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Abstrakt
Príspevok prezentuje niektoré výsledky a analýzy vykonané v rámci riešenia vedecko-
výskumnej úlohy VYSK. č. 164 „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“ 
riešenej na Akadémii PZ v Bratislave. Príspevok je štruktúrovaný na tri časti. V prvej časti 
sú charakterizované  metodologické východiská odhaľovania a detekcie daňových únikov 
a daňovej trestnej činnosti. Druhá časť príspevku podrobne analyzuje špecifický inštitút 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, konkré-
tne ustanovenie § 78a kontrolný výkaz. S využitím štatistických ukazovateľov poukazuje 
na efektívnosť tohto inštitútu k detekcii daňových únikov na dani z pridanej hodnoty. 
Tretia časť príspevku analyzuje lex specialis právnu úpravu zákona č.101/2010 o preu-
kazovaní pôvodu majetku a možnosti využitia jeho inštitútov k detekcii majetku, ktorý 
bol získaný daňovými únikmi resp. daňovou trestnou činnosťou. Na základe riadených 
rozhovorov s  expertami ako aj štatistických ukazovateľov za  5 rokov jeho účinnosti 
je efektívnosť tejto právnej úpravy hodnotená ako málo účinná a  v  praxi nepriniesla 
očakávané výsledky.
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Abstract
The article presents partial results gained in the scientific research project VYSK No 164 
"Detection of Tax Evasion and Tax Crime“ carried out at the Academy of the Police Force 
in Bratislava. The article is structured in three parts. The first part of the article deals with 
methodological bases of detection of tax evasion and tax crime. The second part men-
tions some possibilities of detection of VAT evasion and related tax crimes using the legal 
institute of the audit statement according to section 78a of Act No 222/2004 Coll. on 
Value Added Tax, as amended. The author shows the efficacy of its application in practice 
providing some statistical indicators. The third part of the article analysis ‘lex specialis’ 
Act No 101/2010 Coll. on Documenting the origin of the property as amended and the 
possibility using its institutes for detection of property acquired by tax evasion and re-
lated tax crimes. Based on the discussions with experts in this area and considering the 
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statistical indicators for 5 years since the Act is in force, the efficiency of this legislation 
is considered as very low and did not bring expected results to practice.

Keywords
tax evasion, tax crime, detection, audit statement, property verification.

1. Metodologické východiská detekcie daňových 
únikov  a daňovej trestnej činnosti

TDetekcia daňových únikov (ďalej DÚ) a daňovej trestnej činnosti s ňou spojenou  (ďalej 
DTČ) je jednou z  fáz (etáp) procesu ich odhaľovania. Odhaľovanie DÚ a  DTČ vo svojej 
podstate predstavuje procesuálnu poznávaciu činnosť zameranú na poznávanie latent-
ných DÚ a  latentnej DTČ, pričom vychádza z teoretických a metodologických základov 
„odhaľovania“ ako operatívneho poznávacieho procesu. V kontexte uvedeného vymedze-
nia podstatnými skutočnosťami pri definovaní pojmu odhaľovanie DÚ a DTČ sú pojmy 
poznávanie kriminality a procesuálna činnosť. 

Poznávanie kriminality môžeme charakterizovať ako cieľavedomý systematický pro-
ces orgánov štátu, ktorého cieľom je získavanie, zhromažďovanie, triedenie, vyhodno-
covanie a analyzovanie informácií o kriminalite, o konkrétnych trestných činoch, o  ich 
páchateľoch a  obetiach, ktorý vytvorí podmienky orgánom činným v  trestnom ko-
naní na zažatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia konkrétnym osobám. Pozná-
vanie kriminality je možné realizovať najmä za využitia kriminalisticko-bezpečnostných 
činností, ktoré sú súčasťou policajno-bezpečnostných činností. Policajno-bezpečnostnú 
činnosť môžeme chápať ako systém opatrení a úloh policajno-bezpečnostných orgánov, 
predovšetkým kriminalisticko-bezpečnostných, správno-bezpečnostných a organizačno-
riadiacich, založený na ústavných zákonoch, zákonoch a iných právnych predpisoch, resp. 
medzinárodných zmluvách, etických princípoch a vedeckých poznatkoch. Jej hlavným 
poslaním je boj s trestnou a inou protispoločenskou činnosťou, ochrana verejného pori-
adku, života zdravia a majetku.2 Policajno-bezpečnostné činnosti tvoria kriminalisticko-
bezpečnostné činnosti, správno-bezpečnostné činnosti a organizačno-riadiace  činnosti, 
pričom kriminalisticko-bezpečnostné činnosti sa ďalej klasifikujú ako:

• pátranie (viaže sa k osobám a veciam hľadaným v súvislosti s trestnou činnosťou 
alebo nezvestnosťou),

• objasňovanie (viaže sa k registrovanej kriminalite),
• odhaľovanie (viaže sa k latentnej trestnej činnosti). 3

Z vyššie uvedenej klasifikácie kriminalisticko-bezpečnostných činností pátranie predstavujú 
činnosti súvisiace s hľadaním konkrétnych, individuálnych objektov, ktoré existujú, môžu byť 

2 FILÁK, A. a V. PORADA. Pojem, obsah a hlavní organizačne taktické formy policejně bezpečnostní činnosti. 
In: Policajná teória a prax, 2006, č. 4, s. 5-17.

3 NESNÍDAL, J. Neodvratnost trestního postihu a operativně pátrací činnost. Praha: Kriminalistický ústav VB. 
1989, s. 80.
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poznané a odlíšené od iných objektov rovnakého druhu. Úspešné pátranie sa spája so zadržaním, 
zaistením, predvedením alebo odovzdaním hľadaného objektu apod.4  Objasňovanie trestnej 
činnosti je procesom, ktorý sa vzťahuje na známe, registrované (evidované) trestné činy. Tento 
proces sa začína začatím trestného konania a vykazovaním jednotlivých prípadov vo formulári 
o trestnom čine pre potreby štatistickej evidencie objasnenej kriminality.

Odhaľovanie trestnej činnosti sa vo všeobecnosti spája s  latentnou trestnou činnosťou. 
Odhaľovanie predstavuje také činnosti, ktorými sa latentný trestný čin stane zjavným. Me-
todologický základ odhaľovania v kriminalistike tvorí teória odrazu,5 „pretože odhaliť trestný 
čin znamená zistiť, objaviť, vyhľadať skutok, ktorý zákon kvalifikuje ako trestný“. Poznávanie 
kriminality uskutočňované prostredníctvom odhaľovania latentnej trestnej činnosti je v pod-
state procesom získavania, analýzy a hodnotenia informácie, ktorá je zakódovaná v konkré-
tnej materiálnej situácii, ktorá  sa viaže k tejto trestnej činnosti a k jej subjektu (odhaliteľné 
a  dekódovateľné zmeny vyvolané udalosťou trestného činu sú stopami trestného činu). 
Podstatou odrazu trestného činu je spôsobilosť jedných materiálnych systémov a objektov 
odrážať v inej forme vlastnosti druhých materiálnych systémov a objektov. V odrážajúcom 
systéme vznikajú pod vplyvom odrážaného systému zmeny. Tieto zmeny v istej miere uka-
zujú, reprodukujú  vlastnosti odrážaného systému. Udalosť trestného činu je jedným z ma-
teriálnych javov objektívnej reality, v priebehu ktorého dochádza k vzájomnému pôsobeniu 
prvkov a udalostí trestného činu, a to predovšetkým páchateľa a ním použitých prostried-
kov a nástrojov s materiálnym prostredím (predovšetkým miestom činu), predmetom útoku 
ako aj s vedomím ľudí, napr. svedkov. Výsledkom vzájomného pôsobenia je odraz v podobe 
zmien v materiálnom prostredí (materiálne stopy) a zmien vo vedomí ľudí (pamäťové stopy).6 

Z  tohto hľadiska pri odhaľovaní trestných činov a  ich páchateľov typickými objektmi 
poznávania sú:

• osoba páchateľa, 
• napadnutý objekt, 
• použité nástroje (napr. aj finančné nástroje), 
• poškodená osoba a 
• rad ďalších objektov. 

