


Oznámenie Slovenskej republiky k článku 117 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939  z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca  
na účely zriadenia  Európskej prokuratúry  

 
V súlade s článkom 117 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry, členské 
štáty oznámia Európskej  prokuratúre aj podrobný zoznam vnútroštátnych ustanovení trestného práva hmotného, ktoré sa vzťahujú na trestné činy vymedzené 
v smernici (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva, ako aj iných relevantných 
vnútroštátnych predpisov. Slovenská republika ako členský štát Európskej únie, ktorý sa zúčastňuje na rozšírenej spolupráci pri zriadení Európskej prokuratúry týmto 
oznamuje a predkladá nasledovné ustanovenia: 
 
 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, 
ktoré 
poškodzujú finančné záujmy Únie, 
prostredníctvom trestného práva 
 

1. Zákon č. 214/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
2. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 
3. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov 
4. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
5. Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
6. Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  
7. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
8. Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 
9. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov 

1 2 4 5 6 8 

Článok 
(Č, O, 
V, P) 

Text Predpis 
Článok 

(Č, §, O, 
V, P) 

Text Poznámky 

Č: 1 Predmet úpravy 
 
V tejto smernici sa stanovujú minimálne 
pravidlá týkajúce sa vymedzenia 
trestných činov a sankcií pokiaľ ide o boj 
proti podvodom a inému protiprávnemu 
konaniu, ktoré poškodzujú finančné 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 1 Tento zákon upravuje základy trestnej 
zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných 
opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty 
trestných činov. 

Trestné činy 
a sankcie v prípade 
ich spáchania 
upravuje výlučne 
Trestný zákon. 
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záujmy Únie, s cieľom účinne prispieť k 
silnejšej ochrane proti trestným činom 
poškodzujúcim tieto finančné záujmy v 
súlade s acquis Únie v tejto oblasti. 

Č: 2 
O: 1 
P: a 

Vymedzenie pojmov a rozsah 
pôsobnosti 
 
Na účely tejto smernice sa uplatňujú 
tieto vymedzenia pojmov: 
a) „finančné záujmy Únie“ znamenajú 
všetky príjmy, výdavky a aktíva, ktoré sú 
pokryté nasledujúcimi rozpočtami, ktoré 
sú nadobudnuté prostredníctvom týchto 
rozpočtov alebo ktoré majú byť do týchto 
rozpočtov uhradené: 
i) rozpočet Únie; 
ii) rozpočty inštitúcií, orgánov, úradov a 
agentúr Únie zriadených v súlade so 
zmluvami alebo rozpočty nimi priamo 
alebo nepriamo spravované a 
kontrolované. 

Zákon č. 
214/2019 

Z. z. 

§: 261 
O: 1 

Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny 
alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo 
neposkytne povinné údaje, a tým umožní 
protiprávne zadržanie finančných prostriedkov 
alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu 
Európskej únie, z rozpočtu spravovaného 
Európskou úniou alebo v mene Európskej únie 
alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na 
iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody 
na šesť mesiacov až tri roky. 

V právnom poriadku 
SR sa nenachádza 
legálna definícia 
pojmu finančné 
záujmy EÚ.  
Tento pojem v 
Trestnom zákone nie 
je potrebné zavádzať 
osobitným 
spôsobom. Jeho 
význam implicitne 
vyplýva zo skutkovej 
podstaty trestného 
činu poškodzovania 
finančných záujmov 
Európskej únie podľa 
§ 261 ods. 1 
Trestného zákona. 

Č: 2 
O: 1 
P: b 

b) „právnická osoba“ znamená akýkoľvek 
subjekt, ktorý má právnu subjektivitu 
podľa uplatniteľného práva, s výnimkou 
štátov alebo orgánov verejnej moci 
vykonávajúcich štátnu moc a s výnimkou 
verejnoprávnych medzinárodných 
organizácií. 

Zákon č. 
91/2016 

Z. z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§: 5 
O: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§: 18 
O: 2 

Podľa tohto zákona nie sú trestne zodpovedné 
a) Slovenská republika a jej orgány, 
b) iné štáty a ich orgány, 
c) medzinárodné organizácie zriadené na základe 
medzinárodného práva verejného a ich orgány, 
d) obce a vyššie územné celky, 
e) právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania 
trestného činu zriadené zákonom, 
f) iné právnické osoby, ktorých majetkové 
pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa 
osobitného predpisu upravujúceho konkurzné 
konanie. 
 
Právnickými osobami sú: 

Vzhľadom na 
trestnoprávny 
charakter smernice je 
zrejmé, že pojem 
právnickej osoby je 
vymedzený na účely 
vyvodzovania 
zodpovednosti 
právnických osôb (v 
podmienkach SR 
trestnej 
zodpovednosti PO), 
preto sa referuje na 
negatívne 
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Zákon č. 
40/1964 

Zb. 
 
 
 
 
 

 a) združenia fyzických alebo právnických osôb, 
b) účelové združenia majetku, 
c) jednotky územnej samosprávy, 
d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon. 
 
 

vymedzenie trestnej 
zodpovednosti 
právnických osôb, 
keďže toto negatívne 
vymedzenie zároveň 
určuje, ktoré 
právnické osoby sú 
trestne zodpovedné 
a ktoré už nie. Pojem 
právnická osoba 
podľa Občianskeho 
zákonníka sa referuje 
len podporným 
spôsobom. 

Č: 2 
O: 2 

V súvislosti s príjmami z vlastných zdrojov 
založených na DPH sa táto smernica 
uplatňuje len v prípadoch závažných 
trestných činov proti spoločnému 
systému DPH. Trestné činy proti 
spoločnému systému DPH sa na účely 
tejto smernice považujú za závažné, ak 
úmyselné konanie alebo opomenutia 
vymedzené v článku 3 ods. 2 písm. d) sa 
týkajú územia dvoch alebo viacerých 
členských štátov Únie a spôsobujú 
celkovú škodu najmenej 10 000 000 EUR. 

    

Č: 2 
O: 3 

Štruktúra a fungovanie daňových správ 
členských štátov nie sú touto smernicou 
dotknuté. 

   Ustanovenie nie je 
potrebné formálne 
preberať. 
Transpozíciou nie sú 
dotknuté predpisy 
upravujúce štruktúru 
a fungovanie 
daňových správ, 
rovnako ani ich 
pôsobnosť. 
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Č: 3 
O: 1 

Podvod poškodzujúci finančné záujmy 
Únie 
 
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
aby zabezpečili, že podvod poškodzujúci 
finančné záujmy Únie predstavuje trestný 
čin, ak bol spáchaný úmyselne. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 17 Pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou 
treba úmyselné zavinenie, ak tento zákon 
výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie z 
nedbanlivosti. 

Pozri transpozičné 
ustanovenia podvodu 
poškodzujúceho 
finančné záujmy 
Únie. Všetky trestné 
činy, ktoré tvoria 
podvod poškodzujúci 
finančné záujmy EÚ 
sú úmyselnými 
trestnými činmi. V 
prípade trestného 
činu poškodzovania 
finančných záujmov 
EÚ podľa § 263 
Trestného zákona 
právny poriadok SR 
dokonca ide nad 
rámec smernice a 
uplatňuje sa aj 
nedbanlivostná 
forma zavinenia. 
Požiadavka podľa čl. 
3 ods. 1 smernice je 
naplnená. 

Č: 3 
O: 2 
P: a 

Na účely tejto smernice podvod 
poškodzujúci finančné záujmy Únie 
predstavuje: 
a) pokiaľ ide o výdavky nesúvisiace s 
verejným obstarávaním, akékoľvek 
konanie alebo opomenutie týkajúce sa: 
i) používania alebo predkladania 
falšovaných, nesprávnych alebo 
neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré 
majú za následok spreneveru alebo 
neoprávnené zadržiavanie finančných 
prostriedkov alebo aktív z rozpočtu Únie 

Zákon č. 
214/2019 

Z. z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§: 261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, 
nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, 
alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní 
protiprávne zadržanie finančných prostriedkov 
alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu 
Európskej únie, z rozpočtu spravovaného 
Európskou úniou alebo v mene Európskej únie 
alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na 
iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody 
na šesť mesiacov až tri roky. 
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto 
použije finančné prostriedky alebo iné aktíva 

Na účely pokrytia 
požiadaviek smernice 
v súvislosti s článkom 
3 bude slúžiť 
primárne trestný čin 
poškodzovania 
finančných záujmov 
EÚ podľa § 261 
Trestného zákona 
ako tzv. 
„univerzálny“ trestný 
čin. Podvod 
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alebo z rozpočtov spravovaných Úniou, 
alebo v jej mene; 
ii) neposkytnutia informácií v rozpore s 
konkrétnou povinnosťou, a to s 
rovnakým následkom; alebo 
iii) zneužitia takýchto finančných 
prostriedkov alebo aktív na iné účely, než 
na ktoré boli pôvodne poskytnuté; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§: 262 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, z 
rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v 
mene Európskej únie na iný ako určený účel. 
(3) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa 
páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, 
zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za 
toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva 
uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať 
finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v 
odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa 
podmienky určené na ich poskytnutie, alebo 
umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na 
iný ako určený účel. 
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1, 2 alebo 3  
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, 
b) z osobitného motívu, alebo 
c) závažnejším spôsobom konania. 
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.  
(6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1, 2 alebo 3  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 
b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
 
(1) Kto poruší alebo nesplní povinnosť 
vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, 
postavenia alebo funkcie v riadení alebo 
kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým 
umožní spáchanie trestného činu podľa § 261 
ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na dva 
roky. 

poškodzujúci 
finančné záujmy Únie 
sa však transponuje 
skupinou skutkových 
podstát trestných 
činov, t. j. nevytvára 
sa len jedna skutková 
podstata trestného 
činu. Spravidla totiž 
dochádza k súbehu 
trestného činu 
poškodzovania 
finančných záujmov 
EÚ podľa § 261 
Trestného zákona 
a iných trestných 
činov, v závislosti od 
typu protiprávneho 
konania (viď 
transpozičné 
ustanovenia čl. 3 ods. 
2 písm. b) až d) 
smernice). 
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§: 263 

 

(2) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.  
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu. 
 
