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Princípy Schengenu a súčasná migračná kríza
The Principles of Schengen Area 
and the Current Migration Crisis

JAROSLAV IVOR1

JURAJ DRUGDA2

Abstrakt
Cieľom článku je poskytnúť analýzu súčasnej migračnej krízy a  jej negatívneho vplyvu 
na  Schengenský priestor v  súvislosti s  ohrozovaním jeho základných princípov. Autori 
v tomto zmysle približujú súbor princípov Schengenského priestoru umožňujúcich plnú 
aplikáciu širokého spektra slobôd pre občanov Európskej únie a ohrozenie pokojného 
fungovania priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti nekontrolovateľným prílivom 
nelegálnych migrantov. Rovnaká pozornosť sa venuje aj pôvodu migračnej krízy, čiže 
jej vzniku a  vývoju a  s  tým súvisiacim stupňovaním ohrozenia bezpečnosti na  území 
Schengenského priestoru. Svoje miesto má aj pohľad na uskutočňované riešenia migračnej 
krízy a odporúčania autorov v tomto smere.

Kľúčové slová
migračná kríza, princípy Schengenu, bezpečnostné riziká, riešenia nelegálnej migrácie 

Abstract
The objective of this article is to provide an analysis of current migration crisis and its 
negative impact on the Schengen Area in relation to the threats to its basic principles. The 
authors in this purpose approximate a komplex of principles of the Schengen area which 
is allowing the full application of a wide range of freedoms for European citizens and 
a threats to the peaceful functioning of the area of freedom, security and justice caused 
by uncontrolled fl ow of illegal migrants. The same attention is paid to the origin of the 
migration crisis, specifi cally its origin and development and its relation to the escalation 
of security threats in the Schengen area. Specifi c space is dedicated to possible migration 
crisis solutions followed by recommendations of authors.

Key words
migration crisis, the Schengen principles, security risks, solutions of illegal migration

Úvod

Fenomén nelegálnej migrácie je v súčasnosti považovaný za jeden z najväčších globálnych 
problémov. Migrácia sprevádza ľudstvo od  nepamäti a  jej hlavné účely boli hľadanie 
nového územia, hospodárskej prosperity alebo bezpečnejšieho prostredia. Nelegálnu 

1 prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, e-mail: jaroslav.ivor@paneurouni.com
2 Mgr. Juraj Drugda, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, e-mail: juraj.drugda@gmail.com



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2017, ročník 2 B119

migráciu v kontexte skúmanej problematiky môžeme charakterizovať ako konanie určitej 
osoby, ktorá neoprávnene prekročí hranice alebo zotrváva na  území Európskej únie 
pričom nerešpektuje medzinárodné dohody a zákonné predpisy Európskej únie týkajúce 
sa migračnej, azylovej a vízovej politiky. V súčasnosti môžeme pôvod nelegálnej migrácie 
pozorovať hlavne z  dôvodov vidiny lepších životných podmienok a  ekonomických 
možností vedúcich k následnému zvýšeniu celkovej životnej úrovni jednotlivcov, ale aj 
rodín alebo celých skupín obyvateľstva určitých krajín. Dôvody pre vznik migračných 
vĺn pohybujúcich sa na veľké vzdialenosti pramenia z negatívneho vývoja ekonomickej, 
politickej a bezpečnostnej situácie na území určitých štátov. Európska únia dlhšiu dobu 
patrí medzi hlavnú cieľovú oblasť nelegálnych migrantov z celého sveta. Nelegálna migrácia 
sa kvôli svojmu rozsahu, rozšíreniu a negatívnej popularite stala jednou z hlavných tém, 
ktoré si Európska únia nemôže dovoliť ignorovať. Nelegálna migrácia so sebou prináša 
široké spektrum nebezpečenstiev, spojených so zmenami socioekonomických podmienok 
krajín a vysokou mierou bezpečnostných rizík, ovplyvňujúcich jednak spoločnosť, ale aj 
samotnú bezpečnosť danej krajiny. Značne problematické je určiť aspoň približné počty 
nelegálnych migrantov na území Európskej únie z dôvodov týkajúcich sa možností voľného 
pohybu v  rámci Schengenského priestoru. Neustále porušovanie a  nerešpektovanie 
princípov Schengenského priestoru vedie k nemožnosti plnenia jeho základných funkcií. 
Dlhodobo budované slobody a výhody sú ohrozované krízovou situáciou spôsobenou 
migračnou krízou, z toho dôvodu je nutné zaviesť systém dôrazných a účinných opatrení 
na odvrátenie zániku Schengenu.

1  Ohrozenie princípov Schengenského priestoru 

spôsobené nelegálnym prisťahovalectvom

Princípy Schengenského priestoru môžeme chápať ako relatívne všeobecné pravidlá 
upravujúce podstatu, ciele a  zákonitosti dlhodobého vývoja európskej integrácie, 
z  ktorého vyplynuli početné výhody pre zúčastnené členské štáty Európskej únie, ale 
rovnako aj súbor možných bezpečnostných rizík, ktoré pri zanedbaní dodržiavania 
reakčných mechanizmov môžu prerásť do krízových situácií nezanedbateľných rozmerov. 
Problematiku princípov Schengenského priestoru môžeme chápať dvojako, jednak ako 
teoretické vymedzenie princípov schengenského acquis ponúkané zo strany autorov 
odbornej literatúry a  na  druhej strane ako súbor praktických princípov vyplývajúcich 
z  reálneho fungovania samotného Schengenského priestoru. Najviac ovplyvňované 
princípy oboch prístupov podrobíme analýze v  súvislosti s  nelegálnou migráciou 
a negatívnymi javmi s ňou spojenými, ktoré narúšajú princípy Schengenu a tým aj jeho 
fungovanie a v prípade nedostatočne efektívnej a rýchlej odozvy a zavedenia účinných 
prostriedkov riešenia vzniknutej situácie aj jeho budúcu existenciu. 