Tieto objekty sa v  priebehu kriminalisticky relevantnej udalosti stretávajú, dochádza 
k najrôznejším kontaktom medzi nimi a dochádza tak k vzájomnému odovzdávaniu in-
formácií. Prenos týchto informácií môže byť rôzne intenzívny a  odovzdané informácie 
nemusia byť vždy zistiteľné súčasnými technickými, prípadne inými prostriedkami. 

Zmeny v prostredí, ktoré sú vyvolané osobnosťou a konaním páchateľa trestného činu, 
je možné určiť podľa konkrétnych príznakov (indikátorov), resp. ich súborov. V tomto prí-
pade platí celý rad zákonitostí. Ide napr. o:

• súvislosť predmetov a  javov materiálneho sveta (konanie páchateľa, vlastnosti 
jeho osobnosti sa zákonite odrážajú v okolitom prostredí),

4 STIERANKA, J. a kol. Spravodajská činnosť. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2013, s. 27.
5 PORADA, V. Teorie kriminalistických stop a identifikace. Praha: Academia, 1987, s. 17-24.
6 PORADA,V. a J. STRAUS. Kriminalistická stopa. In.: Kriminalistika, č. 3/1999, s. 187.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2016, ročník 144

• existenciu nutného vzťahu medzi príčinou a  účinkom (určitý jav prebieha 
za určitých podmienok práve tak a nie inak),

• kauzalitu – typické procesy vzniku určitých zmien, ktoré by mali pri existencii 
analogických podmienok zákonite nastať,

• jedinečnosť, individualitu každého prejavu (možnosť rozpoznať indikátory trest-
ného činu sa viac menej prejavuje ako tendencia, čo vyplýva z výskumu; mno-
ho prípadov latentnej kriminality ostáva neodhalených) a možnosť vnímať ich 
rozdiely a pod.7 

Nie je možné, aby existovala kriminalisticky významná udalosť, počas ktorej by neboli vzá-
jomne medzi jednotlivými objektmi odovzdávané informácie vzťahujúce sa k jednotlivým 
objektom, to znamená aby nedošlo k zmene v prostredí, v ktorom realizoval určité aktivity 
subjekt (páchateľ) v jednotlivých etapách páchania trestného činu. 

Odhaľovanie trestnej činnosti vo všeobecnosti je označované ako konanie, ktoré je vy-
konávané k zisteniu samotnej existencie skutku, ktorý je možné kvalifikovať ako trestný 
čin a ktorý nebol oznámený orgánom polície a nie je ani inak evidovaný v policajných 
štatistikách.8 Po  obsahovej stránke pri odhaľovaní trestnej činnosti ide o  získavanie 
a prácu s  informáciami. Odhaľovanie je možné potom tiež charakterizovať ako systém, 
ktorý tvoria štruktúrované prvky, ktorých spoločnou vlastnosťou je aktívna činnosť smeru-
júca k zisteniu neznámych informácií, ktoré charakterizujú nezákonnú, resp. kriminálnu 
udalosť. Jednotlivé prvky majú typický, vlastný predmet zisťovania, súbor informácií, ktoré 
sú touto aktívnou činnosťou odhaľované (odhalené), pretože dovtedy neboli poznané.

Druhou významnou skutočnosťou pri vymedzení pojmu odhaľovanie DÚ a DTČ je  to, že 
sa jedná procesuálnu činnosť. Odhaľovanie  DÚ a DTČ nie je jednorazový akt, jednorazová 
činnosť, ale proces relatívne samostatných činností a operatívnych operácií, ktoré sú vy-
konávané v určitej postupnosti. Dalo by sa povedať, že odhaľovanie je proces, v ktorom 
sú v určitej postupnosti a nadväznosti  vykonávané rôzne činnosti a operatívne operácie, 
ktorých konečným cieľom je poznanie dosiaľ nepoznaných skutočností, ktoré charakteri-
zujú nezákonné konanie, trestný čin alebo jeho páchateľa.

Odhaľovanie DÚ a DTČ  má teda povahu poznávacieho procesu, kde sa zo štádia neznalosti 
postupuje ku konkrétnemu poznaniu. V tomto procese je v prvom rade veľmi dôležité zachytiť 
zmeny, ktoré DÚ resp. DTČ zanechal, resp. vyvolal vo svojom okolí, to znamená zachytiť signá-
ly, resp. indikátory DÚ resp. DTČ. Následne tieto indikátory ďalej doplňovať o ďalšie poznatky 
so zameraním na všetky stránky DÚ a DTČ, ktoré potvrdia, alebo vyvrátia prvotné signály 
o spáchaní, resp. páchaní daňových únikov a trestnej činnosti. Základným znakom procesu 
odhaľovania je skutočnosť, že odhaľovanie je začaté v okamihu, v ktorom ešte neprebieha 
vyšetrovanie, na základe ktorého je možné charakterizovať dôvodné podozrenie z trestnej 
činnosti, pretože prejavy tejto činnosti  sú latentné. Tento typ postupu je súčasťou najširšej 
stratégie odhaľovania latentných daňových únikov a latentných trestných činov.

7 LISOŇ M. a J. STIERANKA. Organizovaná kriminalita v Slovenskej republike. Bratislava: Akadémia PZ v Bra-
tislave, 2004, s. 95.

8 NESNÍDAL, J. Neodvratnost trestního postihu a operativně pátrací činnost. Praha: Kriminalistický ústav VB, 
1989, s. 92.
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Realizácia celého procesu odhaľovania je determinovaná zistením prvotného signálu (in-
dikátora), ktorý nasvedčuje, že je pripravovaný, páchaný alebo už spáchaný daňový únik 
resp. daňová trestná činnosť. Zistenie indikátora určuje ďalší postup a ciele pri realizácii 
poznávania v procese odhaľovania. 

Pokiaľ budeme vychádzať aj z vyššie definovanej teórie kriminalistických stôp a krimi-
nalistickej identifikácie, ktorá do  procesu odhaľovania zahŕňa aj proces získavania, 
analýzy a hodnotenia informácií zakódovaných v konkrétnej materiálnej situácii, potom 
je odhaľovanie možné charakterizovať ako operatívny proces na  seba nadväzujúcich 
činnosti, najmä: 

1. získanie prvotnej informácie (poznatku, indikátora, signálu) o  príprave, páchaní 
alebo spáchaní daňového úniku alebo daňového trestného činu – detekcia DÚ a DTČ

2. zber a získavanie doplňujúcich informácií,
3. hodnotenie informácií,
4. analýza informácií,
5. tvorba logických záverov.