(1) Kto z nedbanlivosti poškodí finančné záujmy 
Európskej únie konaním uvedeným v § 261 ods. 
1, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.  
(2) Odňatím slobody na jeden rok až tri roky sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu. 

Č: 3 
O: 2 
P: b 

b) pokiaľ ide o výdavky súvisiace s 
verejným obstarávaním, aspoň pokiaľ k 
nemu došlo v úmysle získať pre páchateľa 
alebo inú osobu neoprávnený prospech, 
a to poškodením finančných záujmov 
Únie, akékoľvek konanie alebo 
opomenutie týkajúce sa: 
i) používania alebo predkladania 
falšovaných, nesprávnych alebo 
neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré 
majú za následok spreneveru alebo 
neoprávnené zadržiavanie finančných 
prostriedkov alebo aktív z rozpočtu Únie 
alebo z rozpočtov spravovaných Úniou, 
alebo v jej mene; 
ii) neposkytnutia informácií v rozpore s 
konkrétnou povinnosťou, a to s 
rovnakým následkom; alebo 
iii) zneužitia takýchto finančných 
prostriedkov alebo aktív na iné účely, než 
na ktoré boli pôvodne poskytnuté, ktoré 
poškodzuje finančné záujmy Únie; 

Zákon č. 
214/2019 

Z. z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§: 261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, 
nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, 
alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní 
protiprávne zadržanie finančných prostriedkov 
alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu 
Európskej únie, z rozpočtu spravovaného 
Európskou úniou alebo v mene Európskej únie 
alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na 
iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody 
na šesť mesiacov až tri roky. 
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto 
použije finančné prostriedky alebo iné aktíva 
pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, z 
rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v 
mene Európskej únie na iný ako určený účel. 
(3) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa 
páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, 
zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za 
toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva 
uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať 
finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v 
odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa 
podmienky určené na ich poskytnutie, alebo 

Ak dochádza k 
poškodzovaniu 
finančných záujmov 
Únie v rámci 
verejného 
obstarávania, pôjde 
spravidla o 
jednočinný súbeh 
trestného činu 
poškodzovania 
finančných záujmov 
EÚ podľa § 261 
Trestného zákona a 
trestného činu 
machinácií pri 
verejnom 
obstarávaní a 
verejnej dražbe podľa 
§ 266 alebo § 267 
Trestného zákona. 
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umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na 
iný ako určený účel. 
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1, 2 alebo 3  
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, 
b) z osobitného motívu, alebo 
c) závažnejším spôsobom konania. 
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.  
(6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1, 2 alebo 3  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 
b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

Č: 3 
O: 2 
P: c 

c) pokiaľ ide o iné príjmy, než sú príjmy z 
vlastných zdrojov založených na DPH 
uvedené v písmene d), akékoľvek 
konanie alebo opomenutie týkajúce sa: 
i) používania alebo predkladania 
falšovaných, nesprávnych alebo 
neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré 
majú za následok protiprávny úbytok 
zdrojov rozpočtu Únie alebo rozpočtov 
spravovaných Úniou alebo v jej mene; 
ii) neposkytnutia informácií v rozpore s 
konkrétnou povinnosťou, a to s 
rovnakým následkom; alebo 
iii) zneužitia legálne nadobudnutého 
prospechu s rovnakým následkom; 

Zákon č. 
214/2019 

Z. z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§: 261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, 
nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, 
alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní 
protiprávne zadržanie finančných prostriedkov 
alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu 
Európskej únie, z rozpočtu spravovaného 
Európskou úniou alebo v mene Európskej únie 
alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na 
iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody 
na šesť mesiacov až tri roky. 
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto 
použije finančné prostriedky alebo iné aktíva 
pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, z 
rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v 
mene Európskej únie na iný ako určený účel. 
(3) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa 
páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, 
zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za 
toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva 
uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať 

Ak dochádza k 
poškodzovaniu 
finančných záujmov 
Únie v súvislosti 
s inými príjmami, než 
sú príjmy z vlastných 
zdrojov založených 
na DPH, pôjde 
spravidla o 
jednočinný súbeh 
trestného činu 
poškodzovania 
finančných záujmov 
EÚ podľa § 261 
Trestného zákona 
a niektorého 
daňového trestného 
činu vymedzeného 
v Trestnom zákone 
týkajúceho sa 
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finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v 
odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa 
podmienky určené na ich poskytnutie, alebo 
umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na 
iný ako určený účel. 
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1, 2 alebo 3  
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, 
b) z osobitného motívu, alebo 
c) závažnejším spôsobom konania. 
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.  
(6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1, 2 alebo 3  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 
b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

príjmov, napríklad 
trestného činu 
porušovania 
predpisov o obehu 
tovaru v styku s 
cudzinou podľa § 254 
Trestného zákona. 
 

Č: 3 
O: 2 
P: d 

d) pokiaľ ide o príjmy z vlastných zdrojov 
založených na DPH, akékoľvek konanie 
alebo opomenutie, ku ktorému došlo v 
rámci cezhraničných podvodných schém, 
týkajúce sa: 
i) používania alebo predkladania 
falšovaných, nesprávnych alebo 
neúplných výkazov alebo dokladov 
týkajúcich sa DPH, ktoré majú za 
následok úbytok zdrojov rozpočtu Únie; 
ii) neposkytnutia informácií týkajúcich sa 
DPH v rozpore s konkrétnou 
povinnosťou, a to s rovnakým 
následkom; alebo 
iii) predloženia správnych výkazov 
týkajúcich sa DPH na účely podvodného 
zamaskovania nezaplatenia alebo 

Zákon č. 
214/2019 

Z. z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§: 261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, 
nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, 
alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní 
protiprávne zadržanie finančných prostriedkov 
alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu 
Európskej únie, z rozpočtu spravovaného 
Európskou úniou alebo v mene Európskej únie 
alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na 
iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody 
na šesť mesiacov až tri roky. 
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto 
použije finančné prostriedky alebo iné aktíva 
pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, z 
rozpočtu spravovaného Európskou úniou alebo v 
mene Európskej únie na iný ako určený účel. 
(3) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa 
páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, 

Ak dochádza k 
poškodzovaniu 
finančných záujmov 
Únie v súvislosti 
s príjmami 
z vlastných zdrojov 
založených na DPH, 
pôjde spravidla o 
jednočinný súbeh 
trestného činu 
poškodzovania 
finančných záujmov 
EÚ podľa § 261 
Trestného zákona 
a niektorého 
daňového trestného 
činu vymedzeného v 
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neoprávneného vzniku práv na vrátenie 
DPH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za 
toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva 
uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať 
finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v 
odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa 
podmienky určené na ich poskytnutie, alebo 
umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na 
iný ako určený účel. 
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1, 2 alebo 3  
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, 
b) z osobitného motívu, alebo 
c) závažnejším spôsobom konania. 
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu.  
(6) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1, 2 alebo 3  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 
b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

Trestnom zákone, 
napríklad trestného 
činu skrátenia dane 
a poistného podľa § 
276 Trestného 
zákona, trestného 
činu daňového 
podvodu podľa § 
277a Trestného 
zákona alebo 
trestného činu 
marenia výkonu 
správy daní podľa § 
278a Trestného 
zákona. 

Č: 4 
O: 1 

Iné trestné činy poškodzujúce finančné 
záujmy Únie 
 
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby pranie špinavých 
peňazí upravené v článku 1 ods. 3 
smernice (EÚ) 2015/849 zahŕňajúce 
majetok pochádzajúci z trestnej činnosti, 
na ktorú sa vzťahuje táto smernica, 
predstavovalo trestný čin. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kto príjem alebo vec pochádzajúcu z trestnej 
činnosti, v úmysle zatajiť existenciu takého 
príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnej 
činnosti, ich určenie či použitie na spáchanie 
trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely 
trestného konania alebo ich prepadnutie alebo 
zhabanie,  
a) prevedie na seba alebo iného, požičia, 
vypožičia, prevedie v banke alebo v pobočke 
zahraničnej banky, dovezie, prevezie, privezie, 
premiestni, prenajme alebo inak sebe alebo 
inému zadováži, alebo  
b) drží, uschováva, ukrýva, užíva, spotrebuje, 
zničí, zmení alebo poškodí, 
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§: 234 

 

potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť 
rokov. 
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1  
a) z osobitného motívu, alebo 
b) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší 
prospech. 
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
a) ako verejný činiteľ, 
b) a získa ním značný prospech, alebo 
c) závažnejším spôsobom konania. 
(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až 
dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha 
čin uvedený v odseku 1  
a) a získa ním pre seba alebo iného prospech 
veľkého rozsahu, 
b) vo vzťahu k veciam pochádzajúcim z obchodu 
s omamnými, psychotropnými, jadrovými alebo 
vysokorizikovými chemickými látkami, zbraňami 
a ľuďmi alebo z iného obzvlášť závažného 
zločinu, alebo  
c) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
 
(1) Kto neoznámi alebo neohlási, napriek tomu, 
že taká povinnosť mu vyplýva z jeho 
zamestnania, povolania, postavenia alebo 
funkcie,  
a) skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal 
trestný čin legalizácie príjmu z trest 
nej činnosti podľa § 233, alebo  
b) neobvyklú obchodnú operáciu, 
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až 
osem rokov. 



 11 

(2) Čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak 
páchateľ nemohol oznámenie alebo ohlásenie 
urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu 
neuviedol do nebezpečenstva trestného stíhania. 

Č: 4 
O: 2 
P: a 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby pasívna aj 
aktívna korupcia, ak je spáchaná 
úmyselne, predstavovala trestný čin. 
a) Na účely tejto smernice je pasívna 
korupcia konanie verejného činiteľa, 
ktorý priamo alebo cez sprostredkovateľa 
požaduje alebo prijme výhody 
akéhokoľvek druhu pre seba alebo pre 
tretiu stranu, alebo akceptuje prísľub 
takejto výhody na účely toho, aby 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. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
§: 329 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§: 330 
 
 
 
 
 

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre 
seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si 
dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal 
konania tak, že poruší svoje povinnosti 
vyplývajúce zo zamestnania, povolania, 
postavenia alebo funkcie, potrestá sa odňatím 
slobody na dva roky až päť rokov. 
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 závažnejším spôsobom konania.  
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu. 
 
