého trestného procesu, pričom nevidím priestor na 

rozširovanie limitov pre jeho použitie smerom k  možnosti iniciácie 

trestne relevantného konania, a  to ani v prípadoch najzávažnejšej 

kriminality.  

Poslednú kapitolu práce uzatvára rozbor právnej úpravy inštitútu 

spolupracujúceho obvineného a  jej prípadné nedostatky a  tiež analýza 

zákonnej úpravy spolupracujúceho podozrivého. Stotožňujem sa 

s tým, že prínos inštitút spolupracujúceho obvineného použiteľný  vo 

vzťahu k  užšiemu okruhu najzávažnejších úplatkárskych trestných 

činov môže byť významný, odôvodnenosť jeho využitia je však  

nevyhnutné v  každom konkrétnom prípade dôsledne zvážiť, keďže 

vzhľadom na charakter tohto inštitútu by sa malo jednať o  skutočne 
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výnimočné prípady. Jeho právna úprava by zároveň de lege ferenda 

mal byť precizovaná, a  to najmä vo vzťahu k  rozhodovaniu o priznaní 

statusu spolupracujúceho obvineného a  možnosti jeho preskúmania.  

Najnovším procesnoprávnym inštitútom, ktorý by sme mohli 

označiť ako „protikorupčný“, t.  j . inštitútu, ktorého cieľom je 

napomôcť odhaľovaniu a  objasňovaniu korupčných trestných činov,  

je „spolupracujúci podozrivý“. Naplnenie zámeru znížiť počet 

prípadov, kedy korupčná trestná činnosť nie je zistená a  jej 

páchatelia nie sú potrestaní, nie je jednoduchou úlohou. Riešenie 

prijaté minuloročnou zmenou TŘ však podľa môjho názoru nie je 

spôsobilé v  dostatočnej miere túto úlohu splniť. Predpoklady jeho 

možnej aplikácie v  praxi nevyvažujú negatíva spojené s  ďalším 

nesystémovým zásahom do TŘ.  

 

Rekodifikácia trestného procesu sa zrejme vládnej legislatíve javí 

ako neuskutočniteľná úloha a  preto sa namiesto komplexnej 

rekodifikácie už niekoľko rokov namiesto komplexnej úpravy 

pristupuje len k čiastkovým, niekedy zjavne nekoncepčným 

novelizáciám,  ktoré v  snahe zrýchliť a  zjednodušiť trestné konanie 

zavádzajú alternatívne procesné inštitúty odkláňajú ce sa od 

štandardného trestného konania a  vytvárajúce výnimky zo základných 

zásad, na ktorých je trestný proces vybudovaný.  

Stotožňujem sa s  uplatňovaním alternatívnych spôsobov 

skončenia trestného stíhania, pokiaľ sú vedené snahou o  zavedenie 

prvkov restoratívnej justície a  ich cieľom je zmena v  postoji 

a myslení obvineného, jeho prijatie zodpovednosti za spáchaný 

trestný čin a  snaha po náprave, popr. odškodnenie poškodeného či 

obete. Diskutabilná je však otázka alternatívnych postupov, 

umožňujúcich orgánom činným v  trestnom konaní akýsi „obchod 

s páchateľom“, kedy poskytnutie relevantných informácií má za 

následok zvýhodnené postavenie niektorého z  páchateľov či 
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účastníkov trestného činu. Takýto inštitút by mal byť uplatňovaný 

len vo výnimočných, konkrétnymi okolnosťami dostatočne 

odôvodnených prípadoch najzávažnejšej trestnej činnosti.   
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Resumé 

 
Predkladaná  dizertačná práca sa zaoberá fenoménom korupcie 

z pohľadu možností postihovania jej najzávažnejších foriem 

prostriedkami trestného práva. Korupcia je predmetom skúmania 

viacerých vedných disciplín, ktoré sa často snažia hľadať príčiny 

tohto javu, či prostriedky jeho najefektívnejšej eliminácie. K  tomu 

slúži i  prijímaná protikorupčná legislatíva, pričom prostriedky 

trestného práva, sú len jednou z  častí takejto legislatívy. Trestné 

právo sa zaoberá v  zmysle princípu ultima ratio len najzávažnejšími 

korupčnými konaniami, ktorých postihovanie mimo trestnými 

prostriedkami nie je možné, pričom jednoznačne najrozšírenejšou 

formou týchto korupčných vzťahov sú tie úplatkárske, spadajúce pod 

skutkové podstaty úplatkárskych trestných činov upravené v  3. diele 

X. hlavy osobitnej časti trestného zákonníka.  

Samotnému jadru práce predchádza stručné zamyslenie sa nad 

pojmovým vymedzením korupcie, jej charakteristickými znakmi 

a rôznorodosťou prístupov k  jej skúmaniu. Práve tento možný 

multidisciplinárny prístup ku korupcií ,  ako i  široké spektrum jej 

prejavov, má za následok nemožnosť prijatia jednotnej definície, 

ktorá by vystihovala všetky jej aspekty a  rovnako nemožno nájsť ani 

jednotný prístup k  rozlišovaniu jej druhov a  foriem.  