„Dôležitým prvkom teoretickej časti schengenského acquisu je systém princípov, ktoré sa stávajú 
kostrou uvedenej systematiky. Medzi ne zaraďujeme princíp supranacionality, autonómnosti, 
dodržiavania slobody pohybu a pobytu, princíp pacta sunt servanda a princíp spolupráce.“3 
Princíp supranacionality ustanovujúci prednosť všetkých prameňov komunitárneho 

3  BALGA, J. Systém Schengenského acquis. Bratislava: VEDA, 2009. s. 95
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práva pred vnútroštátnym právom členských štátov je v  tomto prípade obmedzený 
jedine teritoriálnou platnosťou schengenského acquis. V  procese vývoja Schengenského 
priestoru boli prijaté viaceré nadradené právne akty komunitárneho aj medzinárodného 
charakteru upravujúce aspekty nelegálnej migrácie a  s  ňou súvisiace odvetvia vízovej 
a azylovej politiky, otázky dodržiavania základných ľudských práv utečencov a migrantov 
a mnohých ďalších relevantných skutočností, súvisiacich s fenoménom nelegálnej migrácie. 
Medzi najvýznamnejšie právne akty upravujúce túto problematiku patria Ženevský dohovor 
o postavení utečencov z 28. júla 1951 doplnený Newyorským protokolom z 31. januára 1967, súbor 
Dublinských dohovorov, ako zmlúv medzinárodného charakteru zakomponovaný do právneho 
rámca komunitárneho práva prostredníctvom, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského 
štátu zodpovedného za  posúdenie žiadosti o  medzinárodnú ochranu podanej štátnym 
príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov. 
Tieto dokumenty upravujú významné problémy spojené s  vybavovaním žiadostí o  azyl, 
ktorými sú „spravodlivé rozloženie fi nančného bremena spojeného s konaním o udelenie 
azylu a  so starostlivosťou o  žiadateľa o  azyl medzi jednotlivé členské štáty, zabránenie 
nekontrolovanému pohybu cudzincov po území členských štátov a predchádzanie tzv. asylum 
shoppingu, teda situáciám, kedy by žiadatelia podávali súčasne žiadosti v rôznych členských 
štátoch a tým sa pokúšali o získanie azylu v štátoch, ktoré považujú za benevolentnejšie 
a  zaručenie práva žiadateľa o  azyl, aby jeho žiadosť bola riadne preskúmaná jedným 
z  členských štátov (riešiť tzv. problém utečencov in orbit – situáciu, kedy žiadny štát 
neuznáva svoju zodpovednosť za preskúmanie žiadosti o azyl).“4 Na vnútroštátnej úrovni je 
najdôležitejším právnym predpisom zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle upravujúci konanie o azyle, 
práva a povinnosti žiadateľov o azyl a pôsobnosť orgánov verejnej moci v tejto oblasti.

Zo stručného vymedzenia úpravy najzákladnejších právnych predpisov spojených 
s  nelegálnou migráciou vyplýva, že jeden z  dôvodov vzniku migračnej krízy je aj ten, 
že viaceré pravidlá zavedené spomínanými dokumentmi boli porušené a nevyvodenie 
dostatočných dôsledkov za  tieto porušenia malo za  následok vznik celého radu 
problematických situácií. Preto v súvislosti s aktuálnym stavom týkajúcim sa migračnej krízy 
stojí za úvahu, či by nebolo vhodnejšie namiesto politického dialógu zameraného hlavne 
na vypátranie vinníka a vyvodenie zodpovednosti za vzniknutú situáciu radšej prijímať 
spoločné opatrenia mimoriadneho charakteru, ktoré by pravdepodobne spôsobili určité 
dočasné nepohodlie pre obyvateľov Európskej únie, ale boli by jednoznačne účinnejšie 
ako konanie každého štátu samostatne, pretože takýto vývoj nesmeruje k naplneniu účelu, 
ktorým je zavedenie funkčného a  spoločného mechanizmu bezpečnostných opatrení, 
poskytujúcich konečné riešenie vzniknutých problémových situácií jednak v oblastiach 
ich pôvodu a  rovnako aj na  území Európskej únie v  zmysle tvrdenia, že mimoriadna 
situácia si vyžaduje aj mimoriadne opatrenia. 

Dodržiavanie slobody pohybu a pobytu patrí medzi základné slobody v rámci Európskej 
únie a je zakotvené vo viacerých významných právnych aktoch upravujúcich či už základné 
ľudské práva a slobody alebo aj fungovanie Európskej únie a Schengenského priestoru. 
Slobodu pohybu a pobytu treba chápať z dvojakého hľadiska, jednak ako právo slobody 
pohybu a pobytu občanov Európskej únie, a na druhej strane ako právo slobody pohybu 