(1) Kto v súvislosti s obstarávaním veci 
všeobecného záujmu priamo alebo cez 
sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu 
prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá 
sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov. 
(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ.  
(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 alebo 2 vo veľkom rozsahu. 
 
(1) Kto ako zahraničný verejný činiteľ priamo 
alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre 
inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok 
v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo 
v súvislosti s výkonom jeho funkcie v úmysle, aby 
sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, 
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§: 336 
O: 1 

 

potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až 
dvanásť rokov. 
(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu. 
 
Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba 
alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si 
sľúbiť úplatok za to, že bude svojím vplyvom 
pôsobiť na výkon právomoci osoby uvedenej v § 
328, 329 alebo 330, alebo za to, že tak už urobil, 
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 

Č: 4 
O: 2 
P: b 

b) Na účely tejto smernice je aktívna 
korupcia konanie osoby, ktorá prisľúbi, 
ponúkne alebo poskytne priamo alebo 
cez sprostredkovateľa akúkoľvek výhodu 
verejnému činiteľovi, pre neho 
samotného alebo pre tretiu stranu na 
účely toho, aby 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. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 332 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

§: 333 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, 
ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby 
konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje 
povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, 
povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z 
tohto dôvodu priamo alebo cez 
sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne 
úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody 
až na tri roky. 
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 závažnejším spôsobom konania.  
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov 
sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 vo veľkom rozsahu. 
 
(1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci 
všeobecného záujmu priamo alebo cez 
sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi 
úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne 
alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa 
odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. 
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§: 334 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§: 336 
O: 2 

(2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1  
a) závažnejším spôsobom konania, alebo 
b) voči verejnému činiteľovi. 
(3) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu. 
 
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa 
zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej 
osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v 
súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v 
súvislosti s výkonom jeho funkcie zahraničného 
verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo 
zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa 
odňatím slobody na dva roky až päť rokov. 
(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu. 
 
Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému 
sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok za to, že 
bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci 
osoby uvedenej v § 332, 333 alebo 334, alebo za 
to, že tak už urobil, alebo z tohto dôvodu 
poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej 
osobe, potrestá sa odňatím slobody až na dva 
roky. 

Č: 4 
O: 3 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby sprenevera, ak 
je spáchaná úmyselne, predstavovala 
trestný čin. 
Na účely tejto smernice je sprenevera 
konanie verejného činiteľa, ktorý má 
priamo alebo nepriamo na starosti 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 
 
 
 
 

§: 213 
 
 
 
 
 
 

Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, 
a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú, 
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1  
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, 
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správu finančných prostriedkov alebo 
aktív, spočívajúce vo viazaní alebo 
úhrade finančných prostriedkov alebo 
vyčlenení či použití aktív akýmkoľvek 
spôsobom na iné ako určené účely, ktoré 
poškodzuje finančné záujmy Únie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
§: 237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§: 262 

b) z osobitného motívu, 
c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú 
povinnosť chrániť záujmy poškodeného, alebo 
ako správca konkurznej podstaty, alebo  
d) závažnejším spôsobom konania. 
(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1  
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo 
b) na chránenej osobe. 
(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, 
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo 
c) za krízovej situácie. 
 
(1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší 
všeobecne záväzným právnym predpisom 
ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú 
právoplatným rozhodnutím súdu alebo 
vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať 
cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až 
na dva roky.  
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1  
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo 
b) z osobitného motívu. 
(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1  
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo 
b) závažnejším spôsobom konania. 
(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
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§: 326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 
b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
 
(1) Kto poruší alebo nesplní povinnosť 
vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, 
postavenia alebo funkcie v riadení alebo 
kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým 
umožní spáchanie trestného činu podľa § 261 
ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na dva 
roky. 
(2) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.  
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu. 
 
(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť 
inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému 
neoprávnený prospech,  
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom 
odporujúcim zákonu, 
b) prekročí svoju právomoc, alebo 
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho 
právomoci alebo z rozhodnutia súdu, 
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť 
rokov. 
(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov 
sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1  
a) závažnejším spôsobom konania, 
b) na chránenej osobe, alebo 
c) z osobitného motívu. 
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
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Zákon č. 

214/2019 
Z. z. 

 
 

 
§: 261 
O: 3 

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo 
smrť, 
b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo 
c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil 
uplatnenie jeho základných práv a slobôd. 
(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým 
osobám alebo smrť viacerých osôb, 
b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 
c) za krízovej situácie. 
 
Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa 
páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, 
zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za 
toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva 
uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať 
finančné prostriedky alebo aktíva uvedené v 
odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa 
podmienky určené na ich poskytnutie, alebo 
umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na 
iný ako určený účel. 

Č: 4 
O: 4 
P: a 

Na účely tejto smernice je „verejný 
činiteľ“: 
a) „úradník Únie“ alebo „zamestnanec 
vnútroštátnej verejnej správy“, vrátane 
akéhokoľvek verejného činiteľa iného 
členského štátu a akéhokoľvek 
zamestnanca vnútroštátnej verejnej 
správy tretej krajiny. 
i) „úradník Únie“ znamená osobu: 
- ktorá je úradníkom alebo iným 
zamestnancom v zmysle Služobného 
poriadku úradníkov Európskej únie a 
Podmienok zamestnávania ostatných 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 4 
 
 
 
 

§: 128 
O: 1 

 
 
 
 
 
 

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť 
činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky 
spáchal občan Slovenskej republiky alebo 
cudzinec, ktorý má na území Slovenskej 
republiky trvalý pobyt. 
 
Verejným činiteľom sa na účely tohto zákona 
rozumie prezident Slovenskej republiky, 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, 
poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, 
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, 
sudca, prokurátor alebo iná osoba zastávajúca 
funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník 
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zamestnancov stanoveného v nariadení 
Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 
(16) (ďalej len „služobný poriadok“); 
alebo 
- ktorú do Únie vyslal členský štát alebo 
akýkoľvek verejný či súkromný subjekt a 
ktorá vykonáva funkcie rovnocenné s 
funkciami, ktoré vykonávajú úradníci 
Únie alebo iní zamestnanci. 
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
o výsadách a imunitách uvedené v 
Protokoloch č. 3 a č. 7, členovia inštitúcií, 
orgánov, úradov a agentúr Únie 
zriadených v súlade so zmluvami a 
zamestnanci takýchto subjektov sa 
považujú za úradníkov Únie, aj pokiaľ sa 
na nich neuplatňuje služobný poriadok. 
ii) „zamestnanec vnútroštátnej verejnej 
správy“ sa chápe ako odkaz na 
vymedzenie pojmu „úradník“ alebo 
„verejný činiteľ“ vo vnútroštátnom práve 
členského štátu alebo tretej krajiny, kde 
dotknutá osoba vykonáva svoju funkciu. 
Napriek tomu v prípade konania, ktoré sa 
týka vnútroštátneho úradníka členského 
štátu alebo zamestnanca vnútroštátnej 
verejnej správy tretej krajiny a ktoré 
začal iný členský štát, však tento iný 
členský štát nie je povinný uplatňovať 
vymedzenie pojmu „zamestnanec 
vnútroštátnej verejnej správy“ s 
výnimkou situácie, keď je uvedené 
vymedzenie zlučiteľné s jeho 
vnútroštátnym právom. 
Termín „zamestnanec vnútroštátnej 
verejnej správy“ zahŕňa akúkoľvek osobu, 
ktorá zastáva výkonnú, správnu alebo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
§: 128 
O: 2 

ozbrojených síl, osoba v služobnom pomere, 
starosta, predseda vyššieho územného celku, 
poslanec orgánu územnej samosprávy, štátny 
zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej 
správy, územnej samosprávy alebo iného 
štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva 
pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej 
zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti 
verejnej správy, notár, súdny exekútor, člen 
lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, 
poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, 
ktorá má oprávnenie člena stráže prírody, ak sa 
podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a 
používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci 
zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. 
Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného 
činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto 
zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v 
súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. 
Verejným činiteľom je aj sudca alebo úradník 
medzinárodného súdneho orgánu uznaného 
Slovenskou republikou alebo funkcionár alebo 
iný zodpovedný pracovník orgánu činného v 
trestnom konaní iného štátu, orgánu Európskej 
únie alebo orgánu vytvoreného spoločne 
členskými štátmi Európskej únie, ak na území 
Slovenskej republiky vykonáva úkony trestného 
konania takého štátu alebo orgánu; pre jeho 
ochranu sa podľa ustanovení tohto zákona 
vyžaduje, aby úkony trestného konania 
vykonával v súlade s medzinárodnou zmluvou 
alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky. 
 
Zahraničným verejným činiteľom sa na účely 
tohto zákona rozumie osoba 
a) zastávajúca funkciu v zákonodarnom orgáne, 
výkonnom orgáne, súdnom orgáne alebo 
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súdnu funkciu na vnútroštátnej, 
regionálnej alebo miestnej úrovni. Za 
zamestnanca vnútroštátnej správy sa 
považuje akákoľvek osoba, ktorá 
vykonáva zákonodarnú funkciu na 
vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni; 

rozhodcovskom orgáne, alebo v inom orgáne 
verejnej správy cudzieho štátu, vrátane hlavy 
štátu,  
b) zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo 
pracujúca v medzinárodnej organizácii alebo 
nadnárodnej organizácii vytvorenej štátmi alebo 
inými subjektmi medzinárodného práva 
verejného v jej orgáne alebo inštitúcii, alebo 
splnomocnená konať v ich mene,  
c) zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo 
pracujúca v medzinárodnom súdnom orgáne, 
alebo splnomocnená konať v jeho mene, alebo  
d) zastávajúca funkciu v právnickej osobe, v 
ktorej má rozhodujúci vplyv cudzí štát, 
ak je s výkonom takej funkcie spojená právomoc 
pri obstarávaní verejných záležitostí a trestný čin 
bol spáchaný v súvislosti s touto právomocou 
alebo prostredníctvom využitia jej postavenia. 

