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Trestanie právnických osôb

Zásady ukladania trestov
Pri ukladaní trestov právnickej sú ustanovené nasledujúce zásady (§ 11 TZPO):

• Povaha a závažnosť trestného činu sú podobne ako pri fyzickej osobe hlavným krité-
riom trestania právnických osôb.

• Pomery právnickej osoby vrátane jej doterajšej činnosti a jej majetkové pomery 
sú významné najmä z toho hľadiska, či právnická osoba dosiaľ neporušovala zákony, 
či už bola odsúdená. Majetkové pomery sa zisťujú preto, aby sa prispôsobili sankcie 
majetkovým pomerom právnickej osoby, keďže to bude mať vplyv na výber a výmeru 
konkrétneho trestu, postihujúceho majetok právnickej osoby.

• Či právnická osoba vykonáva činnosť vo verejnom záujme, ktorá má strategický vý-
znam pre národné hospodárstvo, obranu alebo bezpečnosť. Takouto činnosťou môže 
byť napríklad dodávka elektrickej energie, výroba vojenského materiálu, poskytovanie 
železničnej dopravy. 

• Následky ako dôsledok výkonu trestu pre ďalšiu činnosť právnickej osoby, naprí-
klad dopad na zamestnancov, poškodených, veriteľov právnickej osoby.

• Snaha právnickej osoby o nápravu – pôsobenie právnickej osoby po spáchaní trestné-
ho činu, najmä na jej účinnú snahu odstrániť škodlivé následky trestného činu alebo 
dobrovoľne nahradiť spôsobenú škodu.

• Ukladanie trestov právnym nástupcom právnickej osoby - súd prihliadne aj na to, 
v akom rozsahu na niektorého z nich prešlo imanie zodpovedajúce prospechu alebo iné 
výhody zo spáchaného trestného činu, alebo v akom rozsahu ktorýkoľvek z nich pokra-
čuje v činnosti, v súvislosti s ktorou bol trestný čin spáchaný.

• Nezlučiteľnosti niektorých trestov – popri sebe nemožno uložiť trest zrušenia práv-
nickej osoby a trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia majetku a peňažný trest a 
trest prepadnutia majetku a trest prepadnutia veci.

Systém trestov pre právnickú osobu
Systém trestov pre právnickú osobu podľa § 10 TZPO tvoria:

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.

Jednotlivé druhy trestov pre právnickú osobu
Trest zrušenia právnickej osoby (§ 12 TZPO) je najprísnejším trestom pre právnickú 

osobu. Môže byť uložený:

• obligatórne – súd uloží trest zrušenia právnickej osoby, ktorá má sídlo v Slovenskej 
republike, ak jej činnosť bola úplne alebo prevažne využívaná na páchanie trestnej 
činnosti,
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• fakultatívne – súd môže uložiť trest zrušenia právnickej osoby aj vtedy, ak právnickú 
osobu odsudzuje za trestný čin, za ktorý Trestný zákon umožňuje uložiť trest odňatia 
slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.
Právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým bol uložený trest zrušenia právnickej osoby, vstu-

puje právnická osoba do likvidácie.
Trest prepadnutia majetku (§ 13 TZPO) – súd uloží právnickej osobe, ktorá spáchala 

trestný čin uvedený v § 58 ods. 2 TZ, ak nadobudla majetok aspoň v značnom rozsahu 
trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, alebo ak právnická 
osoba spáchala trestný čin uvedený v § 58 ods. 3 TZ. Trest prepadnutia majetku postihuje 
majetok odsúdenej právnickej osoby, ktorý jej zostane po skončení konkurzného konania 
vyhláseného na výkon trestu prepadnutia majetku, po uspokojení všetkých pohľadávok. 
Vlastníkom prepadnutého majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vy-
hlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Trest prepadnutia veci (§ 14 TZPO) – súd uloží právnickej osobe trest prepadnutia veci 
za podmienok pre ukladanie tohto trestu ustanovených v § 60 TZ.

Peňažný trest (§ 15 TZPO) – súd uloží právnickej osobe trest vo výške od 1500 eur do 
1 600 000 eur. Pri uložení peňažného trestu súd berie ohľad na záujmy poškodeného 
trestným činom a veriteľov [§ 12 ods. 2 písm. b) TZPO].