4 TURÁKOVÁ, V., IVANOVÁ-ŽILÁKOVÁ, D. Schengenské acquis Európskej únie. Bratislava: EUROIURIS, 2010. s. 52.
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a  pobytu cudzincov. Osobitný zreteľ treba brať na  fakt, že práva týkajúce sa slobody 
pohybu a  pobytu cudzincov predpokladajú dodržiavanie určitého zákonného rámca, 
ktorý je viazaný na splnenie podmienok a obmedzení stanovených v právnych normách 
európskeho a vnútroštátneho práva. Vykonávanie právomocí v Schengenskom priestore 
ako súčasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti prináleží spoločnej činnosti 
orgánov Európskej únie a členských štátov. „Pokiaľ hovoríme o vytváraní priestoru slobody, 
bezpečnosti a  spravodlivosti musíme zdôrazniť, že sa vykoná v  súlade so základnými 
právami a pri rešpektovaní rôznych právnych systémov a tradícií členských štátov. Znamená 
to pochopenie špecifík jednotlivých členských štátov v tejto dôležitej oblasti, upravujúcej 
kontrolu cudzineckého režimu. Európska únia bude prijímať opatrenia, ktoré majú vyvážiť 
absenciu kontroly osôb na  vnútorných hraniciach. Súvisí to aj s  tvorbou spoločných 
politík v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly na vonkajších hraniciach, zakladajúc 
ich na solidarite medzi členskými štátmi, ktorá by mala byť spravodlivá voči cudzincom. 
Európska Rada vymedzí strategické usmernenia pre legislatívne a operačné plánovanie 
v  rámci uvedeného priestoru.“5  Je dôležité poznamenať, že v súvislosti so vzniknutou 
situáciou týkajúcou sa migračnej krízy je zložité zachovávať nedotknuteľnosť slobôd 
pohybu a  pobytu na  území Európskej únie. Hlavne z  dôvodov nedostatočnej ochrany 
prírodných hraníc Schengenského priestoru. Už v procese formovania Schengenského 
priestoru bolo poukazované na  problematické zabezpečenie dlhých morských hraníc 
štátov, akými sú Taliansko a  Grécko. Nedostatočné ochranné mechanizmy v  týchto 
oblastiach umožňujú nelegálnym migrantom priamy prístup na územie Schengenského 
priestoru bez potreby tranzitu cez nečlenské štáty, až prípadného úplného obmedzenia 
ich ďalšieho postupu na  vnútrozemských vonkajších hraniciach Európskej únie. Táto 
situácia má za  následok nekontrolovaný pohyb nelegálnych migrantov po  území 
Schengenského priestoru, ktorý môže vyústiť až do opätovného zavedenia hraničných 
kontrol na vnútorných hraniciach členských štátov, ktorý by v  ideálnom prípade nemal 
obmedziť voľný pohyb občanov Európskej únie. Avšak je veľmi ťažké zaviesť účinné 
hraničné kontrolné opatrenia, ktoré by naplnili aspoň čiastkový cieľ riadnej registrácie 
nelegálnych migrantov do  príslušných databázových systémov, bez zásahu do  práv 
občanov Európskej únie. Môžeme si dovoliť konštatovať, že ak dôjde k  opätovnému 
zavedeniu hraničných kontrol na  vnútroštátnych hraniciach členských štátov, bude to 
znamenať prvý významný krok k zániku Schengenského priestoru.

Princíp spolupráce vyjadruje koordináciu spoločných činností subjektov viacerých 
členských štátov v oblastiach s cezhraničným charakterom. Jadro spolupráce pozostáva 
zo vzájomnej dohody seberovných a  nezávislých orgánov väčšinou susedných štátov 
za účelom dosiahnutia spoločných cieľov, ktorými sú riešenia určitých situácií spojených 
s porušovaním práva, páchaním trestnej činnosti alebo ohrozením bezpečnosti. V súvislosti 
s  migračnou krízou je nutné posilniť medzinárodnú aj vnútroštátnu spoluprácu hlavne 
na úseku hraničných priechodov, kontroly pohraničných oblastí a prostriedkov vnútroštátnej 
a medzinárodnej verejnej dopravy. Nepriaznivý vplyv na celkovú situáciu má nedostatočná 
iniciatíva centrálnych orgánov koordinujúcich justičnú a policajnú spoluprácu, z ktorých 
viaceré napriek svojmu širokému rozsahu pôsobností a takmer neobmedzených právomocí 

5 BALGA, J. Perspektívy rozvoja acquis Schengenu v systéme Európskeho práva z pohľadu Európskej integrácie. 
In Inovační procesy ve světě a jejich vliv na Evropskou integraci (historie, realita, vize): Sborník příspěvků, 
2005. č. 1, s. 19.
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neposkytujú na jednej strane vlastné koncepcie riešení vzniknutých problematických situácií 
a na strane druhej nemotivujú vnútroštátne orgány k zefektívneniu vzájomnej spolupráce. 
Vhodné by bolo zavedenie jednotných reakčných mechanizmov pre všetky vnútroštátne 
zložky oprávnené zasahovať v prípadoch týkajúcich sa nelegálnej migrácie. Dôraz by mal 
byť kladený na monitorovanie pohybu utečencov od momentu prekročenia vonkajších 
hraníc Európskej únie, cez ich presun na území členských štátov až po kontrolu území, 
na ktorých prebieha spájanie sa menších skupín nelegálnych migrantov do väčších celkov. 
Zabezpečené by malo byť preberanie dohľadu nad týmito skupinami pri prekračovaní 
vnútroštátnych hraníc a spoločné činnosti hraničných policajných zložiek v pohraničných 
oblastiach a spolupráca s humanitárnymi organizáciami, poskytujúcimi zdravotnú a inú 
starostlivosť o  utečencov na  území Európskej únie. Využívanie prostriedkov vzájomnej 
spolupráce v čo najväčšej možnej miere prispeje k prerozdeľovaniu fi nančných nákladov 
potrebných na zabezpečenie týchto činností medzi jednotlivými členskými štátmi, tým 
pádom sa zmenší fi nančné zaťaženie štátov najviac dotknutých touto krízou a zároveň 
bude umožnené nasadenie väčšieho počtu ľudských zdrojov, čo sa odzrkadlí v účinnejšom 
riešení vzniknutých bezpečnostných hrozieb. Zvýšenie fi nančnej podpory spolupráce pri 
riešení migračnej krízy by malo byť podporované z  prostriedkov centrálnych orgánov 
koordinujúcich justičnú a  policajnú spoluprácu a  rovnako aj z  prostriedkov rozpočtu 
Európskej únie, na rozdiel od vykladania enormných fi nančných prostriedkov na dočasné 
opatrenia, ktoré neprispievajú k samotnému riešeniu nelegálnej migrácie, ale iba zľahčujú 
dopady vyvolané podcenením reálnej vážnosti situácie. 