Snaha potláčať korupciu, a  to i  prostriedkami trestného práva, 

sa presadzuje aj  na medzinárodnej úrovni, pričom Česká republika 

prijala v tejto oblasti viacero záväzkov, na ktoré následne 

reflektovala i  vnútroštátna trestnoprávna úprava úplatkárskych 

trestných činov. Najzásadnejšími z  nich sa zaoberá druhá kapitola 

práce, pričom poukazuje i  na ďalšie mechanizmy vytvorené na 

medzinárodnej úrovni pre monitorovanie a  hodnotenie účinnosti 

krokov prijatých jednotlivými štátmi v  rámci presadzovania snáh 

o potláčanie korupcie.  
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Ťažiskom práce, z  hľadiska hmotnoprávnych aspektov 

korupcie, je analýza právnej úpravy úplatkárskych trestných činov. 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že zmeny v  úprave skutkových 

podstát trestných činov za posledné roky boli len minimálne, opak je 

však pravdou. Na pohľad drobné zmeny sú výraznými v  svojich 

dôsledkoch. Tie sa prejavujú v nedostatkoch v  samotnej konštrukcii 

skutkových podstát úplatkárskych trestných činov, ich systematickým 

zaradením v  súvislosti s úplatkárstvom v  súkromnom sektore, 

i  interpretačnými problémami vzťahu júcimi sa k  niektorým znakom 

skutkovej podstaty. Práca sa tak podrobne  zaoberá vymedzením 

pojmu úplatok, všeobecný záujem, podnikanie či úradná osoba, 

s cieľom upozorniť na možné problémy vyplývajúce z  neexistencie 

zákonnej definície týchto pojmov, resp. poukázať znaky existujúcej 

legálnej definície a  možnosti jej precizovania.  

Diskutabilným aspektom hmotnoprávnej úpravy je i  možnosť 

vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti pre trestný čin neprekazenia 

trestného činu podľa § 367 tr. zák. a  neoznámenia trestného činu 

podľa § 368 tr. zák. vo vzťahu k  úplatkárskym trestným činom, a  to 

jednak z ohľadom na zákonné vymedzenie predmetných skutkových 

podstát, ale i  s ohľadom na charakter úplatkárskych trestných činov 

ako predčasne dokonaných.   

 Veľká pozornosť je v  práci venovaná i  trestnoprávnym 

aspektom korupcie, s cieľom posúdiť dopady úpravy vybraných 

procesnoprávnych inštitútov na možnosti odhaľovania,  objasňovania 

či dokazovania korupcie a  možné aplikačné problémy s  tým 

súvisiace. Latentnosť tejto kriminality,  ale i  možné prepojenie 

s organizovaným zločinom v  jej najzávažnejších formách, si vyžaduje 

využívanie špecifických prostriedkov pri jej odhaľovaní, objasňovaní 

a dokazovaní, ako sú výsluch utajeného svedka, odpočúvanie, 

použitie agenta, spolupracujúci obvinený či spolupracujúci 

podozrivý. Tieto osobitné inštitúty však so sebou prinášajú 
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i  problémy spojené jednak so spôsobom ich praktickej aplikácie, ale i 

súvisiace s  možným zásahom do súkromia jednotlivcov, práva na 

spravodlivý proces, či nesúladu so základnými zásadami, na ktorých 

je štandardné trestné konanie založené.  

 

 

 

 



  

 

203 

 

Summary 

The presented thesis deals with the corruption phenomenon in 

view of possibilities to  sanction its most serious forms by means of 

criminal law. Corruption is an object of resear ch of various scientific 

disciplines, which frequently endeavour to explore the grounds 

of that phenomenon or the means of its most effective elimination. 

The anti-corruption legislation adopted is also used for this purpose 

and means of criminal law are only one part of that legislation. 

Criminal law concerns with just the most serious corruption activities 

(by virtue of the ultima ratio  principle), sanctioning of which is not 

possible by other-than-criminal means, and the most widespread 

forms of that corruption relations are undoubtedly the bribery ones, 

which are covered by the group of elements of the bribery crimes 

provided for in the 3rd Part, Chapter X. of  the Special Part of the 

Criminal Code. 