Č: 4 
O: 4 
P: b 

b) akákoľvek iná osoba, ktorá má na 
starosti a vykonáva verejnú službu 
súvisiacu so správou finančných záujmov 
Únie alebo s rozhodovaním o nich v 
členských štátoch alebo v tretích 
krajinách. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 4 
 
 
 
 

§: 128 
O: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť 
činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky 
spáchal občan Slovenskej republiky alebo 
cudzinec, ktorý má na území Slovenskej 
republiky trvalý pobyt. 
 
Verejným činiteľom sa na účely tohto zákona 
rozumie prezident Slovenskej republiky, 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, 
poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, 
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, 
sudca, prokurátor alebo iná osoba zastávajúca 
funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník 
ozbrojených síl, osoba v služobnom pomere, 
starosta, predseda vyššieho územného celku, 
poslanec orgánu územnej samosprávy, štátny 
zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej 
správy, územnej samosprávy alebo iného 
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§: 128 
O: 2 

štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva 
pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej 
zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti 
verejnej správy, notár, súdny exekútor, člen 
lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, 
poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, 
ktorá má oprávnenie člena stráže prírody, ak sa 
podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a 
používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci 
zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. 
Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného 
činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto 
zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v 
súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. 
Verejným činiteľom je aj sudca alebo úradník 
medzinárodného súdneho orgánu uznaného 
Slovenskou republikou alebo funkcionár alebo 
iný zodpovedný pracovník orgánu činného v 
trestnom konaní iného štátu, orgánu Európskej 
únie alebo orgánu vytvoreného spoločne 
členskými štátmi Európskej únie, ak na území 
Slovenskej republiky vykonáva úkony trestného 
konania takého štátu alebo orgánu; pre jeho 
ochranu sa podľa ustanovení tohto zákona 
vyžaduje, aby úkony trestného konania 
vykonával v súlade s medzinárodnou zmluvou 
alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky. 
 
Zahraničným verejným činiteľom sa na účely 
tohto zákona rozumie osoba 
a) zastávajúca funkciu v zákonodarnom orgáne, 
výkonnom orgáne, súdnom orgáne alebo 
rozhodcovskom orgáne, alebo v inom orgáne 
verejnej správy cudzieho štátu, vrátane hlavy 
štátu,  
b) zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo 
pracujúca v medzinárodnej organizácii alebo 
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nadnárodnej organizácii vytvorenej štátmi alebo 
inými subjektmi medzinárodného práva 
verejného v jej orgáne alebo inštitúcii, alebo 
splnomocnená konať v ich mene,  
c) zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo 
pracujúca v medzinárodnom súdnom orgáne, 
alebo splnomocnená konať v jeho mene, alebo  
d) zastávajúca funkciu v právnickej osobe, v 
ktorej má rozhodujúci vplyv cudzí štát, 
ak je s výkonom takej funkcie spojená právomoc 
pri obstarávaní verejných záležitostí a trestný čin 
bol spáchaný v súvislosti s touto právomocou 
alebo prostredníctvom využitia jej postavenia. 

Č: 5 
O: 1 

Podnecovanie, napomáhanie, 
navádzanie a pokus 
 
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby podnecovanie 
na spáchanie trestných činov uvedených 
v článkoch 3 a 4 a napomáhanie pri ich 
páchaní a navádzanie na ne bolo trestné. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

§: 337 
 
 
 
 
 

§: 21 
O: 1 
P: b 

 
 

§: 21 
O: 1 
P: d 

 
 

 
 

§: 21 
O: 2 

 
 

§: 6 

Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo 
verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej 
povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho 
základe, alebo na závažné porušovanie 
verejného poriadku, potrestá sa odňatím 
slobody až na dva roky. 
 
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na 
jeho pokuse je ten, kto úmyselne 
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu 
(návodca), 
 
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na 
jeho pokuse je ten, kto úmyselne 
d) poskytol inému pomoc na spáchanie 
trestného činu, najmä zadovážením 
prostriedkov, odstránením prekážok, radou, 
utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po 
trestnom čine (pomocník). 
 
Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú 
ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, 
ak tento zákon neustanovuje inak. 
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Zákon č. 
91/2016 

Z. z. 

O: 2 
 

 
 

§: 6 
O: 3 

 
Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním 
dvoch alebo viacerých páchateľov, z ktorých 
aspoň jeden je právnickou osobou, zodpovedá 
každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám. 
 
Účastníkom je právnická osoba, ktorá k 
spáchaniu trestného činu využila inú právnickú 
osobu alebo fyzickú osobu. 

Č: 5 
O: 2 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby pokus o 
spáchanie niektorého z trestných činov 
uvedených v článku 3 a v článku 4 ods. 3 
bol trestný. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 14 
O: 2 

Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej 
sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin. 

 

Č: 6 
O: 1 
P: a 

Zodpovednosť právnických osôb 
 
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby mohli byť 
právnické osoby uznané za zodpovedné 
za ktorýkoľvek z trestných činov 
uvedených v článkoch 3, 4 a 5, ak ich 
spáchala v ich prospech akákoľvek osoba 
konajúca buď samostatne alebo ako člen 
orgánu právnickej osoby, ktorá má v tejto 
právnickej osobe vedúce postavenie, a to 
na základe: 
a) právomoci zastupovať túto právnickú 
osobu; 

Zákon č. 
91/2016 

Z. z. 

§: 4 
O: 1 
P: a 

Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou 
osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej 
mene, v rámci jej činnosti alebo jej 
prostredníctvom, ak konal 
a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 
orgánu, 

 

Č: 6 
O: 1 
P: b 

b) oprávnenia prijímať rozhodnutia v 
mene tejto právnickej osoby; alebo 

Zákon č. 
91/2016 

Z. z. 

§: 4 
O: 1 
P: c 

Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou 
osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej 
mene, v rámci jej činnosti alebo jej 
prostredníctvom, ak konal 
c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať 
právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať. 

 

Č: 6 
O: 1 

c) oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci 
tejto právnickej osoby. 

Zákon č. 
91/2016 

§: 4 
O: 1 

Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou 
osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej 
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P: c Z. z. P: b mene, v rámci jej činnosti alebo jej 
prostredníctvom, ak konal 
b) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo 
dohľad v rámci právnickej osoby, alebo 

Č: 6 
O: 2 

Členské štáty prijmú zároveň potrebné 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby mohli 
byť právnické osoby uznané za 
zodpovedné v prípade, že zanedbanie 
dohľadu alebo kontroly osobou 
uvedenou v odseku 1 tohto článku 
umožnilo spáchanie niektorého z 
trestných činov uvedených v článkoch 3, 
4 alebo 5 v prospech tejto právnickej 
osoby osobou, ktorá je jej podriadená. 

Zákon č. 
91/2016 

Z. z. 

§: 4 
O: 2 

Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou 
osobou aj vtedy, ak osoba uvedená v odseku 1 
nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, 
ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti 
umožnila spáchať trestný čin osobou, ktorá 
konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené 
právnickou osobou. 

 

Č: 6 
O: 3 

Zodpovednosť právnických osôb podľa 
odsekov 1 a 2 tohto článku nevylučuje 
možnosť trestného konania proti 
fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi 
trestných činov uvedených v článkoch 3 a 
4 alebo sú trestne zodpovedné podľa 
článku 5. 

Zákon č. 
91/2016 

Z. z. 

§: 4 
O: 4 

Trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je 
podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti 
voči fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 a nie je 
podmienená ani zistením, ktorá konkrétna 
fyzická osoba konala spôsobom podľa odsekov 1 
a 2. 

 

Č: 7 
O: 1 

Sankcie v prípade fyzických osôb 
 
Členské štáty zabezpečia, aby bolo 
možné za trestné činy uvedené v 
článkoch 3, 4 a 5 uložiť v prípade 
fyzických osôb účinné, primerané a 
odradzujúce trestné sankcie. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 32 Za spáchané trestné činy môže súd uložiť 
páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, len 
a) trest odňatia slobody, 
b) trest domáceho väzenia, 
c) trest povinnej práce, 
d) peňažný trest, 
e) trest prepadnutia majetku 
f) trest prepadnutia veci, 
g) trest zákazu činnosti, 
h) trest zákazu pobytu, 
i) trest zákazu účasti na verejných podujatiach, 
j) trest straty čestných titulov a vyznamenaní, 
k) trest straty vojenskej a inej hodnosti, 
l) trest vyhostenia. 
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Č: 7 
O: 2 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné za 
trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4 
uložiť ako maximálnu sankciu trest 
odňatia slobody. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 32 Za spáchané trestné činy môže súd uložiť 
páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, len 
a) trest odňatia slobody, 
b) trest domáceho väzenia, 
c) trest povinnej práce, 
d) peňažný trest, 
e) trest prepadnutia majetku 
f) trest prepadnutia veci, 
g) trest zákazu činnosti, 
h) trest zákazu pobytu, 
i) trest zákazu účasti na verejných podujatiach, 
j) trest straty čestných titulov a vyznamenaní, 
k) trest straty vojenskej a inej hodnosti, 
l) trest vyhostenia. 

Trest odňatia slobody 
je v SR najprísnejším 
trestom pre fyzickú 
osobu. 

Č: 7 
O: 3 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné za 
trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4, pri 
ktorých vznikla značná škoda alebo 
prospech, uložiť ako maximálnu sankciu 
trest odňatia slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej štyri roky. 
 
Škoda alebo prospech, ktoré vznikli 
spáchaním trestných činov uvedených v 
článku 3 ods. 2 písm. a), b) a c) a v článku 
4 sa považujú za značné, ak škoda alebo 
prospech presahuje 100 000 EUR. 
 