Praktické princípy vyplývajúce z fungovania Schengenského priestoru sa taktiež týkajú 
hlavne problematiky voľného pohybu osôb na  území zmluvných štátov Schengenskej 
dohody, čo je vo svojej podstate asi najväčšia výhoda, ktorú tento priestor poskytuje. 
Významné postavenie má aj získavanie a výmena informácií o osobách pohybujúcich sa 
na území Schengenu. Analýze ohrození slobody pohybu osôb v rámci Európskej únie sme 
sa už v tejto časti venovali, ale dôležité je okrajovo spomenúť aj zneužívanie legálnych 
prostriedkov prepravy osôb mimo Európskej únie, ktoré tiež podporuje nelegálnu 
migráciu. Migranti, ktorí síce majú cestovné doklady, ale nespĺňajú podmienky pre 
udelenie víza umožňujúceho legálny vstup a pobyt na území Európskej únie, mnohokrát 
využívajú prostriedky medzinárodnej leteckej dopravy pre priblíženie sa k  vonkajším 
hraniciam Únie. Kritiku za  podporovanie migračnej krízy si vyslúžili napríklad Turecké 
aerolínie. „Nárast zistených migrantov afrického pôvodu v krajinách západného Balkánu 
by sa dal čiastočne vysvetliť expanziou leteckých liniek Tureckých aerolínií v  Afrike. 
Poukazuje sa aj na to, že dopravca má už teraz najväčšiu leteckú sieť v Afrike a plánuje 
zdvojnásobenie svojej týždennej prepravnej kapacity z 38 000 na 70 000 miest na sedenie 
a  sprístupnenie šiestich nových destinácií. Situáciu neuľahčuje ani umiernená vízová 
politika Turecka, v rámci ktorej islamská vláda posilňuje svoj vplyv v Afrike a na Strednom 
Východe uľahčovaním vízových obmedzení. Občania krajín ako je Somálsko, Eritrea, 
Afganistan a Sudán môžu získať e-víza, na ktorých vydanie stačí iba vyplnenie on-line 
formulára a zaplatenie príslušného poplatku.“6 

6 EU border force blames Turkish Airlines for surge in illegal African migration [online]. [cit. 2015-11-06]. 
Dostupné na  internete: http://search.proquest.com/docview/1713697101/D10350C914FF45A1PQ/81?
accountid=149960 (prekl.aut.)



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2017, ročník 2 B123

Jeden z  podstatných negatívnych javov spojených s  nelegálnou migráciou spočíva 
v zložitosti identifi kácie utečencov a s ich zaradením do informačných databáz. Problémy 
vznikajú na jednej strane v komunikácii so štátmi pôvodu migrantov za účelom overovania 
získaných informácií a na strane druhej v mnohých prekážkach identifi kácie nelegálnych 
migrantov, ktorí nelegálnym spôsobom prekročili vonkajšie hranice Európskej únie 
a voľne sa pohybujú po jej priestore bez akéhokoľvek záznamu v databázových systémoch. 
Diskutabilný je samotný fakt, či sú vôbec akékoľvek informácie poskytnuté zo strany 
ilegálnych migrantov príslušným úradom relevantné, pretože bez listín alebo dokladov 
potvrdzujúcich dané údaje nie je možné preveriť ich pravdivosť a rovnako zložité je aj 
skúmanie pravosti dokladov predložených nelegálnymi migrantmi. Situáciu neuľahčuje 
ani častá svojvôľa pri vydávaní cestovných dokladov v štátoch pôvodu utečencov. „Obavy, 
že teroristi a ekonomický migranti sa budú pred vstupom do Európskej únie prezentovať 
ako utečenci, vzrástli po  tom, ako Sýria vydala 10  000 pasov počas jedného mesiaca 
prostredníctvom svojho veľvyslanectva v Jordánsku. Nové pravidlá umožňujú vydávanie 
pasov v zahraničí prakticky bez žiadnej dodatočnej kontroly, len na základe zaplatenia 
poplatku 250 libier. Experti tvrdia, že systém, ktorý umožňuje sýrskym občanom v zahraničí 
právo na vydanie pasov bez toho, aby boli ich žiadosti preverené centrálnou imigračnou 
kontrolou ich krajiny môže byť zneužitý a to buď teroristami alebo prevádzačmi. Nemecká 
polícia oznámila zadržanie balíčkov obsahujúcich sýrske pasy, u ktorých má podozrenie 
že sú určené na  nelegálny predaj žiadateľom o  azyl. Taktiež varovala pred rastúcim 
používaním sýrskych pasov imigrantmi v nádeji na zvýšenie ich šancí pre ich umiestnenie 
v Európe.“7 Na jednej strane je pozitívne, že štáty, z ktorých pochádzajú vojnoví utečenci, 
majú záujem o uľahčenie ich situácie prostredníctvom umožňovania získania cestovných 
dokladov aj v zahraničí, čo by do určitej miery vyriešilo aj situáciu spojenú so zložitosťou 
získavania informácií na účely ich zaradenia do príslušných databáz, ale je viditeľné, že 
zavedené opatrenia majú vo veľa prípadoch práve opačný ako želaný efekt. Preto by bolo 
vhodné viesť diskusiu na diplomatickej úrovni s orgánmi prijímajúcich štátov a rovnako aj 
s orgánmi Európskej únie za účelom nájdenia čo najefektívnejšieho spôsobu pre vydávanie 
potrebných dokladov, bez možností ich následného zneužívania. 