Významnými črtami odhaľovania ako poznávacieho procesu je jeho etapizácia (fázovitosť) 
a  cyklickosť. Odhaľovanie ako proces v  rámci ktorého sú vykonávané vyššie uvedené 
činnosti prebieha v  jednotlivých fázach v cykle. V určitom okamžiku môžu byť vykoná-
vané naraz viaceré etapy odhaľovania. Zároveň v procese odhaľovania sa môže pozná-
vanie vrátiť aj do predchádzajúcej etapy. Proces odhaľovania DÚ a DTČ prebieha obdobne 
ako je tomu pri spravodajskom cykle. Podstatu odhaľovania, ako aj spravodajstva tvorí 
informačný cyklus.

5 
 

obdobne ako je tomu pri spravodajskom cykle. Podstatu odhaľovania, ako aj spravodajstva tvorí 
informačný cyklus.

Obrázok 1 - Znázornenie postupnosti činností vykonávaných pri odhaľovaní DÚ a DTČ
(informačný cyklus)9

Získanie indikátorov DÚ a DTČ, resp. detekcia DÚ a DTČ, je prvou etapou (fázou) 
v celom procese odhaľovania, ktorá je veľmi dôležitá a od nej sa odvíja a záleží celý ďalší 
postup v odhaľovaní. Preto je potrebné, aby sa získavali také indikátory, ktoré budú 
„kvalitatívne“ spôsobilé zabezpečiť odhalenie DÚ a DTČ. Indikátor DÚ a DTČ je potrebné 
chápať ako prvotný poznatok (informáciu) o jave, skutočnosti, ktorá sa odchyľuje od normálnej 
„daňovej“ situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov a nariadení. 
Predstavuje prvotný poznatok o možnej pripravovanej, páchanej alebo spáchanej trestnej 
činnosti alebo daňového úniku. Samotný pojem indikátor má viacdimenzionálny charakter, čo 
sa prejavuje v možných prístupoch využiteľných pri jeho formulácii. V prvom rade ide 
o prvotný poznatok o nejakom jave, na základe ktorého sa začína proces jeho poznávania. 
Rovnako ho možno chápať ako signál nasvedčujúci vzniku určitej udalosti, vyvolávajúci 
záujem alebo podozrenie zo strany pozorovateľa, prípadne ako „odchýlku od normálnej 
situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov, nariadení a iných 
spoločenských noriem“.10 Okrem toho môže predstavovať aj konkrétnu formu prejavu určitého 
javu  navonok, to znamená, že o predmetoch a javoch sa dozvedáme prostredníctvom ich 
vonkajších prejavov. Platí to však aj naopak, vonkajšie prejavy indikujú, nasvedčujú existencii 
určitých javov. Nie vždy sa nám však podarí nájsť, resp. správne interpretovať kombináciu 
indikátora a javu, ktorý hľadáme. Páchatelia DÚ a DTČ využívajú rôzne zákonné a ekonomické 
medzery. Vzhľadom na to, že ide o činnosť, ktorá je v rozpore so záujmami spoločnosti, je 
logické, že metódy a prostriedky, ktoré páchatelia  používajú  na dosiahnutie ich zámerov, sú 
utajené a často aj detailne prepracované. Vo väzbe na všeobecný metodologický základ 
odhaľovania môžeme konštatovať, že každé konanie, teda aj realizovaný a zrealizovaný daňový 
únik alebo trestný čin, zanechá vo svojom okolí „stopy“, ktoré môžeme považovať za indikátory 
DÚ a DTČ. 
                                                           
9 Zdroj: autor
10 LÁTAL, I. Příznaková analýza a možnosti jejího užití v policejní praxi. In Kriminalistika, 1996, roč. XXIX, č. 
1, s. 73.
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Získanie indikátorov DÚ a DTČ, resp. detekcia DÚ a DTČ, je prvou etapou (fázou) v ce-
lom procese odhaľovania, ktorá je veľmi dôležitá a  od  nej sa odvíja a  záleží celý ďalší 
postup v odhaľovaní. Preto je potrebné, aby sa získavali také indikátory, ktoré budú „kvali-
tatívne“ spôsobilé zabezpečiť odhalenie DÚ a DTČ. Indikátor DÚ a DTČ je potrebné chápať 
ako prvotný poznatok (informáciu) o jave, skutočnosti, ktorá sa odchyľuje od normálnej 
„daňovej“ situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov a nari-
adení. Predstavuje prvotný poznatok o možnej pripravovanej, páchanej alebo spáchanej 
trestnej činnosti alebo daňového úniku. Samotný pojem indikátor má viacdimenzionálny 
charakter, čo sa prejavuje v možných prístupoch využiteľných pri jeho formulácii. V prvom 
rade ide o prvotný poznatok o nejakom jave, na základe ktorého sa začína proces jeho 
poznávania. Rovnako ho možno chápať ako signál nasvedčujúci vzniku určitej udalosti, 
vyvolávajúci záujem alebo podozrenie zo strany pozorovateľa, prípadne ako „odchýlku 
od normálnej situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov, 
nariadení a iných spoločenských noriem“.10 Okrem toho môže predstavovať aj konkrétnu 
formu prejavu určitého javu  navonok, to znamená, že o predmetoch a  javoch sa doz-
vedáme prostredníctvom ich vonkajších prejavov. Platí to však aj naopak, vonkajšie pre-
javy indikujú, nasvedčujú existencii určitých javov. Nie vždy sa nám však podarí nájsť, resp. 
správne interpretovať kombináciu indikátora a javu, ktorý hľadáme. Páchatelia DÚ a DTČ 
využívajú rôzne zákonné a ekonomické medzery. Vzhľadom na to, že ide o činnosť, ktorá 
je v rozpore so záujmami spoločnosti, je logické, že metódy a prostriedky, ktoré páchatelia  
používajú  na dosiahnutie ich zámerov, sú utajené a často aj detailne prepracované. Vo 
väzbe na všeobecný metodologický základ odhaľovania môžeme konštatovať, že každé 
konanie, teda aj realizovaný a  zrealizovaný daňový únik alebo trestný čin, zanechá vo 
svojom okolí „stopy“, ktoré môžeme považovať za indikátory DÚ a DTČ. 

Získavanie indikátorov DÚ a DTČ, inak povedané ich detekcia, je veľmi náročná činnosť, 
ktorá v celom procese odhaľovania predstavuje jeho prvú etapu a vyžaduje si okrem in-
ého aj dôslednú  koordináciu viacerých činností. Pri detekcii DÚ a DTČ je nevyhnutné brať 
do úvahy jednotlivé prvky, ktoré sa viažu k procesu odhaľovania a to najmä: 

• samotné indikátory DÚ a DTČ, 
• miesto výskytu indikátorov, 
• subjekty získavania indikátorov,
• spôsoby získavania indikátorov.