Trest zákazu činnosti (§ 16 TZPO) – súd uloží právnickej osobe trest na jeden rok až 
desať rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti s touto 
činnosťou. Trest spočíva v tom, že sa právnickej osobe počas výkonu tohto trestu zakazuje 
výkon jedného alebo viacerých predmetov podnikania alebo takej činnosti, na ktorú treba 
osobitné povolenie, alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis.

Trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie (§ 17 TZPO) – súd uloží právnickej osobe 
trest na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin spácha-
ný v súvislosti so žiadosťou o dotáciu, subvenciu, príspevok alebo iné plnenie zo štátneho 
rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho 
územného celku alebo rozpočtu obce, s ich poskytovaním alebo využívaním.

Trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (§ 18 
TZPO) – súd uloží právnickej osobe trest na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu 
odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti so žiadosťou o pomoc a podporu poskyto-
vanú z fondov Európskej únie.

Trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (§ 19 TZPO) – súd uloží právnickej osobe 
trest na jeden rok až desať rokov, ak právnickú osobu odsudzuje za trestný čin spáchaný 
v súvislosti s verejným obstarávaním alebo so žiadosťou o pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie.

Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku (§ 20 TZPO) – je pre právnickú osobu je-
diným vedľajším trestom. Nemôže byť uložený samostatne, možno ho uložiť iba popri nie-
ktorom z trestov uvedených v § 10 písm. a) až h) TZPO. Súd ho môže uložiť, ak je potrebné 
oboznámiť verejnosť s odsudzujúcim rozsudkom, najmä vzhľadom na okolnosti alebo zá-
važnosť trestného činu, alebo ak to vyžaduje záujem na ochrane bezpečnosti alebo zdravia 
ľudí, zvierat alebo majetku. Odsudzujúci rozsudok sa zverejňuje v Obchodnom vestníku.
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Osobitné kvalifikačné pojmy

Trestný zákon v druhom diele piatej hlavy všeobecnej časti definuje pojmy, ktoré svo-
jím obsahom zahŕňajú najčastejšie kvalifikované okolnosti opakovane sa vyskytujúce vo 
väčšine kvalifikovaných skutkových podstát trestných činov ako okolnosti, ktoré podmie-
ňujú použitie vyššej trestnej sadzby. 

V prípade, ak určitá okolnosť je zákonným znakom trestného činu, nemožno na ňu 
zároveň prihliadnuť aj ako na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby  
– zásada ne bis in idem (§ 38 ods. 1).

Závažnejší spôsob konania (§ 138 TZ) 

Rozumie sa ním páchanie trestného činu:
• so zbraňou, okrem trestných činov úkladnej vraždy, vraždy, zabitia, usmrtenia, ublíže-

nia na zdraví (pozri § 122 ods. 3 TZ)
• po dlhší čas
• surovým alebo trýznivým spôsobom
• násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy (pozri § 122 

ods. 7 TZ)
• vlámaním (pozri § 122 ods. 4 TZ)
• ľsťou (pozri § 122 ods. 6 TZ)
• využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti (pozri § 127 ods. 9 

a 11 TZ)
• porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia 

alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona 
• organizovanou skupinou (pozri § 129 ods. 2 TZ)
• na viacerých osobách – najmenej na troch (pozri § 127 ods. 12 TZ)

Chránená osoba (§ 139 TZ)

• dieťa (pozri § 127 ods. 1 TZ)
• tehotná žena
• blízka osoba (pozri § 127 ods. 4 a 5 TZ)
• odkázaná osoba (pozri § 127 ods. 9 TZ)
• osoba vyššieho veku (pozri § 127 ods. 3 TZ)
• chorá osoba (pozri § 127 ods. 6 TZ)
• osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva
• verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona (po-

zri § 128 ods. 1 TZ)
• svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ (pozri § 127, 142, 28 TP)
• zdravotnícky pracovník pri výkone zdravotníckeho povolania smerujúceho k zá-

chrane života alebo ochrane zdravia
Ustanovenie o chránenej osobe sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti 

s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby.
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Osobitný motív (§ 140 TZ) 

• na objednávku
• z pomsty
• v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin
• v úmysle spáchať trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme 

podľa § 419 TZ
• z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú 

prí slušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný 
alebo domnelý pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo ná-
boženské vyznanie

• so sexuálnym motívom

Nebezpečné zoskupenie (§ 141 TZ)

• zločinecká skupina (pozri § 129 ods. 3 TZ)
• teroristická skupina (pozri § 129 ods. 4 TZ)