Škoda alebo prospech, ktoré vznikli 
spáchaním trestných činov uvedených v 
článku 3 ods. 2 písm. d) a ktoré 
podliehajú článku 2 ods. 2, sa považujú za 
značné. 
 
Členské štáty môžu taktiež stanoviť trest 
odňatia slobody s hornou hranicou 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 261 
O: 3 

 
 

§: 261 
O: 4 
P: a 

 
§: 262 
O: 2 

 
 
§: 262 
O: 3 

 
 
§: 266 
O: 2 
P: a 

 
§: 266 
O: 3 

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním značnú škodu. 
 
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 
 
Odňatím slobody na jeden rok až  štyri roky sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu. 
 
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu. 
 
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1  
a) a spôsobí ním značnú škodu, 
 

Značná škoda 
v zmysle smernice 
znamená suma vyššia 
ako 100 000 Eur. 
V Trestnom zákone 
táto suma spadá pod 
pojem „značná 
škoda“, ktorou sa 
rozumie suma 
dosahujúca najmenej 
26 600 Eur 
a v prípade, ak je 
škoda vyššia ako 
133 000 Eur, ide o 
„škodu veľkého 
rozsahu“ (§ 125 ods. 
1 Trestného zákona). 
 
Trestný zákon okrem 
spôsobenia značnej 
škody alebo škody 
veľkého rozsahu 
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trestnej sadzby najmenej štyri roky na 
základe iných závažných okolností 
vymedzených ich vnútroštátnym právom. 

P: a 
 

§: 254 
O: 4 
P: a 

 
 
 
 
§: 254 
O: 5 
P: a 

 
 

§: 276 
O: 3 

 
 

§: 276 
O: 4 

 
 

§: 277a 
O: 2 
P: b 

 
§: 277a 

O: 3 
P: a 

 
§: 233 
O: 3 
P: b 

 
§: 233 
O: 4 
P: a 

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 
 
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 alebo 2  
a) a spôsobí ním značnú škodu alebo iný obzvlášť 
závažný následok, alebo 
 
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 alebo 2  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 
 
Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 v značnom rozsahu.  
 
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu. 
 
Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1  
b) v značnom rozsahu, alebo 
 
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
a) vo veľkom rozsahu, alebo 
 
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  

stanovuje aj iné 
závažné okolnosti pre 
uloženie prísnejšieho 
trestu. Pozri 
kvalifikované 
skutkové podstaty 
trestných činov 
v transpozičných 
ustanoveniach čl. 3 
a 4 smernice.  
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§: 328 
O: 3 

 
 
§: 329 
O: 3 

 
 
 

§: 330 
O: 2 

 
 

§: 332 
O: 3 

 
 

§: 333 
O: 3 

 
 

§: 334 
O: 2 

 
 

§: 213 
O: 3 
P: a 

 
§: 213 
O: 4 
P: a 

 
§: 237 

b) a získa ním značný prospech, alebo 
 
Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
a) a získa ním pre seba alebo iného prospech 
veľkého rozsahu, 
 
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu. 
 
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 alebo 2 vo veľkom rozsahu. 
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu. 
 
Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 vo veľkom rozsahu. 
 
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov 
sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 vo veľkom rozsahu. 
 
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov 
sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1 vo veľkom rozsahu. 
 
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1  
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo 
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O: 3 
P: a 

 
§: 237 
O: 4 
P: a 

Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, 
 
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1  
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo 
 
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 

Č: 7 
O: 4 

V prípade trestných činov uvedených v 
článku 3 ods. 2 písm. a), b) alebo c) alebo 
v článku 4, pri ktorých škoda nepresahuje 
sumu 10 000 EUR alebo prospech 
nepresahuje sumu 10 000 EUR, môžu 
členské štáty namiesto toho ustanoviť iné 
než trestné sankcie. 

   Za trestné činy nie je 
možné ukladať iné 
ako trestné sankcie. 
 
Pri trestných činoch 
podľa § 261, § 276 a 
§ 277a Trestného 
zákona sa vyžaduje 
škoda (prospech) 
najmenej 266 eur. 
Predkladateľ trvá na 
zachovaní aktuálneho 
právneho stavu a 
opciu danú čl. 7 ods. 
4 využije v uvedenom 
rozsahu. 

Č: 7 
O: 5 

Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby bolo 
dotknuté vykonávanie disciplinárnych 
právomocí príslušných orgánov voči 
verejným činiteľom. 

Zákon č. 
301/2005  

Z. z. 

§: 197 
O: 1 
P: b 

 
 

§: 214 

Ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania 
alebo na postup podľa odseku 2, prokurátor 
alebo policajt uznesením vec 
b) odovzdá inému orgánu na disciplinárne 
konanie, 
 

Disciplinárne stíhanie 
verejných činiteľov je 
sankčným 
mechanizmom 
ovládaným zásadami 
trestania spoločnými 
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O: 1 
 
 
 
 
 

§: 215 
O: 2 
P: b 

Prokurátor alebo policajt postúpi vec inému 
orgánu, ak výsledky vyšetrovania alebo 
skráteného vyšetrovania preukazujú, že nejde o 
trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť 
priestupkom alebo iným správnym deliktom 
alebo by mohol byť prejednaný v disciplinárnom 
konaní. 
 
Prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie, ak 
b) o skutku obvineného bolo už právoplatne 
rozhodnuté disciplinárne iným orgánom alebo 
orgánom príslušným na konanie o priestupku 
alebo o inom správnom delikte, cudzozemským 
súdom alebo iným cudzozemským orgánom 
príslušným na konanie o trestnom čine, 
priestupku alebo o inom správnom delikte a toto 
rozhodnutie možno považovať za dostačujúce, 

pre všetky takéto 
mechanizmy. Začatie 
trestného stíhania 
verejného činiteľa je 
spravidla dôvodom 
na pozastavenie 
výkonu verejnej 
funkcie (tam, kde je 
to dôvodné) – ide o 
výkon disciplinárnej 
právomoci v širšom 
význame. 
Právoplatné 
odsúdenie je zase 
spravidla dôvodom 
pre ukončenie 
verejnej funkcie z 
titulu straty 
bezúhonnosti.  
Trestný postih však 
vylučuje 
uplatňovanie 
disciplinárnej 
zodpovednosti pre 
ten istý skutok (ne bis 
in idem).  
Vzhľadom na takto 
koncipovaný obsah 
existujúcej právnej 
úpravy sú požiadavky 
smernice naplnené v 
rozsahu 
zodpovedajúcom 
potrebám trestného 
a disciplinárneho 
konania. 
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Č: 8 Priťažujúca okolnosť 
 
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby sa považovalo za 
priťažujúcu okolnosť, ak trestný čin 
uvedený v článku 3, 4 alebo 5 bol 
spáchaný v rámci zločineckej organizácie 
v zmysle rámcového rozhodnutia 
2008/841/SVV. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 261 
O: 4 
P: b 

 
§: 266 
O: 3 
P: b 

 
§: 254 
O: 5 
P: b 

 
 
§: 277a 

O: 3 
P: b 

 
§: 278a 

O: 3 
 

 
§: 233 
O: 4 
P: c 

 
 

§: 213 
O: 4 
P: b 

 
§: 237 
O: 4 
P: b 

Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
c) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
 
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
 
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1 alebo 2  
b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
 
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
 
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa 
páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 
odseku 1  
ako člen nebezpečného zoskupenia.  
 
Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
c) ako člen nebezpečného zoskupenia. 
 
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
d) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo 
 

Spáchanie trestného 
činu „ako člen 
nebezpečného 
zoskupenia“ je 
znakom 
kvalifikovanej 
skutkovej podstaty 
trestného činu 
(nebezpečné 
zoskupenie – pozri § 
141 Trestného 
zákona), a teda je 
vždy podmienkou pre 
prísnejší trestný 
postih. 
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Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť 
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 
uvedený v odseku 1  
b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

Č: 9 Sankcie v prípade právnických osôb 
 
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby právnická osoba 
zodpovedná podľa článku 6 podliehala 
uloženiu účinných, primeraných a 
odradzujúcich sankcií, ktoré zahŕňajú 
trestné alebo iné ako trestné sankcie a 
ktoré môžu zahŕňať aj iné druhy sankcií, 
ako napríklad: 
a) vylúčenie z nároku na verejné dávky 
alebo pomoc; 
b) dočasné či trvalé vylúčenie z postupov 
verejného obstarávania; 
c) dočasný alebo trvalý zákaz výkonu 
obchodnej činnosti; 
d) uloženie súdneho dohľadu; 
e) súdne rozhodnutie o zrušení 
právnickej osoby; 
f) dočasné alebo trvalé zatvorenie 
prevádzok, ktoré sa použili na spáchanie 
trestného činu. 

Zákon č. 
91/2016 

Z. z. 

§: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za spáchaný trestný čin podľa § 3 môže súd 
uložiť právnickej osobe tieto tresty: 
a) trest zrušenia právnickej osoby, 
b) trest prepadnutia majetku, 
c) trest prepadnutia veci, 
d) peňažný trest, 
e) trest zákazu činnosti, 
f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 
g) trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie, 
h) trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, 
i) trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku. 

Trest dočasného 
alebo trvalého 
zatvorenia 
prevádzok, ktoré sa 
použili na spáchanie 
trestného činu 
v zákone č. 91/2016 
Z. z. absentuje. 
Výpočet sankcií pre 
právnické osoby v čl. 
9 smernice je však 
iba exemplifikatívny, 
nie je povinnosťou 
členského štátu 
zavádzať do svojho 
právneho poriadku 
všetky druhy sankcií 
vymedzené v tomto 
článku. 

Č: 10 Zaistenie a konfiškácia 
 
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom umožniť zaistenie a konfiškáciu 
prostriedkov a príjmov z trestných činov 
uvedených v článkoch 3, 4 a 5. Členské 
štáty, ktoré sú viazané smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2014/42/EÚ (17), postupujú v súlade s 
uvedenou smernicou. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 
 
 
 
 
 
 
 

§: 60 
O: 1 

 
 
 
 
 
 

§: 60 
O: 2 

Súd uloží trest prepadnutia veci, 
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného 
činu, 
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného 
činu, 
c) ktorú páchateľ získal trestným činom alebo 
ako odmenu zaň alebo 
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v 
písmene c). 
 