Významným prvkom pri detekcii  DÚ a DTČ sú samotné indikátory DÚ a DTČ, ktoré sú obsi-
ahnuté a „zakódované“ v spôsoboch páchania daňových únikov resp. daňových trestných 
činov. Preto je tiež nevyhnutné poznať spôsoby páchania DÚ a DTČ. Spôsoby páchania DÚ 
a DTČ ako aj samotné indikátory sú  rozličné a to v závislosti od osoby páchateľa a od dane 
na  ktorej sa daňový únik realizuje. Neexistuje konečný výpočet indikátorov DÚ a  DTČ 
vzhľadom  k tomu, že spôsoby páchania DÚ a DTČ sa neustále sofistikujú a prispôsobujú 
novým podmienkam vo väzbe na prijímané opatrenia na ich elimináciu. 

10 LÁTAL, I. Příznaková analýza a možnosti jejího užití v policejní praxi. In Kriminalistika, 1996, roč. XXIX, č. 1, s. 
73.
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Pri detekcii DÚ a DTČ je okrem  známych indikátorov potrebné brať do úvahy aj miesta ich 
výskytu a samotnú ekonomickú podstatu DÚ a DTČ. Indikátory je potom možné hľadať 
a získavať, najmä v podobe informácií v ekonomickom, sociálnom a inom prostredí, a to 
najmä:

• v účtovníctve fyzických a právnických osôb (najmä došlých a vystavených faktúr),
• v daňových priznaniach (z príjmov právnických a fyzických osôb, z DPH),
• vo finančných operáciách (najmä hotovostných a  bezhotovostných platbách 

prostredníctvom bánk na účtoch),
• v obchodných operáciách (najmä pri kúpe a predaji hnuteľného a nehnuteľného 

majetku),
• v databázach a poznatkových fondoch, ktoré sú vedené v súvislosti s daňovým 

a colným konaním,
• iné.

Zachytiť (detekovať)  indikátory DÚ a ĎTČ môžu najmä subjekty, ktoré pôsobia v eko-
nomickom, sociálnom ale aj širšom spoločenskom prostredí. Sú to najmä:

• účtovníci,
• audítori,
• pracovníci finančnej správy (daňoví a colní pracovníci),
• pracovníci bánk,
• pracovníci iných finančných inštitúcii,
• pracovníci realitných kancelárii a niektorých iných povinných osôb,11 
• orgány verejnej moci (najmä príslušníci PZ- kriminálna a  finančná polícia, 

príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy),
• fyzické a právnické osoby.

Podstatnou skutočnosťou pri detekcii DÚ a  DTČ sú možnosti a  zákonné kompetencie, 
spôsobilosti a  oprávnenia, ktoré majú  konkrétne subjekty k  dispozícii a  môžu ich vo 
svojej činnosti využívať. Do procesu odhaľovania sa indikátory DÚ a DTČ môžu dostávať 
prostredníctvom vyššie uvedených subjektov rôznymi spôsobmi. Indikátory DÚ a DTČ je 
možné vo všeobecnosti získať najmä za využitia „inštitútov“:

1. daňového poriadku - zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( najmä vyhľadávacou činnosťou, 
daňovými kontrolami, miestnym zisťovaním, záznamovou povinnosťou a pod.),

2. iných daňových zákonov  (napr. kontrolný výkaz - § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov),

3. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
a ochrane pred financovaním terorizmu ( najmä hláseniami neobvyklých obchod-
ných operácií povinnými osobami),

4. zákona č. 101/2010 o preukazovaní pôvodu majetku,

11 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním 
terorizmu a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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5. zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších 
(najmä operatívno-pátracou činnosťou a  prostriedkami operatívno-pátracej 
činnosti),

6. zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (najmä 
operatívnou pátracou činnosťou, prostriedkami operatívno-pátracej činnosti, 
oprávneniami pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácii 
a podobne).

V tomto príspevku budú bližšie charakterizované  dva „právne inštitúty“, a to tzv. „kon-
trolný výkaz“ definovaný v § 78a zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a právne inštitúty zakotvené v zákone č. 101/2010 o preukazovaní 
pôvodu majetku v znení neskorších predpisov.

2. Detekcia daňových únikov na dph a daňovej trestnej 
činnosti  s ňou súvisiacou  za využitia kontrolného 
výkazu

Latentné daňové úniky na  DPH a  latentnú daňovú trestnú činnosť súvisiacu s  nimi je 
možné indikovať aj za využitia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, § 78a (kontrolný výkaz). Tento inštitút bol do  zákona o  dani 
z pridanej hodnoty zavedený s účinnosťou od 1.1.2014 ako jeden z nástrojov boja proti 
daňovým podvodom. Kontrolný výkaz sa podáva za každé zdaňovacie obdobie platiteľa 
DPH (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok), za  ktoré je platiteľ dane povinný 
podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz 
sa podáva elektronicky. V podstate ide o detailný zoznam vystavených a prijatých faktúr 
za dané zdaňovacie DPH obdobie a  jednotlivých odpočtoch uplatňovaných platiteľom 
DPH za  dané zdaňovacie obdobie. Povinnosť predkladať výkaz sa vzťahuje rovnako 
na slovenských aj na zahraničných platiteľov DPH, ak majú v SR pridelené IČ DPH.  

Platitelia dane sú povinní uvádzať v kontrolnom výkaze tie údaje, ktoré oni sami neu-
vádzajú už v iných typoch výkazov, ako sú napríklad colné vyhlásenia pri vývoze tovarov 
do tretích štátov, prípadne súhrnné výkazy pri intrakomunitárnych dodaniach tovarov 
do iných členských štátov. Kontrolný výkaz, ako dokument obsahujúci informácie o vy-
medzených dodávkach tovaru a služieb platiteľov dane na vstupe aj výstupe, predstavuje 
jedinečný zdroj informácií pre finančnú správu. Krížovou kontrolou údajov, uvedených 
v kontrolných výkazoch vzájomne obchodujúcich platiteľov dane, je možné napríklad:

• detekovať tuzemské a cezhraničné karuselové podvody,
• detekovať machinácie s faktúrami, ako sú napr. nezaradenie faktúr do účtovníctva 

dodávateľa, pričom odberateľ z nich uplatňuje odpočítanie dane, výmena faktúr, 
vystavenie fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr, vystavenie faktúr neplatiteľmi 
dane, uplatnenie si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry, 

• monitorovať rizikových platiteľov dane, 
• preventívne pôsobiť proti uvádzaniu nepravdivých údajov.
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Za roky 2014, 2015 a 2016 bolo spracovaných 3 639 903 kontrolných výkazov s celkovým 
počtom 336 347 590 v nich uvedených platných transakcií. Z tohto množstva bolo iden-
tifikovaných 52 731 494 transakcií s rizikovým príznakom. Kompletné údaje sú v tabuľke 

Tab. 1 - Prehľad počtu spracovaných KV DPH a transakcii s rizikovým príznakom

 Obdobie
Počet 

spracovaných 
KV

Celkový počet 
transakcií

Počet platných 
transakcií

Počet transakcií 
s rizikovým 
príznakom 

2014 1 542 169 156 944 111 139 060 557 23 964 394

2015 1 589 405 161 069 447 147 895 684 22 193 835

2016 508 329 53 546 525 49 391 349 6 573 265

SPOLU 3 639 903 371 560 083 336 347 590 52 731 494

Zdroj: Finančná správa SR (údaje k 15. 06. 2016)