 

2  Vznik a vývoj migračnej krízy

Vo všeobecnosti vznik migrácie podnecuje spojenie viacero faktorov, medzi ktoré patrí 
hlavne negatívny vývoj ekonomických, sociálnych, bezpečnostných a politických udalostí 
na  území určitého štátu. Tento vývoj sa následne odzrkadľuje v  povahe a  dôvodoch 
migrácie, ktoré sú buď ekonomické alebo vojnové. Pre utečencov z oblastí postihnutých 
vojnovými alebo občianskymi konfl iktami je charakteristické, že je pre nich vo väčšine 
prípadov dostačujúce migrovať do  susedných krajín, kde je stabilnejšia bezpečnostná 
situácia. Avšak ekonomickí migranti sú ochotní prekonávať značné vzdialenosti z dôvodov 
vidiny priaznivejších životných podmienok. Rovnako je potrebné brať do  úvahy aj 
náboženské, kultúrne a  priestorové aspekty migrácie, kedy utečenci nechcú stratiť 

7 Alarm as Syria sells 10,000 passports with few questions asked: Denmark shuts border with Germany [Lancs 
Region] [online]. [cit. 2015-11-06]. Dostupné na internete: http://search.proquest.com/pqcentral/docview/
1710863666/103DC8B686DA4B5BPQ/210?accountid=149960 (prekl. aut.)
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svoje väzby, a preto majú záujem o opätovný návrat na pôvodné územia svojho pobytu 
po skončení vojnových konfl iktov, zatiaľ čo ekonomickí migranti neuvažujú nad návratom 
do svojej krajiny pôvodu ani v prípade, že by v nej nastalo zlepšenie ekonomickej situácie, 
a rovnako pre nich ani nie je dôležité, kde konkrétne začnú svoj nový život, pokiaľ ich 
v niektorej z cieľovo zaujímavých krajín budú ochotní prijať. 

Súčasnú migračnú krízu treba brať ako výsledok zjednotenia viacerých nezávislých dlho 
trvajúcich globálnych udalostí v  spojení jednak s  vojnovými konfl iktami, občianskymi 
vojnami ale aj nepriaznivým ekonomickým vývojom na  území viacerých štátov 
nachádzajúcich sa v oblastiach priľahlých kontinentov. Najrelevantnejší pohľad na danú 
situáciu poskytne analýza regiónov pôvodu najväčších migračných pohybov v spojení 
s  analýzou politickej, bezpečnostnej a  ekonomickej situácie na  danom území, ktorá 
poukáže na  súvislosti s  dôvodmi pre vznik migrácie a  následnú spojitosť s  hlavnými 
migračnými trasami a prostriedkami prepravy migrantov smerom na územie Európskej 
únie. Medzi dotknuté regióny patria v najväčšej miere viaceré oblasti Afriky, konkrétne 
západná Afrika a severná a subsaharská Afrika, Blízky Východ a mnohé oblasti Ázie.

Oblasti západnej a subsaharskej Afriky, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na konci rebríčka 
krajín s najnižším ukazovateľom HDP na osobu, sa pokladajú za najchudobnejšie časti 
sveta. 

Nepriaznivá ekonomická situácia súvisiaca s politickým režimom, ktorý sa vyznačuje buď 
neobmedzenou vojenskou diktatúrou, pri ktorej treba rátať s častými prevratmi za účelom 
prevzatia moci v  štáte, spojenými veľakrát aj s  občianskymi konfl iktami a  prírodnými 
podmienkami púštnych oblastí, ktoré nedokážu zabezpečiť poľnohospodársku 
sebestačnosť ani menším skupinám obyvateľov, nie to celým národom. To má za následok 
vznik migračných tokov, ktoré môžeme zahrnúť aj do súčasnej migračnej krízy, ale v menšej 
miere sú známe a monitorované už niekoľko desaťročí. Cez spomínané regióny vedú dve 
hlavné migračné trasy. „V závislosti na tom, kde západoafrickí a stredoafrickí migranti majú 
svoj štát pôvodu, vedú ich cesty hlavne skrz Niger a  Mali. Cieľ migrantov na  Africkom 
kontinente je Líbya, dosahujú ho buď prechodom cez Alžírsko alebo priamou cestou cez 
Niger. Trasy sú rozdelené podľa krajín pôvodu na Západoafrickú cestu, ktorú využívajú 
migranti z  Pobrežia Slonoviny, Guinei, Ghany, Toga, Beninu, Burkiny Faso, Senegalu, 
Libérie, Sierra Leone a Gambie, a Stredoafrickú trasu, ktorú využívajú migranti z Nigérie, 
Kamerunu a Čadu.“8 Na prechod cez Stredozemné more využívajú hlavne nepravidelnú 
lodnú prepravu zabezpečovanú skupinami prevádzačov, ktoré pôsobia v  mestách 
umiestnených na hlavných migračných trasách a za poplatky v sumách od 50 do 10 000 
USD zariaďujú transport, od pomoci pri prechode púšte, až po zabezpečenie celej cesty 
na územie štátov Európskej únie, v tomto prípade hlavne do Talianska a na Maltu.

Podstatu vzniku nelegálnej migrácie na Blízkom Východe a v niektorých štátoch severnej 
Afriky treba hľadať jednak v udalosti zvanej Arabská jar, ale aj v ďalších nasledujúcich 
udalostiach, odohrávajúcich sa v  arabskom svete. „Arabská jar je označením pre vlnu 
rozsiahlych protestov, civilných nepokojov a  povstaní, ktoré prebiehajú v  arabských 