 The core of the thesis is preceded by a brief reflectio n on 

conceptual definition of  corruption, its typical elements and various 

approaches to its research. This possible multidisciplinary approach 

to corruption, same as the wide spectrum of its occurrence, has 

exactly the effect of impossibility neither to adopt one unified 

definition, which shall express all  of its elements, nor to find unified 

approach to distinguish its types and forms.  

 The effort to prevent corruption, even by means of criminal 

law, is advancing on international level as well and in this  field the 

Czech Republic has accepted various obligations, which have 

subsequently been reflected even in national criminal legislation 

regarding the bribery crimes. The most important of them are a 

subject-matter of the second part of the thesis, which a lso refers to 

the other mechanisms created on international level for the purpose 

of monitoring and evaluation of effectiveness of the steps taken by 
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the particular countries in the course of  promoting the efforts to 

prevent corruption.  

 The core of the thesis, in view of substantive aspects of 

corruption, is an analysis of  legislation of the bribery crimes. It 

would at first sight appear that last years' amendments to  legislation 

regarding the elements of the bribery crimes have been of a minor 

nature, however, the reverse is true. These amendments, small on the 

surface, are considerable given their  consequences. They are 

presented in the deficiencies in particular arrangement of the 

elements of the bribery crimes, their systematic classification in 

connection with the bribery in the private sector and also in 

interpretation problems concerning the certain elements of these 

crimes. So, the thesis provides in-depth research regarding a 

definition of the notion "bribe", "general interest", "business" or 

"official" in order to draw attention to possible difficulties emerging 

from the absence of legal definition of these notions, respectively 

point out the aspects of existing legal definition and possibilities of 

its improvement.  

 Disputable aspect of substantive  provisions is also a possibility 

of criminal liability for failure to prevent a crime pursuant to the 

Sec. 367 of the Criminal Code and failure to notify a  crime pursuant 

to the Sec. 368 of the Criminal Code in relation to the bribery 

crimes, on the one hand with regard to legal definition of the certain 

elements of that crimes, and  one the other hand with respect to 

characteristics of the bribery crimes as the prematurely accomplished 

crimes. 

 Particular attention has also been given to criminal aspects o f 

corruption in order to assess the impacts of regulation of the selected 

procedural institutes on possibilities of detection, investigation and 

evidence procedure relating to corruption and possible application 

problems connected with that. Latency of thi s criminality and even 
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possible connection with organized crime in its most serious forms 

require application of specific means in the course of its detection, 

investigation and evidence procedure, such as secret witness hearing, 

wiretapping, application of under-cover agent, cooperating accused 

or cooperating suspect. However, these specific institutes also 

generates problems associated with the manner of their practical 

application and even connected with possible interference with 

individuals' private sphere or right to fair trial and inconsistency 

with basic principles, which are the fundamental grounds for 

standard criminal procedure.  
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Anotácia 

Dizertačná práca sa zaoberá vybranými trestnoprávnymi aspektmi 

korupcie, poukazujúc na možností postihovania jej najzávažnejších 

foriem prostriedkami  českého trestného práva. Z  hmotnoprávneho 

hľadiska je ťažiskom práce analýza úplatkárskych trestných činov 

a detailný rozbor ich vybraných znakov, ktoré môžu spôsobovať 

interpretačné a  s tým súvisiace aplikačné problémy. Poukazuje i  na 

problematiku korupcie v súkromnom sektore a  spôsob, akým 

k požiadavke jej postihovania vyplývajúcej z  medzinárodných 

záväzkov pristupuje česká vnútroštátna  právna úprava úplatkárskych 

trestných činov. Z  hľadiska procesnoprávnych aspektov sa práca 

sústreďuje na špecifiká odhaľovania, objasňovania a  dokazovania 

korupčnej kriminality. Korupčná trestná činnosť je latentnou 

kriminalitou, v jej najzávažnejších formách i  prepojenou 

s organizovaným zločinom, čo si vyžaduje využívanie špecific kých 

prostriedkov  a postupov v trestnom procese. Tie sú však pri ich 

realizácii zväčša spojené so zásahom do garantovaných základných 

práv jednotlivcov, čomu by mala zodpovedať dôsledná právna úprava 

podmienok ich realizácie. Práca poukazuje na nedostatky  či 

problematické prvky právnej úpravy a  obsahuje i  návrhy de lege 

ferenda na jej zmeny či precizovanie.  
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