Na  povinnosť zasielania kontrolného výkazu platcami DPH úzko súvisia aj procesy 
a  postupy finančnej správy na  identifikáciu daňových podvodov, ktorých základom je 
systém zberu, kontroly a analýzy informácií uvádzaných v kontrolnom výkaze. Za využitia 
výkonných vyhľadávacích analytických nástrojov porovnávaním údajov z  kontrolného 
výkazu s údajmi z  informačných systémov finančnej správy ako aj s údajmi z externých 
zdrojov (najmä informácie PZ) je možné detekovať subjekty páchajúce daňové podvody 
a  subjekty vyhýbajúce sa plneniu daňových povinností. Výsledkom takto realizovanej  
analýzy sú automatizovane vygenerované sady informácií o  potenciálne podozrivých 
obchodných transakciách, ktoré slúžia ako podklad na  výkon daňovej kontroly alebo 
na trestné konanie. Takýmto spôsobom získané informácie sú odstupované na mesačnej 
báze správcom dane, ďalším zložkám finančnej správy (napr. Kriminálny úrad finančnej 
správy), Policajnému zboru, orgánom činným v  trestnom konaní, resp. iným orgánom 
štátnej správy na  ďalšie konanie. Výstupy sú rozdelené na  dve časti a  to na  export 1 
a na export 2. V exporte 1 sa nachádzajú potenciálne rizikové transakcie daňových sub-
jektov figurujúcich v schémach vygenerovaných analytickým systémom. Takto aplikovaný 
systém od jeho zavedenia, t. j. od 1.1.2014 do polovice roka 2016 spracoval a vyhodnotil 
na základe údajov podaných rôznymi subjektmi v kontrolných výkazoch rizikové DPH (ex-
port 1) v celkovej sume 505 598 926,47 Eur. Podrobnejšie údaje sú uvedené v tabuľke 2.

Tab. 2 - Prehľad počtu rizikových schém (export 1)

 Obdobie
EXPORT 1 (rizikové schémy) - MTIC siete

Počet 
spracovaných KV

Počet transakcií s rizikovým 
príznakom 

2014 1 542 169 23 964 394

2015 1 589 405 22 193 835

2016 508 329 6 573 265

SPOLU 3 639 903 52 731 494

Zdroj: Finančná správa SR (údaje k 15. 06. 2016)
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V  exporte 2 sú sumy transakcií medzi dvoma subjektmi, kde došlo k  uplatneniu dane 
na vstupe, ale nebola nájdená transakcia s daňou na výstupe. Tieto systém vygeneruje 
v prípade, že sa nedali údaje v kontrolných výkazoch odberateľa a dodávateľa spárovať.

Tab. 3 - Prehľad počtu nespárovaných transakcií (export 2)

 Obdobie
Počet 

jedinečných 
dodávateľov

Počet 
jedinečných 

dodáv.-odber. 
vzťahov

Počet 
transakcií 

Celková suma 
odpočítanej dane 

2014 178 449 405 890 2 745 654 2 394 257 259,06

2015 159 943 355 921 2 559 264 2 245 872 602,43

2016 44 909 100 589 723 127 523 802 934,85

SPOLU 383 301 862 400 6 028 045 5 163 932 795,34

Zdroj: Finančná správa SR (údaje k 15. 06. 2016)

Prostredníctvom automatizovaného systému krížovej kontroly v ňom uvedených údajov 
finančná správa dokáže efektívne plánovať cielené daňové kontroly. Sprievodným efek-
tom zavedenia kontrolného výkazu je aj zlepšenie dobrovoľného plnenia daňových pov-
inností platiteľov dane, čo sa v konečnom dôsledku odrazilo na zlepšenom výbere dane 
z pridanej hodnoty.

3. Detekcia daňových únikov a daňovej trestnej 
činnosti za využitia ustanovení zákona č. 101/2010  
z. Z. O preukazovaní pôvodu majetku

Ďalšou z možností ako indikovať DÚ a DTČ je využitie zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazo-
vaní pôvodu majetku, na základe ktorého je možné pri preverovaní majetku a stanovovaní 
hodnoty majetku preverovanej osoby zistiť aj majetok, ktorý preverovaná osoba nevie 
dôveryhodne preukázať, že ho nadobudla z  legálnych zdrojov a teda môže pochádzať 
z daňových únikov resp. daňovej trestnej činnosti. Zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazo-
vaní pôvodu majetku je platný od 26. marca 2010, pričom účinnosť nadobudol 1. januára 
2011. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že predmetnému zákonu predchádzal zákon č.  
355/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku prijatý dňa 23. júna 2005, ktorý nadobudol 
platnosť 1. septembra 2005. Prijatie tohto zákona znamenalo určitý prelom v právnom sys-
téme Slovenskej republiky, pričom predstavoval právny nástroj na odhaľovanie majetku 
získaného z nelegálnych príjmov a  jeho následné odnímanie. Prijatie zákona o preuka-
zovaní pôvodu majetku bolo motivované snahou účinne zakročiť proti osobám, ktoré 
preukázateľne žijú nad svoje pomery a u ktorých je dôvodné podozrenie, že podstatná 
časť ich majetku pochádza z nepoctivých zdrojov vrátane trestnej činnosti. Uvedený zákon 
sa snažil zaplniť medzeru v  právnom systéme Slovenskej republiky, ktorý za  použitia 
Trestného zákona síce umožňuje uložiť trest prepadnutia majetku, resp. trest prepadnu-
tia veci, avšak tieto je možné uložiť až po uznaní osoby vinnou zo spáchania trestného 
činu, čo je časovo náročné a tiež má veľké nároky na orgány činné v trestnom konaní pri 
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znášaní dôkazného bremena. Ústavný súd Slovenskej republiky svojím nálezom zo dňa 6. 
októbra 2005 (v Zbierke zákonov publikované pod číslom 477/2005 Z. z.) jeho účinnosť 
pozastavil a  následne nálezom sp. Zn. PL. ÚS 29/05 z  3. septembra 2008 rozhodol, že 
zákon č. 355/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku nie je v súlade s článkom 1 ods. 
1 prvou vetou v spojení s článkom 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky. Na základe 
tohto právneho stavu bol dňa 4. marca 2010 Národnou radou Slovenskej republiky pri-
jatý ústavný zákon č. 100/2010 Z. z., ktorým sa doplnila Ústava Slovenskej republiky v čl. 
20 ods. 1 o znenie, že majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu 
nepožíva. Čl. 20 Ústavy bol doplnený o ods. 5 v znení „Iné zásahy do vlastníckeho práva 
možno dovoliť iba vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom alebo 
z  nelegálnych príjmov a  ide o  opatrenie nevyhnutné v  demokratickej spoločnosti pre 
bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv a slobôd iných. Pod-
mienky ustanoví zákon.“ De facto sa týmto odstránili dôvody protiústavnosti označené 
vo vyššie citovanom náleze ústavného súdu. Následne bol prijatý zákon č. 101/2010 Z. z. 
o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý s menšími zmenami kopíruje „zrušený“ zákon č. 
355/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.