Na účely prepadnutia 
veci a zhabania veci 
treba vecou rozumieť 
objekty (predmety) 
právnych vzťahov 
podľa § 130 
Trestného zákona; sú 
ňou teda aj výnosy 
z trestnej činnosti 
v akejkoľvek podobe.  
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Zákon č. 
301/2005 

Z. z. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

§: 83 
O: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§: 428 
O: 2 

 
 
 
 
 
 
 

§: 461 

Ak vec uvedená v odseku 1 je nedosiahnuteľná 
alebo neidentifikovateľná, alebo je zmiešaná s 
majetkom páchateľa alebo s majetkom inej 
osoby získaným v súlade so zákonom, môže súd 
uložiť prepadnutie veci takej hodnoty, ktorá 
zodpovedá hodnote tejto veci. 
 
(1) Ak nebol uložený trest prepadnutia veci 
uvedenej v § 60 ods. 1, súd uloží zhabanie veci, 
ak 
a) patrí osobe, ktorú nemožno stíhať alebo 
odsúdiť, 
b) patrí páchateľovi, od ktorého potrestania súd 
upustil, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo 
trestné stíhanie zastavené, alebo páchateľovi, 
voči ktorému bolo trestné stíhanie podmienečne 
zastavené, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo 
trestné stíhanie zastavené z dôvodu schválenia 
zmieru, 
c) nepatrí páchateľovi a bola získaná trestným 
činom alebo ako odmena za trestný čin, 
d) vec nadobudla iná osoba ako páchateľ hoci aj 
len sčasti za vec, ktorá bola získaná trestným 
činom alebo ako odmena za trestný čin, 
e) ide o tovar bez kontrolných známok alebo bez 
iných kontrolných technických opatrení 
vyžadovaných všeobecne záväzným právnym 
predpisom na jeho označenie na daňové účely, 
f) okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že 
vec by mohla byť zdrojom financovania 
terorizmu, alebo 
g) to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, 
prípadne iný obdobný verejný záujem. 
 
Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý 
vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na 
pomery obvineného možno očakávať uloženie 
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Zákon č. 
91/2016 

Z. z. 

O: 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

§: 26 
O: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

§ 26 
O: 2 

trestu prepadnutia veci, a je obava, že výkon 
tohto trestu bude zmarený alebo sťažený, môže 
súd a v prípravnom konaní prokurátor vec 
obvineného zaistiť. Pri zaistení sa postupuje 
primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 až 96 a § 
425 ods. 2. 
 
Ak sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin, za 
ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu 
treba očakávať uloženie zhabania veci, a je 
obava, že výkon tohto ochranného opatrenia 
bude zmarený alebo sťažený, môže súd a v 
prípravnom konaní prokurátor vec zaistiť. Súd 
zaistí vec vždy, ak uložil zhabanie veci 
rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol 
právoplatnosť. Pri zaistení veci sa postupuje 
primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 až 96 a § 
425 ods. 2. 
 
Ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že obvinená 
právnická osoba je trestne zodpovedná za 
spáchaný trestný čin a z jej konania alebo ďalších 
konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, 
že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná 
trestný čin, o ktorý sa pokúsila, vykoná trestný 
čin, ktorý pripravovala alebo ktorým hrozila, 
alebo sa zbaví majetku a ohrozí účel trestu, môže 
predseda senátu a v prípravnom konaní sudca 
pre prípravné konanie na návrh prokurátora 
obvinenej právnickej osobe uložiť obmedzujúce 
alebo zaisťovacie opatrenia podľa odseku 2. O 
uložení obmedzujúceho alebo zaisťovacieho 
opatrenia sa rozhodne uznesením. 
 
Obmedzujúcimi a zaisťovacími opatreniami sú 
najmä: 
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a) povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo vec do 
úschovy na súde, 
b) zákaz nakladať s určitými vecami alebo 
právami, 
c) povinnosť niečo vykonať, niečoho sa zdržať 
alebo niečo znášať. 

Č: 11 
O: 1 
P: a 

Právomoc 
 
Každý členský štát prijme potrebné 
opatrenia s cieľom stanoviť svoju 
právomoc vo vzťahu k trestným činom 
uvedeným v článkoch 3, 4 a 5 v prípade, 
že: 
a) sa trestný čin spáchal úplne alebo 
čiastočne na jeho území; alebo 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 3 
O: 1 

 
§: 3 
O: 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
§: 3 
O: 3 

Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu, 
ktorý bol spáchaný na území Slovenskej 
republiky. 
 
Trestný čin sa považuje za spáchaný na území 
Slovenskej republiky, aj keď sa páchateľ 
a) dopustil konania aspoň sčasti na jej území, ak 
porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného 
týmto zákonom nastalo alebo malo nastať 
celkom alebo sčasti mimo jej územia, alebo 
b) dopustil konania mimo územia Slovenskej 
republiky, ak tu malo nastať porušenie alebo 
ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom 
alebo ak tu mal nastať aspoň sčasti taký 
následok. 
 
Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť 
činu, ktorý bol spáchaný mimo územia 
Slovenskej republiky na palube lode plávajúcej 
pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky alebo 
na palube lietadla zapísaného v registri lietadiel 
Slovenskej republiky. 

 

Č: 11 
O: 1 
P: b 

b) páchateľ je jedným z jeho štátnych 
príslušníkov. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 4 
O: 1 

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť 
činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky 
spáchal občan Slovenskej republiky alebo 
cudzinec, ktorý má na území Slovenskej 
republiky trvalý pobyt. 

Implicitne táto 
trestnosť občanov SR 
vyplýva tiež z § 3 ods. 
1 Trestného zákona. 

Č: 11 
O: 2 
V: 1 

Každý členský štát prijme potrebné 
opatrenia s cieľom stanoviť svoju 
právomoc vo vzťahu k trestným činom 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 4 
O: 1 

 

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť 
činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky 
spáchal občan Slovenskej republiky alebo 
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 uvedeným v článkoch 3, 4 a 5, ak sa na 
páchateľa vzťahuje v čase spáchania 
trestného činu služobný poriadok.  

 
 

§: 6 
O: 1 

cudzinec, ktorý má na území Slovenskej 
republiky trvalý pobyt. 
 
Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť činu 
spáchaného mimo územia Slovenskej republiky 
cudzincom, ktorý nemá na území Slovenskej 
republiky trvalý pobyt, aj vtedy, ak 
a) čin je trestný aj podľa zákona účinného na 
území, kde bol spáchaný, 
b) páchateľ bol zadržaný alebo zatknutý na 
území Slovenskej republiky a 
c) nebol vydaný na trestné stíhanie cudziemu 
štátu. 

Č: 11 
O: 2 
V: 2 

Každý členský štát sa môže zdržať 
uplatňovania pravidiel o určení 
právomoci stanovených v tomto odseku 
alebo ich uplatňovať iba v špecifických 
prípadoch alebo za špecifických 
podmienok a informuje o tom Komisiu. 

   Predkladateľ 
nevyužíva opciu 
vyplývajúcu z čl. 11 
ods. 2 druhej vety. 

Č: 11 
O: 3 
P: a 

Členský štát informuje Komisiu, ak sa 
rozhodne rozšíriť svoju právomoc vo 
vzťahu k trestným činom uvedeným v 
článku 3, 4 alebo 5 spáchaným mimo 
jeho územia, v prípade, ak nastala jedna z 
nasledovných situácií: 
a) páchateľ má obvyklý pobyt na jeho 
území; 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 
 

 
Zákon č. 

575/2001  
Z. z. 

 

§: 4 
O: 1 

 
 

 
§: 35 
O: 7 

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť 
činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky 
spáchal občan Slovenskej republiky alebo 
cudzinec, ktorý má na území Slovenskej 
republiky trvalý pobyt. 
 
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej 
správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia 
voči orgánom Európskej únie informačnú a 
oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z 
právne záväzných aktov týchto orgánov. 

Informovanie 
Komisie sa vykoná po 
vyhlásení zákona v 
Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky. 

Č: 11 
O: 3 
P: b 

b) trestný čin bol spáchaný v prospech 
právnickej osoby usadenej na jeho území; 
alebo 

Zákon č. 
91/2016 

Z. z. 

§: 2 
O: 4 

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť 
činu spáchaného mimo územia Slovenskej 
republiky právnickou osobou, ktorá nemá sídlo 
na území Slovenskej republiky, ak bol čin 
spáchaný v prospech právnickej osoby, ktorá má 
na území Slovenskej republiky sídlo alebo v 

Informovanie 
Komisie sa vykoná po 
vyhlásení zákona v 
Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky. 
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prospech fyzickej osoby, ktorá je občanom 
Slovenskej republiky, alebo cudzinca, ktorý má 
na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. 

Č: 11 
O: 3 
P: c 

c) páchateľ je jedným z jeho úradníkov, 
ktorý koná vo svojej úradnej funkcii. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 4 
O: 1 

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť 
činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky 
spáchal občan Slovenskej republiky alebo 
cudzinec, ktorý má na území Slovenskej 
republiky trvalý pobyt. 

Občanom SR je aj 
občan SR, ktorý je 
úradníkom EÚ. 
 
Informovanie 
Komisie sa vykoná po 
vyhlásení zákona v 
Zbierke zákonov 
Slovenskej republiky. 

Č: 11 
O: 4 

V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) 
prijmú členské štáty potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť, aby vykonávanie ich 
právomoci nebolo podmienené 
skutočnosťou, že trestné stíhanie možno 
začať len na základe oznámenia obete v 
mieste spáchania trestného činu alebo na 
základe oznámenia zo strany štátu, na 
území ktorého bol trestný čin spáchaný. 

Zákon č. 
301/2005 

Z. z. 

§: 2 
O: 6 
V: 1 

 
§: 199 
O: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§: 199 
O: 2 

Ak tento zákon neustanovuje inak, orgány činné 
v trestnom konaní a súdy konajú z úradnej 
povinnosti. 
 