8 KUSCHMINDER, K., BRESSER, J., SIEGEL, M. Irregular Migration Routes to Europe and Factors Influencing 
Migrants´ Destination Choices. Maastricht: Maastricht Graduate School of Governance, 2015, s. 31
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štátoch od konca roku 2010 až do súčasnosti. Konkrétne motívy pre spustenie protestov 
boli v  jednotlivých krajinách rôzne, v  zásade ich však spájal boj proti chudobe, 
nezamestnanosti a  zlým životným podmienkam, ako aj s  tým súvisiaci odpor voči 
autoritárskym a skorumpovaným režimom dlhodobo vládnucim v mnohých arabských 
krajinách.“9 Dôsledky Arabskej jari, akými sú krvavé potláčania protestov, občianske 
vojny a nestála politická situácia, podnecujú obyvateľov týchto území k ich dočasnému 
alebo trvalému opusteniu, či už zo strachu o  svoje životy alebo z  dôvodu hľadania 
lepšieho miesta pre ďalšiu existenciu. Medzi ďalšie udalosti, ktorým môžeme pripisovať 
zásluhy na vzniku súčasnej migračnej krízy, zaraďujeme „začiatok vojny šíitskej Málikího 
diktatúry proti sunitom v Iraku v decembri 2012, rok po odchode amerických jednotiek 
z  krajiny. Vojenský prevrat v  Egypte v  júli 2013 zvrhol vládu Moslimského bratstva 
zvolenú v slobodných voľbách a priviedol k moci kontrarevolučný režim maršala Sísího. 
Rozhodnutie americkej vlády zo septembra 2013 o tom, že USA nepodporí sýrsku opozíciu 
výmenou za  likvidáciu chemických zbraní Asadovho režimu v  Sýrii. A  dvojnásobný 
vojenský prevrat generála Chalífu Haftara v  Líbyi vo februári a  v  máji 2014, proti 
parlamentu v  ktorom malo dominantné postavenie Moslimské bratstvo. Haftar zahájil 
operáciu Dôstojnosť a  tým súčasnú občiansku vojnu v Líbyi.“10 Tieto udalosti spôsobili 
vznik Islamského štátu a  rozvrat spoločnosti v  Egypte a  Líbyi. Môžeme konštatovať, 
že spomínané udalosti mali za  následok potlačenie Arabskej jari a  navrátenie režimov 
vo viacerých štátoch do  pôvodnej podoby, čiže diktatúry, za  cenu rozpútania ďalších 
konfl iktov s obyvateľmi a zástupcami demokraticky zvolených hnutí na územiach týchto 
štátov. Takýto vývoj, prinášajúci zmenu krvavou cestou na  krátke obdobie a  následnú 
kontrarevolúciu a opätovný návrat k režimom, proti ktorým sa viedol boj, vyvoláva apatiu, 
strach a bezmocnosť medzi občanmi, ktorí volia radšej cestu zmeny, ktorú vidia v opustení 
svojich domovských štátov a migráciou do Európskej únie.

Hlavné trasy nelegálnych migrantov vedú z oblastí severnej a východnej Afriky taktiež 
na územie Líbye, kde sa vlastne stretávajú všetky africké migračné toky. Na druhej strane, 
migračné trasy Blízkeho východu sú orientované smerom cez Turecko do Grécka. Migranti 
na svoj transport využívajú hlavne prostriedky pozemnej dopravy alebo sa presúvajú pešo 
v sprievode prevádzačov. 

Vstup na územie Európskej únie je realizovaný cez štyri hlavné migračné trasy. Spomínané 
centrálne a  východné Stredomorské trasy z  Líbye a  Tuniska na  Maltu a  do  Talianska, 
a z Turecka do Grécka, Bulharska a na Cyprus. Západná Balkánska trasa vedie zo Srbska, 
Bosny a Hercegoviny, Čiernej hory, Kosova, Macedónska a Albánska do priľahlých štátov 
Európskej únie a  západná Stredomorská trasa smerom z  Maroka do  Španielska, ktorá 
postupne stráca na  svojom význame a  stáva sa čoraz menej frekventovanou vďaka 
zosilneniu pohraničných kontrol zo strany Španielska. 

Nelegálna migrácia bola prítomná a  monitorovaná počas celého obdobia existencie 
Európskej únie, rôzna bola iba jej intenzita. Mechanizmy kontroly a  zamedzovania 

9 Nedáme sa umlčať [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné na  internete: http://www.jedensvet.sk/sites/
jedensvet.sk/files/nedame_sa_umlcat.pdf

10 Je Arabská jar skutočnou príčinou utečeneckej krízy? [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné na  internete: 
http://garassy.blog.sme.sk/c/387512/je-arabska-jar-skutocnou-pricinou-uteceneckej-krizy.html
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nelegálnej migrácie boli možno dostatočné na  udržanie bezpečnostnej situácie pri 
priemerných počtoch pohybujúcich sa v rozmedzí 250 000 nelegálnych migrantov ročne. 
Avšak zanedbanie situácie a nedostatočná schopnosť reakcie zo strany Európskej únie 
priniesla problémy, s ktorými sa stretávame, z dôvodu niekoľkonásobného rastu počtov 
nelegálnych migrantov oproti priemerným hodnotám v  minulosti. Na  rad sa dostáva 
otázka, nakoľko si boli vrcholoví zástupcovia Európskej únie vedomí situácie a jej vývoja 
do  budúcnosti a  prečo neboli aspoň pripravené a  prerokované stratégie účinného 
monitorovania nelegálnej migrácie, aby sa mohli zaviesť do praxe skôr, ako sa situácia 
vymkne kontrole.