Filozofia tohto zákona je postavená na predpoklade, že každý vie dôveryhodne preukázať 
pôvod prírastkov svojho majetku. Ak to tak nie je, štát má právo iniciovať konanie na civil-
nom súde a žiadať od žalovanej osoby, aby vyvrátila dôvodné pochybnosti o nepoctivom 
pôvode svojho majetku. Povinnosť bezodkladne oznámiť skutočnosti, že majetok osoby 
bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov je týmto zákonom uložená orgánom verejnej 
moci. Zákon dáva možnosť oznámiť takéto skutočnosti aj fyzickým a právnickým osobám, 
pričom vylučuje anonymné oznámenia. Písomné oznámenia získané v  súlade s  týmto 
zákonom následne preveruje služba finančnej polície Policajného zboru, pričom preskú-
mava príjmy, hodnotu majetku a spôsob nadobudnutia majetku osoby, proti ktorej bolo 
podané písomné oznámenie. Ak finančná polícia po preverení zistí, že hodnota majetku 
osoby je najmenej o 1500-násobok minimálnej mzdy12 vyššia ako jej preukázateľné príjmy, 
je povinná podať príslušnému prokurátorovi podnet na podanie návrhu na začatie konania 
o vyslovenie toho, že majetok bol najmenej o 1500-násobok minimálnej mzdy vyšší ako 
preukázateľné príjmy. Prokurátor takto podaný podnet preskúma a ak považuje za potreb-
né môže finančnú políciu požiadať o jeho doplnenie alebo ďalšie preskúmanie. Následne 
požiada osobu označenú v podnete o podanie vysvetlenia alebo predloženie dôkazov 
o tom, akým spôsobom nadobudla majetok uvedený v podnete. Táto osoba je povinná 
do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti prokurátora tejto žiadosti vyhovieť a predložiť listiny, 
resp. označiť iné dôkazy potvrdzujúce spôsob nadobudnutia majetku. Ak sú predložené 
materiály pre prokurátora nedostačujúce podá súdu návrh na začatie konania o vyslovení 
nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov. Odporca obráteným dôkazným bremenom 
preukazuje na  súde opak, v  dôsledku čoho, v  prípade úspešnosti dokazovania odpor-
com, by súd tento návrh prokurátora zamietol. V tomto prípade štát nesie zodpovednosť 
za prípadnú škodu, ktorá vznikla na majetku žalovanej osoby v dôsledku postupu podľa 
predmetného zákona. V opačnom prípade by súd rozhodol o vyslovení nadobudnutia 
majetku z nelegálnych príjmov a jeho prepadnutí v prospech štátu. 

12 K 1.09.2016 minimálna mzda v Slovenskej republike je 405 Eur.
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Útvarom, ktorý v rámci finančnej polície preskúmava príjmy, hodnotu majetku a spôsob 
jeho nadobudnutia je Finančná spravodajská jednotka - oddelenie preverovania majetku. 
K tomuto účelu má oprávnenia v samotnom zákone č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní ma-
jetku13 a v zákone č. 171/1993 Z. z o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,14 ako 
aj v ďalších právnych normách.15 

Postup, ktorý Finančná spravodajská jednotka Národnej kriminálnej agentúry (ďalej len 
finančná spravodajská jednotka) využíva pri preskúmavaní príjmov a stanovení hodnoty 
majetku preverovanej osoby je upravený interným predpisom,16 ktorý ho definuje ako ma-
jetkové preverovanie. Majetkové preverovanie je chápané ako postup pri ktorom sa preskú-
mavajú a zisťujú príjmy, hodnota majetku a spôsob nadobudnutia majetku preverovanej 
osoby v zmysle § 4 zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku. V priebehu 
majetkového preverovania sa zisťujú a zabezpečujú dôkazy o vlastníctve nehnuteľného 
majetku, o existencii obchodno-záväzkových vzťahoch s bankami, s poisťovňami, o exist-
encii majetkovej účasti v obchodných spoločnostiach a družstvách, o vlastníctve všetkých 
druhov motorových vozidiel lodí a lietadiel, o vlastníctve zbraní, o majetkových hodno-
tách vyplývajúcich z vlastníckeho práva k právam duševného vlastníctva a inému druhu 
majetku, ako aj o preukázateľných príjmoch preverovanej osoby vyplývajúcich z plnenia 
daňových povinností a povinností sociálneho zabezpečenia. Informácie v priebehu majet-
kového preverovania kompetentní pracovníci finančnej spravodajskej jednotky získavajú 
z interných databáz Policajného zboru, z verejne prístupných databáz, z otvorených zdro-
jov (obchodný register SR, živnostenský register SR) a od  iných orgánov verejnej moci 
na základe písomnej žiadosti. V prípade, že existujú informácie o možnom umiestnení 
majetku preverovaného subjektu v zahraničí, finančná spravodajská jednotka prostred-
níctvom oddelenia preverovania majetku zabezpečuje zisťovanie aj mimo územia SR, a to 
formou medzinárodnej spolupráce so zahraničnými ARO (Asset Recovery Offices) alebo 
členmi siete CARIN (Camdenská medziagentúrna sieť). ARO je sieť úradov v členských kra-
jinách EÚ na vyhľadávanie majetku a vypátranie a identifikáciu príjmov pochádzajúcich 
z trestnej činnosti. Finančná spravodajská jednotka je  od roku 2008 určená na základe 
článku 1 Rozhodnutia rady Európskej únie č. 2007/845/SVV o  spolupráci medzi úrad-
mi pre vyhľadávanie majetku v  členských štátoch pri vypátraní a  identifikácii príjmov 
z trestnej činnosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou za vnútroštátny 
orgán SR pre vyhľadávanie majetku, ktorý môže byť predmetom príkazu na jeho zmra-
zenie, zaistenie alebo konfiškáciu v priebehu trestného konania. Úlohou národných ARO 
je zjednodušenie vypátrania a  identifikácie príjmov z trestnej činnosti a  iného majetku 
súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktorý môže byť v rámci trestného konania na základe 
príkazu príslušného justičného orgánu zaistený, zmrazený alebo skonfiškovaný. CARIN je 
celosvetová neformálna sieť odborníkov a expertov v oblasti cezhraničnej identifikácie, 
zrazenia, zaisťovania a konfiškácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho 

13 § 4 zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.
14 Napr. § 29a, § 38a, § 39 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
15 Napr. Rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie č. 2006/960/SVV o zjednodušení výmeny informácií a spra-

vodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní.
16 Pokyn riaditeľa NAKA č 5/2013, ktorým sa upravuje postup služby finančnej polície pri plnení úloh vyplýva-

júcich zo zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní majetku.
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s trestnou činnosťou a členmi sú aj krajiny mimo Európskej únie. Finančná spravodajská 
jednotka je jej členom od roku 2004.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že využívanie informácii k majetku preverovanej os-
oby získaných v rámci siete ARO na základe rámcového rozhodnutia Rady Európskej únie 
č. 2006/960/SVV o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi 
orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní na účely zisťovania 
hodnoty majetku podľa zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku je prob-
lematické. Výmena resp. získavanie informácií o majetkových hodnotách k dožiadaným 
osobám sa v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím Rady totiž viaže na trestné konanie 
a nie na iné konania. V prípade, že zahraničné ARO je oboznámené, že zisťovanie hodnoty 
majetku k dožiadanej osobe je vykonávané na základe zákona o preukazovaní pôvodu ma-
jetku často krát informácie odmietnu poskytnúť. Výsledkom majetkového preverovania je 
súhrn informácii o príjmoch preverovanej osoby, o majetku ku ktorému má preverovaná 
osoba vlastnícke, prípadne spoluvlastnícke právo ako aj o hodnote a spôsobe a nadobud-
nutia tohto majetku.