 
Ak nie je dôvod na postup podľa § 197 ods. 1 
alebo 2, policajt začne trestné stíhanie bez 
meškania, najneskôr však do 30 dní od prijatia 
trestného oznámenia, ak ho treba doplniť. 
Trestné stíhanie sa začne vydaním uznesenia. Ak 
hrozí nebezpečenstvo z omeškania, začne 
policajt trestné stíhanie vykonaním zaisťovacieho 
úkonu, neopakovateľného úkonu alebo 
neodkladného úkonu. Po ich vykonaní vyhotoví 
ihneď uznesenie o začatí trestného stíhania, v 
ktorom uvedie, ktorým z týchto úkonov už bolo 
začaté trestné stíhanie. O začatí trestného 
stíhania policajt upovedomí oznamovateľa a 
poškodeného. Policajt doručí také uznesenie 
prokurátorovi najneskôr do 48 hodín. 
 
Policajt postupuje primerane podľa odseku 1, ak 
sa o skutočnostiach odôvodňujúcich začatie 
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trestného stíhania dozvie inak ako z trestného 
oznámenia. 

Č: 12 
O: 1 

Premlčacia doba v prípade trestných 
činov poškodzujúcich finančné záujmy 
Únie 
 
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom ustanoviť premlčaciu dobu, 
ktorá umožňuje vyšetrovanie, trestné 
stíhanie, súdne konanie a vydávanie 
rozsudkov v súvislosti s trestnými činmi 
uvedenými v článkoch 3, 4 a 5 počas 
dostatočne dlhého obdobia od spáchania 
uvedených trestných činov, aby bolo 
možné uvedené trestné činy účinne 
riešiť. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 87 
O: 1 

Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej 
doby, ktorá je 
a) tridsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento 
zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody na 
doživotie, 
b) dvadsať rokov, ak ide o zločin, za ktorý tento 
zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest 
odňatia slobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby najmenej desať rokov, 
c) desať rokov, ak ide o ostatné zločiny, 
d) päť rokov, ak ide o prečin, za ktorý tento 
zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest 
odňatia slobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby najmenej tri roky, 
e) tri roky pri ostatných prečinoch. 

 

Č: 12 
O: 2 

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom umožniť vyšetrovanie, trestné 
stíhanie, súdne konanie a vydávanie 
rozsudkov v súvislosti s trestnými činmi 
uvedenými v článkoch 3, 4 a 5, za ktoré 
možno uložiť trest odňatia slobody s 
hornou hranicou trestnej sadzby 
najmenej štyri roky, počas obdobia 
najmenej piatich rokov od spáchania 
týchto trestných činov. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 87 
O: 1 
P: d 

Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej 
doby, ktorá je 
d) päť rokov, ak ide o prečin, za ktorý tento 
zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť trest 
odňatia slobody s hornou hranicou trestnej 
sadzby najmenej tri roky, 

 

Č: 12 
O: 3 

Odchylne od odseku 2 môžu členské 
štáty stanoviť premlčaciu dobu, ktorá je 
kratšia než päť rokov, ale nie kratšia než 
tri roky, ak zabezpečia, že plynutie 
premlčacej doby sa môže prerušiť alebo 
pozastaviť na základe konkrétnych 
úkonov. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 87 
O: 1 
P: e 

 
§: 87 
O: 2 

 
 
 

Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej 
doby, ktorá je 
e) tri roky pri ostatných prečinoch. 
 
Do premlčacej doby sa nezapočítava 
a) doba, po ktorú nebolo možné páchateľa 
postaviť pred súd pre zákonnú prekážku, 
b) doba, po ktorú sa páchateľ zdržiaval v cudzine 
s úmyslom vyhnúť sa trestnému stíhaniu, 
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§: 87 
O: 3 

c) skúšobná doba podmienečného zastavenia 
trestného stíhania, 
d) doba, po ktorú bolo dočasne odložené 
vznesenie obvinenia, alebo 
e) doba, po ktorú bolo prerušené trestné 
stíhanie. 
 
Premlčanie trestného stíhania sa prerušuje 
a) vznesením obvinenia pre trestný čin, o 
ktorého premlčanie ide, ako aj po ňom 
nasledujúcimi úkonmi orgánu činného v 
trestnom konaní, sudcu pre prípravné konanie 
alebo súdu smerujúcimi k trestnému stíhaniu 
páchateľa, alebo 
b) ak páchateľ spáchal v premlčacej dobe 
úmyselný trestný čin. 

Č: 12 Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
s cieľom zabezpečiť výkon: 
a) trestu odňatia slobody v dĺžke 
presahujúcej jeden rok, alebo 
b) trestu odňatia slobody v prípade 
trestného činu, za ktorý možno uložiť 
trest odňatia slobody s hornou hranicou 
trestnej sadzby najmenej štyri roky, 
uloženého v nadväznosti na právoplatné 
odsúdenie za trestný čin uvedený v 
článku 3, 4 alebo 5, a to počas obdobia 
najmenej piatich rokov odo dňa 
právoplatného odsúdenia. Toto obdobie 
môže zahŕňať predĺženia premlčacej 
doby vyplývajúce z prerušenia alebo 
pozastavenia. 

Zákon č. 
300/2005 

Z. z. 

§: 90 (1) Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí 
premlčacej doby, ktorá je 
a) dvadsať rokov, ak ide o odsúdenie na trest 
odňatia slobody na doživotie, 
b) pätnásť rokov, ak ide o odsúdenie na trest 
odňatia slobody prevyšujúci desať rokov, 
c) desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest 
odňatia slobody najmenej na päť rokov, 
d) päť rokov pri odsúdení na iný trest. 
(2) Premlčacia doba sa začína právoplatnosťou 
rozsudku a pri podmienečnom odsúdení, 
podmienečnom odsúdení s dohľadom, 
podmienečnom prepustení alebo 
podmienečnom prepustení s dohľadom 
právoplatnosťou rozhodnutia o tom, že sa trest 
vykoná. 
(3) Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po 
ktorú nebolo možné trest vykonať preto, že sa 
odsúdený zdržiaval v cudzine s úmyslom vyhnúť 
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sa trestu, alebo bol na ňom vykonávaný trest 
odňatia slobody. 
(4) Premlčanie výkonu trestu sa prerušuje, ak 
a) súd urobil opatrenie smerujúce k výkonu 
trestu, o ktorého premlčanie ide, alebo 
b) odsúdený spáchal v premlčacej dobe 
úmyselný trestný čin. 
(5) Prerušením premlčania sa začína nová 
premlčacia doba. 

Č: 13 Vymáhanie finančných prostriedkov 
 
Táto smernica nemá vplyv na vymáhanie: 
1. na úrovni Únie súm neoprávnene 
vyplatených v súvislosti so spáchaním 
trestných činov uvedených v článku 3 
ods. 2 písm. a), b) alebo c) alebo v článku 
4 alebo 5; 
2. na vnútroštátnej úrovni akejkoľvek 
DPH nezaplatenej v súvislosti so 
spáchaním trestných činov uvedených v 
článku 3 ods. 2 písm. d) alebo v článku 4 
alebo 5. 

    

Č: 14 Súčinnosť s inými uplatniteľnými 
právnymi predpismi Únie 
 
Táto smernica nie je dotknutá 
uplatňovaním správnych opatrení, sankcií 
a pokút stanovených v právnych 
predpisoch Únie, najmä správnych 
opatrení, sankcií a pokút v zmysle 
článkov 4 a 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 
2988/95, alebo vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch prijatých v súlade s 
osobitným záväzkom podľa práva Únie. 
Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek 
trestné konanie začaté na základe 

Zákon č. 
301/2005 

Z. z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§: 197 
O: 1 
P: a 

 
 
 

§: 214 
O: 1 

 
 

 
 

 
§ :215 

Ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania 
alebo na postup podľa odseku 2, prokurátor 
alebo policajt uznesením vec 
a) odovzdá príslušnému orgánu na prejednanie 
priestupku alebo iného správneho deliktu, 
 
Prokurátor alebo policajt postúpi vec inému 
orgánu, ak výsledky vyšetrovania alebo 
skráteného vyšetrovania preukazujú, že nejde o 
trestný čin, ale ide o skutok, ktorý by mohol byť 
priestupkom alebo iným správnym deliktom 
alebo by mohol byť prejednaný v disciplinárnom 
konaní. 
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vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa 
vykonáva táto smernica, nemalo 
nenáležitý vplyv na riadne a účinné 
uplatňovanie správnych opatrení, sankcií 
a pokút, ktoré nemôžu byť rovnocenné 
trestnému konaniu, stanovených v práve 
Únie alebo vo vnútroštátnych 
vykonávacích ustanoveniach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zákon č. 
91/2016 

Z. z. 

O: 2 
P: b 

 
 
 
 
 
 
 

§: 215 
O: 2 
P: c 

 
 
 
 
 

§: 21 
O: 1 

 
 

 
 

§: 21 
O: 2 

 
 
 
 
 

§: 21 
O: 3 

Prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie, ak 
b) o skutku obvineného bolo už právoplatne 
rozhodnuté disciplinárne iným orgánom alebo 
orgánom príslušným na konanie o priestupku 
alebo o inom správnom delikte, cudzozemským 
súdom alebo iným cudzozemským orgánom 
príslušným na konanie o trestnom čine, 
priestupku alebo o inom správnom delikte a toto 
rozhodnutie možno považovať za dostačujúce, 
 
Prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie, ak 
c) o skutku odovzdanom na trestné stíhanie do 
cudziny bolo právoplatne rozhodnuté 
cudzozemským súdom alebo iným 
cudzozemským orgánom príslušným na konanie 
o trestnom čine, priestupku alebo o inom 
správnom delikte a toto rozhodnutie možno 
považovať za dostačujúce, 
 
Začatie trestného stíhania proti právnickej osobe 
bráni tomu, aby o tom istom skutku proti tej istej 
právnickej osobe prebiehalo konanie o správnom 
delikte; to nevylučuje uloženie nútenej správy 
alebo iného opatrenia na nápravu podľa 
osobitného predpisu. 
 