3  Bezpečnostné hrozby spojené s nelegálnou migráciou

Jedným z  hlavných dôvodov potreby urýchleného riešenia súčasnej migračnej krízy 
sú bezpečnostné hrozby spojené s  obrovským nekontrolovaným tokom nelegálnych 
migrantov na  územie Európskej únie. Najväčšie obavy sú logicky spojené s  hrozbami 
terorizmu a  možnosťami budovania teroristických sietí na  území Schengenu, avšak 
treba brať do úvahy aj riziká, ktoré sú oproti terorizmu menej závažného charakteru, ale 
viac sa priamo dotýkajú obyvateľov členských štátov, svojou väčšou intenzitou hlavne 
v spojitosti s umiestňovaním a integráciou osôb s priznaným azylom na území Európskej 
únie. Nebezpečenstvo spojené s prívalom migrantov, z ktorých mnohí vyčerpali všetky 
prostriedky, ktoré mali k dispozícii, ešte pred vstupom na územie Schengenského priestoru, 
hlavne na zabezpečenie si cesty pomocou zaplatenia poplatku rôznym prevádzačským 
skupinám, spočíva v páchaní kriminality na území členských štátov, ktoré ich prijali. Medzi 
najfrekventovanejšie formy kriminality môžeme zaradiť násilnú, majetkovú, mravnostnú 
a poriadkovú kriminalitu. Personálna stránka páchanej kriminality sa dá rozdeliť troma 
spôsobmi. Prvou je trestná činnosť vznikajúca v skupinách nelegálnych migrantov, ktorá je 
orientovaná proti ďalším nelegálnym migrantom. Tu treba rozlišovať kriminalitu páchanú 
počas tranzitu nelegálnych migrantov a kriminalitu vznikajúcu po umiestnení migrantov 
do  utečeneckých centier. Časté sú krádeže a  lúpeže, za  účelom získania fi nančných 
prostriedkov pre zabezpečenie si prechodu cez určitý úsek cesty. Fyzické násilie z rôznych 
dôvodov, akými sú napríklad náboženstvo, štátna alebo etnická príslušnosť a sexuálne 
násilie. „Nemecká polícia tvrdí, že utečenecké centrá sú svedkami epidémie znásilnení 
a sexuálneho zneužívania žien. Rovnako častými sú aj boje medzi súperiacimi skupinami 
nelegálnych migrantov. V uplynulých mesiacoch došlo vo veľkej miere k násiliu medzi 
kurdskými a  tureckými prisťahovalcami v  Nemecku, Švajčiarsku a  Švédsku. Nemecko 
priznáva obrovské sociálne problémy v spojení s moslimskými imigrantmi.“11

Trestná činnosť zo strany nelegálnych migrantov voči domácemu obyvateľstvu je taktiež 
podobného charakteru, hlavné zastúpenie majú krádeže, lúpeže a napadnutia. Utečenci sa 
vo veľkej miere dopúšťajú poriadkovej kriminality, keď demolujú rôzne verejnoprospešné 
zariadenia a  budovy autobusových staníc a  vlakových nádraží a  ich okolie. Do  tejto 

11 German Politican Tells Critics Of Illegal Immigration To Leave Germany [online]. [cit. 2015-11-09]. 
Dostupné na internete: http://stop-hate-crimes.com/2015/10/19/german-politician-tells-critics-of-illegal-
immigration-to-leave-germany/
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skupiny by sme mohli zahrnúť aj samotné nelegálne prekračovanie hraníc, za ktoré by 
mohol byť postihnutý aj každý bežný občan Európskej únie v období pred ustanovením 
Schengenského priestoru, pričom závažnosť tohto trestného činu je viditeľná v  tom, 
že neuposlúchnutie príkazu pohraničnej stráže môže vyústiť až do použitia smrtiacich 
prostriedkov. Rovnako by sa dalo polemizovať o vyvodzovaní zodpovednosti za útoky 
na  verejných činiteľov pri stretoch pohraničných a  poriadkových zložiek so skupinami 
nelegálnych migrantov, hlavne počas ich cesty cez územia členských štátov. 

Viditeľne vzrastajúca nespokojnosť zo strany občanov Európskej únie so súčasnou situáciou 
sa prejavuje vo zvýšení kriminality páchanej voči nelegálnym migrantom. Rozšírené sú 
prípady podpaľovania utečeneckých centier. Na území Nemecka a Švédska sú evidované 
stovky prípadov podpaľačstva. „V prvej polovici tohto roka bolo zaznamenaných 200 útokov 
na  domy žiadateľov o  azyl, čo je dvojnásobný nárast v  porovnaní s  minulým rokom 
a trojnásobný nárast oproti roku 2013. Podľa analytikov sú skutočné čísla pravdepodobne 
oveľa vyššie. Mnoho utečencov nenahlási útoky predovšetkým preto, že na seba nechcú 
upútavať ďalšiu pozornosť. Väčšina útokov bola zameraná na čerstvo zrekonštruované 
prázdne budovy čakajúce na prijatie nových skupín utečencov, ktoré sa bežne nachádzajú 
v  malých obciach, kde prítomnosť neznámych cudzích osôb vyvoláva zvýšenú úzkosť 
u  miestnych obyvateľov. Začiatkom tohto mesiaca vymazal vyhľadávač Google mapu, 
ktorá vykresľuje umiestnenie stoviek utečeneckých útulkov po celom Nemecku s názvom, 
žiadne utečenecké tábory v  mojom okolí. Jej autori podnecovali ľudí k  zakresľovaniu 
konkrétneho umiestnenia utečeneckých centier vo svojom okolí.“12 Stúpajúcu tendenciu 
majú aj násilné trestné činy proti utečencom, evidované sú prípady ublíženia na zdraví 
a  ďalšie útoky s  pomocou rôznych obranných prostriedkov, akými sú napríklad slzný 
plyn. Rovnako rastie aj xenofóbne správanie zo strany domáceho obyvateľstva, prejavuje 
sa hlavne častými protestmi proti nelegálnym migrantom a  rozširovaním rasistických 
názorov prostredníctvom sociálnych sietí. 