Finančná spravodajská jednotka Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zbo-
ru prijala od 1. januára 2011 do konca roka 2015 celkovo 163 oznámení vrátene vlastných 
podnetov o podozreniach nasvedčujúcich nadobudnutie majetku z nelegálnych príjmov 
v zmysle zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku. V roku 2015 vykonávala 
preverovanie majetku v 44 prípadoch. Z uvedeného celkového počtu bolo 14 prípadov 
preverovania majetku vykonávaných na základe prijatých oznámení a vlastných podnetov 
z roku 2015. V 28 prípadoch išlo o preverovania majetku, ktoré neboli ukončené do konca 
roku 2014 a v 2 prípadoch išlo o preverovanie majetku po vrátení prokurátorom na dopl-
nenie podnetov zaslaných službou finančnej polície do konca roka 2014. Zo 14-tich prí-
padov prijatých v roku 2015 bolo 6 prípadov prijatých na základe písomného oznámenia 
fyzických osôb, 3 na základe písomného oznámenia právnických osôb a v 5-ich prípadoch 
bolo konanie začaté na základe vlastného podnetu. V roku 2015 nebolo prijaté žiadne 
oznámenie od orgánu verejnej moci. Z celkového počtu 44 prípadov bolo v roku 2015 
ukončených 29 prípadov. Z tohto počtu sú u príslušného prokurátora v zmysle § 6 zákona 
o preukazovaní pôvodu majetku podané 3 podnety na podanie návrhu na začatie konania 
o vyslovenie toho, že majetok bol najmenej o 1 500-násobok minimálnej mzdy vyšší ako 
preukázateľné príjmy. Na základe Nariadenia vlády SR č. 297/2014 Z. z., ktorým sa ustano-
vuje suma minimálnej mzdy, na rok 2015 predstavoval 1 500-násobok sumu 570.000 EUR 
(na rok 2016 je to 607.500 EUR). V 17 ukončených prípadoch bol zistený majetok nižší ako 
1 500-násobok minimálnej mzdy, resp. majetok nepresahoval preukázateľné príjmy najme-
nej o 1 500-násobok minimálnej mzdy. Z týchto 17 prípadov v 1 prípade išlo o zistenie ma-
jetku po opakovane vrátenom podnete prokurátorom a v 4 prípadoch po vrátení podnetu 
prokurátorom, kde sa v danom období preverovaná osoba „zbavila majetku“, alebo boli 
potvrdené skutočnosti uvedené preverovanou osobou pri podaní vysvetlenia a dôkazy 
predložené preverovanou osobou o zákonnom spôsobe nadobudnutia majetku. V ďalších 
9 ukončených prípadoch oznámenie nespĺňalo povinné náležitosti zákona o preukazovaní 
pôvodu majetku. Zostávajúcich 15 prípadov je v štádiu preverovania, vrátane 4 prípadov, 
v ktorých príslušný prokurátor po podaní podnetu vec vrátil na doplnenie.
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Tab. 4 - Počty oznámení podľa zákona o preukazovaní pôvodu majetku

ROK

PÍSOMNÉ OZNÁMENIA VLASTNÝ 
PODNET Z 

FINANČNEJ 
POLÍCIE

SPOLU

POČET 
ODSTÚPENÝCH 

PODNETOV 
PROKURATÚRE/ 

*poznámka

FYZICKÉ 
OSOBY

PRÁVNICKÉ 
OSOBY

ORGÁNY 
VEREJNEJ 
SPRÁVY

2011 60  0 0 9 69 1

2012 9 1 11 17 38 2

2013 11  0 1 12 24 5

2014 6 4 0 8 18 8

2015 6 3 0 5 14 3

SPOLU 92 8 12 51 163 19

Zdroj: nformácie z výročných správ finančnej spravodajskej jednotky SR

Slabá výslednosť a efektívnosť zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku 
je daná i skutočnosťou, že pri aplikácii tohto zákona sa vyskytujú nejasnosti a problémy. 
V rámci výskumu č. 164 „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“ boli 
vykonané aj riadené rozhovory s policajtmi pracujúcimi na finančnej spravodajskej jed-
notke s cieľom zistiť aplikačné problémy pri uplatňovaní zákona o preukazovaní pôvodu 
majetku. Z riadených rozhovorov vyplynuli viaceré problematické okruhy, ktoré je možné 
rozdeliť do troch oblastí a to:

• problémy súvisiace s časový hľadiskom,
• problémy súvisiace so stanovovaním hodnoty majetku a hodnoty príjmov,
• administratívne a formálno-právne problémy.

Medzi problémy súvisiace s časovým hľadiskom možno zaradiť skutočnosť, že prokuratúra 
často krát požaduje vypracovanie majetkového profilu ku konkrétnemu dátumu a to k dá-
tumu podania návrhu na podanie podnetu na postup podľa § 6 zákona č. 101/2010 Z. z. 
a mnoho krát požaduje „aktualizáciu“ údajov o stave majetku a stave príjmov k tomuto 
dátumu, nakoľko v podaní sú obsiahnuté aj údaje získané preverovaním hneď na jeho 
začiatku, teda niekedy aj rok staré. Takáto požiadavka je podľa názoru pracovníkov, ktorí 
pracujú na  úseku preverovania majetku prakticky nereálna a  nesplniteľná, pretože in-
formácie o majetku sa získavajú najmä písomnými dožiadaniami a to od cca 60 rôznych 
inštitúcií. Preto celková dĺžka majetkového preverovania trvá od 4 do 12 mesiacov a často 
krát aj dlhšie. V  rámci tohto obdobia môže preverovaná osoba, časť majetku previesť 
na inú osobu, resp. môže kúpiť majetok členovi rodiny. Forma (podoba) majetku sa počas 
preverovania mení a prácnym výsledkom duplicitného preverovania by bola jeho rovnaká 
hodnota len v  inej podobe. Takýmto postupom môže prísť aj k duplicite sumáru hod-
noty majetku. Problematickou sa javí aj požiadavka prokuratúry zadokumentovať časovú 
postupnosť viažucu sa k nehnuteľnému majetku preverovanej osoby a zadokumentovať 
nehnuteľný majetok vlastnený preverovanou osobou v minulosti. Elektronický kataster  
nehnuteľností však obsahuje údaje o  aktuálnom stave nehnuteľností a  nedisponuje 
archívom nehnuteľností. V  listinných dokladoch na  katastri je možné preveriť históriu 
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majiteľov konkrétnej nehnuteľnosti, nie však preverovanej osoby. Zjednotiť a  spresniť 
postup by bolo vhodné aj v otázke dátumu, ktorý je potrebné brať do úvahy pri určovaní 
výšky minimálnej mzdy. Tak ako je vyššie uvedené, majetkové preverovania trvá určité 
obdobie v  priebehu ktorého sa môže výška minimálnej mzdy zmeniť. Doposiaľ sa pri 
predkladaní návrhov zo strany finančnej spravodajskej jednotky vychádzalo k dátumu 
predkladania podnetu prokurátorovi. Spoločný postup by bolo vhodné zaujať k otázke, 
od kedy je potrebné započítavať príjmy preverovanej osoby. V doterajšej praxi sa začínajú 
preverovať príjmy preverovanej osoby od veku, kedy začala byť preverovaná osoba zárob-
kovo činná, nakoľko od tohto obdobia sa začína započítavať aj hodnota jej majetku.