Trestné stíhanie proti právnickej osobe nemožno 
začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom 
pokračovať a musí byť zastavené, ak skoršie 
konanie pre ten istý skutok proti tej istej 
právnickej osobe skončilo právoplatným 
rozhodnutím o správnom delikte a toto 
rozhodnutie nebolo zrušené. 
 
Ak osobitné predpisy ustanovujú lehotu pre 
zánik zodpovednosti právnických osôb za 
správny delikt, nezapočítava sa do jej plynutia 
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čas, počas ktorého sa pre ten istý skutok viedlo 
trestné konanie podľa tohto zákona. 

Č: 15 
O: 1 

Spolupráca medzi členskými štátmi 
a Komisiou (OLAF) a inými inštitúciami, 
orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie 
 
Bez toho, aby boli dotknuté predpisy 
týkajúce sa cezhraničnej spolupráce a 
vzájomnej právnej pomoci v trestných 
veciach, členské štáty, Eurojust, Európska 
prokuratúra a Komisia v rámci svojich 
príslušných právomocí vzájomne 
spolupracujú v oblasti boja proti 
trestným činom uvedeným v článkoch 3, 
4 a 5. Na tento účel Komisia a prípadne 
Eurojust poskytujú takú technickú a 
operačnú pomoc, ktorú príslušné 
vnútroštátne orgány potrebujú na lepšiu 
koordináciu svojich vyšetrovaní. 

   Vzájomná spolupráca 
je vymedzená najmä 
nástrojmi policajnej a 
justičnej spolupráce. 
Ide o existujúce 
mechanizmy buď na 
vnútroštátnej úrovni, 
alebo o nástroje dané 
priamo 
aplikovateľnými 
právnymi aktmi EÚ. 

Č: 15 
O: 2 

Príslušné orgány členských štátov si môžu 
v rámci svojich právomocí vymieňať 
informácie s Komisiou s cieľom uľahčiť 
zistenie skutkového stavu a zároveň 
zabezpečiť účinné opatrenia v prípade 
trestných činov uvedených v článkoch 3, 
4 a 5. Komisia a príslušné vnútroštátne 
orgány pritom v každom konkrétnom 
prípade zohľadňujú požiadavky 
dôvernosti a predpisy týkajúce sa 
ochrany údajov. Bez toho, aby bolo 
dotknuté vnútroštátne právo o prístupe k 
informáciám, členský štát môže pri 
poskytovaní informácií Komisii na tento 
účel stanoviť osobitné podmienky 
týkajúce sa použitia týchto informácií 

   Výmena informácií sa 
realizuje najmä v 
rámci nástrojov 
medzinárodnej 
policajnej a justičnej 
spolupráce vrátane 
využívania Eurojustu. 
Tieto nástroje sa 
týkajú všetkých fáz 
trestného konania 
vrátane uznávania a 
výkonu trestných 
sankcií. 
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Komisiou alebo iným členským štátom, 
ktorému sú tieto informácie postúpené. 

Č: 15 
O: 3 

Dvor audítorov a audítori zodpovední za 
audit rozpočtov inštitúcií, orgánov, 
úradov a agentúr Únie zriadených na 
základe zmlúv a rozpočtov riadených a 
kontrolovaných inštitúciami oznámia 
úradu OLAF a iným príslušným orgánom 
všetky skutočnosti, o ktorých sa 
dozvedeli pri plnení svojich povinností a 
ktoré by mohli byť kvalifikované ako 
trestný čin podľa článkov 3, 4 alebo 5. 
Členské štáty zabezpečia, aby 
vnútroštátne audítorské orgány 
postupovali rovnakým spôsobom. 

Zákon č. 
423/2015 

Z. z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zákon č. 

357/2015 
Z. z. 

 
 
 

 
 
 

 
Zákon č. 
10/1996 

Z. z. 
 
 

§: 29 
O: 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§: 32 
O: 4 

 
 
 

§: 20 
O: 4 
P: e 

 
 
 
 
 
 

 
§: 11 
O: 2 
P: c 

 
 

Ak zistí štatutárny audítor a audítorská 
spoločnosť pri výkone štatutárneho auditu v 
účtovnej jednotke skutočnosti uvedené v odseku 
1 alebo skutočnosti, o ktorých sa predpokladá, 
že môžu naplniť skutkovú podstatu niektorého 
trestného činu hospodárskeho, trestného činu 
korupcie alebo trestného činu proti majetku, sú 
povinní bezodkladne písomne informovať orgány 
činné v trestnom konaní,36) štatutárny orgán a 
dozorný orgán účtovnej jednotky, obecné 
zastupiteľstvo, ak je účtovnou jednotkou obec, a 
zastupiteľstvo vyššieho územného celku, ak 
účtovnou jednotkou je vyšší územný celok, a 
výbor pre audit, ak je zriadený. 
 
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje 
na povinnosť poskytnúť informácie podľa tohto 
zákona, osobitného predpisu,1) alebo ak ide o 
prekazenie spáchania trestného činu. 
 
Oprávnená osoba pri vykonávaní 
administratívnej finančnej kontroly, finančnej 
kontroly na mieste alebo auditu je povinná 
e) oznámiť podozrenie zo spáchania trestného 
činu, priestupku alebo zo spáchania iného 
správneho deliktu orgánom príslušným podľa 
trestného poriadku alebo podľa osobitných 
predpisov,26) pričom tieto podozrenia sa v 
návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, 
čiastkovej správe alebo v správe neuvádzajú. 
 
Pracovníci kontroly sú v súvislosti s výkonom 
kontroly povinní 
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c) oznámiť orgánom činným v trestnom konaní 
skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný 
trestný čin, a ďalším orgánom oznámiť 
skutočnosti podľa osobitných predpisov;18) na 
tieto účely sú pracovníci kontroly oprávnení 
vykonať opatrenia na zabezpečenie dôkazných 
materiálov pred ich stratou alebo 
znehodnotením, 
 
Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný 
spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje 
trest odňatia slobody s hornou hranicou 
najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných 
činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej 
hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný 
čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v 
trestnom konaní alebo Policajnému zboru, alebo 
namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu 
nadriadenému alebo služobnému orgánu, a ak 
ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody 
alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru 
väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím 
slobody až na tri roky. 
 
Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je 
trestný, ak nemohol oznámenie urobiť bez toho, 
že by seba alebo blízku osobu uviedol do 
nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej 
závažnej ujmy alebo trestného stíhania. 
 
Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je 
trestný, ak by oznámením trestného činu porušil 
a) spovedné tajomstvo alebo tajomstvo 
informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo 
písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako 
osobe poverenej pastoračnou činnosťou, alebo 
b) zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti. 
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Č: 16 Nahradenie Dohovoru o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev 
 
Dohovor o ochrane finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 
vrátane jeho protokolov z 27. septembra 
1996, 29. novembra 1996 a 19. júna 1997 
(„dohovor“) sa týmto nahrádza touto 
smernicou vo vzťahu k členským štátom, 
ktoré sú ňou viazané, s účinnosťou od 6. 
júla 2019. 
 
Vo vzťahu k členským štátom viazaným 
touto smernicou sa odkazy na dohovor 
považujú za odkazy na túto smernicu. 

    

Č: 17 
O: 1 

Transpozícia 
 
Členské štáty prijmú a uverejnia do 6. 
júla 2019 zákony, iné právne predpisy a 
správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Znenie týchto opatrení oznámia 
bezodkladne Komisii. Tieto opatrenia sa 
uplatňujú od 6. júla 2019. 
 
Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
opatreniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. Tieto 
opatrenia zahŕňajú vyhlásenie, že pre 
členské štáty, ktoré sú viazané touto 
smernicou, sa odkazy na existujúce 
právo, právne predpisy a iné správne 
opatrenia dohovoru nahradeného touto 
smernicou, nahrádzajú odkazmi na túto 
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Č: 5 
 

§: 35 
O: 7 

28. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 
2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, 
ktoré 
poškodzujú finančné záujmy Únie, 
prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017). 
 
 
 
19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti 
podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy 
Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ 
L 198, 28.7.2017). 
 
 
 
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019. 
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smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho 
znenie upravia členské štáty. 

 Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej 
správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia 
voči orgánom Európskej únie informačnú a 
oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z 
právne záväzných aktov týchto orgánov. 
 

 

Č: 17 
O: 2 

Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v 
oblasti pôsobnosti tejto smernice. 
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§: 35 
O: 7 

 
 
 

 

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej 
správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia 
voči orgánom Európskej únie informačnú a 
oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z 
právne záväzných aktov týchto orgánov. 
 
 

 

Č: 18 
O: 1 

Podávanie správ a hodnotenie 
 
Komisia do 6. júla 2021 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, v 
ktorej posúdi rozsah, v akom členské 
štáty prijali potrebné opatrenia na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 

    

Č: 18 
O: 2 
P: a 

Bez toho, aby boli dotknuté oznamovacie 
povinnosti stanovené v iných právnych 
aktoch Únie, členské štáty každoročne 
zasielajú tieto štatistiky o trestných 
činoch uvedených v článkoch 3,4 a 5 
Komisii, ak sú dostupné na ústrednej 
úrovni v dotknutom členskom štáte: 
a) počet začatých trestných konaní, 
zamietnutých konaní, konaní, v ktorých 
bol obžalovaný zbavený obvinenia, 
konaní, v ktorých bol obžalovaný 
odsúdený, a prebiehajúcich konaní; 

Zákon č. 
575/2001 

Z. z. 
 

§: 35 
O: 7 

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej 
správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia 
voči orgánom Európskej únie informačnú a 
oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z 
právne záväzných aktov týchto orgánov. 

 

Č: 18 
O: 2 
P: b 

b) sumy vymožené na základe trestných 
konaní a sumy odhadovaných škôd. 

Zákon č. 
575/2001 

Z. z. 

§: 35 
O: 7 

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej 
správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia 
voči orgánom Európskej únie informačnú a 
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Č – článok 
O – odsek 
V – veta 
P – písmeno 
 

 oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z 
právne záväzných aktov týchto orgánov. 