V oblasti problémov stanovenia hodnoty preverovaného majetku sa v praxi podľa dopy-
tovaných respondentov vyskytujú viaceré nejasnosti a problémové miesta. Základným 
je otázka zadokumentovania hodnoty majetku v určitej cene. Podľa § 4 ods. 2 zákon č. 
101/2010 Z. z. je hodnotou majetku cena, za ktorú osoba majetok nadobudla. Vo väčšine 
prípadov to nie je možné zistiť bez toho, aby nebola získaná kúpno-predajná zmluva, 
napríklad od predchádzajúceho vlastníka. V praxi sa však vyskytujú osobné prepojenia 
preverovanej osoby na predchádzajúceho vlastníka a previerkou by preverovaná osoba 
zistila, že  prebieha  majetkové preverovanie. Preto by podľa respondentov bolo vhodné, 
keby prokuratúra akceptovala, že v odôvodnených prípadoch by bolo akceptované stano-
venie hodnoty majetku v cene obvyklej v mieste a v čase nadobudnutia majetku. K tomu 
je však potrebné, aby prokuratúra zjednotila výklad pojmu a postup v prípadoch „nepo-
merných ťažkostí“,17 pre ktoré zákon o preukazovaní pôvodu majetku akceptuje cenu ob-
vyklú v mieste a čase nadobudnutia majetku.

V  priebehu obdobia preverovania hodnoty majetku môžu nastať „účelové prevody“. 
Napríklad preverovaná osoba môže zakúpiť z vlastných prostriedkov, prípadne previesť 
nehnuteľnosť na rodinného príslušníka, ktorý doposiaľ nemal žiaden príjem (napr. plno-
leté študujúce dieťa). Takýmto „účelovým prevodom“ si môže preverovaná osoba znížiť 
hodnotu svojho majetku. Bolo by vhodné k takémuto konaniu zaujať spoločné stanovisko 
tak, že do hodnoty majetku preverovanej osoby by sa započítaval aj takto účelovo pre-
vedený majetok na iné osoby. Zjednotiť postup by bolo vhodné aj pri stanovovaní hod-
noty majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov. V doterajšej praxi sa postupovalo 
tak, že do hodnoty majetku sa zahrnul spoločný majetok v plnej výške a zároveň sa vy-
chádzalo z  faktu, že na  nadobudnutí majetku sa podieľal aj partner a  z  tohto dôvodu 
k dátumu jeho nadobudnutia  bol skúmaný aj príjem partnera s cieľom zistiť, či skutočne 
mali úhrnný príjem v hodnote získaného majetku. V prípadoch preverovania majetkovej 
účasti preverovanej osoby v právnickej osobe bola v doterajšej praxi do hodnoty majetku 
zahrnutá výška podielu pri spoločnosti s ručením obmedzeným alebo hodnota akcií pri 
akciovej spoločnosti. Témou na ďalšiu diskusiu, je otázka, či skúmať aj majetok spoločnosti 
a spôsob jeho nadobudnutia, napr. finančný vklad do spoločnosti preverovanou osobou  
vo forme pôžičky nepochybne do hodnoty majetku patrí.

Medzi formálno-právne problémy a  administratívne problémy, ktoré sa doposiaľ 
v aplikačnej praxi vyskytli môžeme zaradiť aj otázku zakladania originálov alebo over-
ených kópií dokladov, listov vlastníctva, výpisov z obchodného registra, dokladov k voz-

17 § 4 ods. 2 zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.
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idlám a pod. do spisu. Podľa názoru respondentov je v tomto štádiu konania ekonomicky 
nerentabilné zaobstarávať dokumenty tohto druhu, nakoľko informačná hodnota získaná 
z elektronických evidencií je dostatočná na vyslovenie kvalifikovaného záveru o spôsobe 
ukončenia veci zo strany finančnej spravodajskej jednotky. Takáto úloha sa podľa respond-
entov javí relevantná až v ďalšom štádiu konania, keď sa prokurátor rozhodne podať návrh 
na súd, predovšetkým s poukazom na ustanovenie § 7 ods. 2, zákona č. 101/2010 Z. z.

V niektorých prípadoch boli vrátené spisy prokuratúrou späť finančnej spravodajskej jed-
notky z dôvodu neakceptovania formy spisu. Preto by bolo vhodné dohodnúť sa na jed-
notnej forme štruktúre spisu (podnetu), ktorý finančná spravodajská jednotka predkladá 
prokuratúre. Do formálno-právnych problémov môžeme zahrnúť aj dôvody, na základe 
ktorých prokuratúra žiadala doplnenie informácií v podnete. Podľa vyjadrenia respond-
entov tieto doplnenia nemali vplyv na výpočet hodnoty preverovaného majetku a ani 
príjmov preverovanej osoby. Išlo napríklad o zabezpečenie výpisov z účtov právnickej 
osoby, v orgánoch ktorej je preverovaná osoba, o zistenie údajov k účtu preverovanej 
osoby (dátum založenia, údaje zakladateľa účtu, disponentov, identifikovanie konkrét-
nych súm na účte, identifikovanie ku konkrétnej sume vkladateľa alebo výbercu a pod.), 
o zabezpečenie všetkých výpisov z účtov od ich založenia až doposiaľ, o vyžiadanie úda-
jov o platení odvodov preverovanej osoby (nemocenské, dôchodkové...), o zabezpečenie 
daňových priznaní právnických osôb v orgánoch ktorých vystupuje preverovaná osoba 
a podobne.

Z vykonaných riadených rozhovorov tiež vyplynulo, že ak pracovníci finančnej spravoda-
jskej jednotky vykonaným majetkovým preverovaním zistia, že hodnota majetku osoby 
nie je o  1500-násobok minimálnej mzdy vyššia ako sú jej preukázateľné príjmy, ale je  
vyššia napríklad „len“ o 1498 – násobok minimálnej mzdy, potom v súlade so zákonom 
č. 101/2010 Z. z. podnet prokurátorovi nepostupujú, nakoľko to nespadá do pôsobnos-
ti tohto zákona. V  týchto prípadoch pracovníci finančnej spravodajskej jednotky však 
nesústreďujú svoju pozornosť na  spôsob nadobudnutia tohto majetku a  teda môže 
nastať situácia, že majetok v hodnote 1498 násobku minimálnej mzdy zistený majetko-
vým preverovaním mohol byť nadobudnutý aj trestnou činnosťou. Pracovníci finančnej 
spravodajskej jednotky sa „dogmaticky“ pridŕžajú zákona č. 101/2010 Z. z. a nevyužívajú 
informácie získané majetkovým  preverovaním ako možné indikátory DÚ a DTČ, ktoré by 
využili na následné odhaľovanie možných DÚ a DTČ. Osobne s domnievam, že informácie 
získané majetkovým preverovaním podľa zákona č. 101/2010 Z. z. je možné využiť ako 
indikátory DÚ a DTČ a následne postupovať v ďalších činnostiach procesu odhaľovania t. 
j. v zbere a v získavaní doplňujúcich informácií, ich hodnotení, ich analýze a tvorbe log-
ických záverov, tak ako je to znázornené na obrázku 1.
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