Neprehliadnuteľný význam pri zabezpečovaní presunu nelegálnych migrantov majú 
prevádzačské skupiny. Boj s nelegálnym prevádzačstvom, či už v štátoch pôvodu, tranzitu 
alebo v štátoch Európskej únie, by priniesol viditeľné výsledky. Výskumy dokazujú, že jedným 
z faktorov podnecujúcich vznik nelegálnej migrácie je jednoduchosť zabezpečenia transportu 
z krajiny pôvodu, aspoň na vonkajšie hranice Schengenského priestoru. Rovnako známe sú 
aj fakty, že početné prevádzačské skupiny operujú v oblastiach, ktoré sú zložité pre prechod 
z dôvodov bezpečnostnej situácie na danom území alebo prírodných podmienok, akými 
sú napríklad prekonanie púšte či mora. Je poľutovaniahodné, že vedomosti o  fungovaní 
prevádzačských skupín nevedú k  žiadnym efektívnym opatreniam na  zamedzenie ich 
činnosti. Rovnako známe sú aj prípady využívania prevádzačských skupín operujúcich vnútri 
Európskej únie na zabezpečenie tranzitu nelegálnych migrantov alebo snaha o privyrobenie si 
takýmto spôsobom zo strany občanov členských štátov, bez reálneho napojenia na akúkoľvek 
organizovanú prevádzačskú skupinu. 

12 Germans greet influx of refugees with free food and firebombings [online]. [cit. 2015-11-09]. Dostupné 
na internete: http://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/germans-greet-influx-of-refugees-free-food-
fire-bombings
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Ohrozenie bezpečnostnej situácie je badateľné v už spomínanom pohybe veľkého počtu 
osôb bez ich akejkoľvek identifi kácie alebo zaradenia do bezpečnostných databáz. S týmto 
je spojený aj nedostatok zdravotných záznamov o  mnohých nelegálnych migrantoch, 
ktorí môžu trpieť nákazlivými chorobami, a  o  ich deťoch, ktoré nemusia mať povinné 
očkovanie, a tým môžu ohroziť zdravie obyvateľov Európskej únie. 

Možné bezpečnostné riziko môžu predstavovať aj integrovaní islamskí obyvatelia 
žijúci na území Európskej únie už niekoľko generácií. Väčšinu z nich môžeme pokladať 
za  legálnych prisťahovalcov alebo potomkov utečencov, ktorým bol priznaný azyl 
v minulosti. Na jednej strane udržiavajú svoje tradície a náboženstvo, ale na strane druhej 
sú hrdí na  podmienky, ktoré si vydobyli na  území Európskej únie. Príliv nelegálnych 
migrantov môže viesť k  strachu o  ich postavenie v  spoločnosti alebo k  neochote 
priznať migrantom status a benefi ty spojené so zaradením do ich dlhodobo fungujúcej 
poeurópštenej islamskej komunity na území viacerých členských štátov. 

Európska únia sa voči nelegálnym migrantom správa podľa svojej fi lozofi e a zásad, aj keď 
je jej humanitárny a tolerantný prístup podrobovaný obrovskej kritike. Avšak je potrebné 
si pripustiť aj fakty, ktoré hovoria o jednoznačných bezpečnostných rizikách prameniacich 
z vzniknutej situácie, a preto by bezpečnosť občanov Európskej únie nemala byť braná 
na ľahkú váhu a jej zabezpečenie by malo mať prednosť pred zabezpečovaním niektorých 
práv nelegálnych migrantov. 

4  Uskutočnené a navrhované riešenia migračnej krízy

Pre zníženie počtov nelegálnych migrantov prichádzajúcich na územie Európskej únie 
je potrebné získanie relevantných informácií o situácii spojenej so vznikom nelegálnej 
migrácie na  územiach štátov pôvodu utečencov a  rovnako zmapovať aj zdroje 
informovanosti občanov, vyvolávajúce podnety migrovať práve do  Európy a  zároveň 
vyriešiť celý rad čiastkových problémov vznikajúcich v súvislosti s fenoménom nelegálnej 
migrácie. 

Náležité zmapovanie celkovej situácie v problémových regiónoch pomocou vysielania 
tímov expertov pomôže k vytvoreniu presného obrazu o podmienkach na území štátov 
pôvodu migrantov a  dôvodoch pre rozhodnutie obyvateľov opustiť daný štát. Pre 
obmedzenie nelegálnej migrácie je taktiež potrebné na  jednej strane zistiť a zamedziť 
motivačné iniciatívy vznikajúce medzi obyvateľstvom a  vo väčšej miere podporovať 
opatrenia vlád štátov pôvodu na riešenie odlivu ich obyvateľov. Dôležité je sa zamerať 
na rozklad sietí prevádzačských skupín a ustanoviť efektívnejšie prostriedky konfi škácie 
prostriedkov prepravy nelegálnych migrantov v snahe zabezpečiť, aby bolo dosiahnutie 
vonkajšej hranice Schengenského priestoru čo najviac problematické. K  dosiahnutiu 
želaných výsledkov by mohlo napomôcť aj zlepšenie mechanizmov osvety a prevencie 
v  štátoch pôvodu nelegálnych migrantov spolu so sprísneným migračnej a  azylovej 
politiky Európskej únie.
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Riešenia zo strany Európskej únie sú rozporuplné, pretože viaceré z nich poskytujú iba 
dočasné riešenie situácie a  v  konečnom dôsledku môžu priniesť zhoršenie budúceho 
vývoja. Koncept dočasného azylu sa zdá ako najviac logické riešenie momentálneho 
stavu, ale prináša celý rad nevýhod. Nelegálni migranti so statusom dočasných azylantov, 
ktorý má byť poskytovaný na obdobie troch rokov za účelom získania času na preverenie 
spĺňania podmienok pre udelenie trvalého azylu, nepočíta s  dostatočne efektívnymi 
donucovacími prostriedkami pre prípad nesplnenia podmienok a následného núteného 
návratu na územie štátu pôvodu. Rovnako treba rátať s neochotou nelegálnych migrantov 
vrátiť sa na územie svojho domovského štátu, ktorá môže vyústiť až do vážnych nepokojov 
na území Európskej únie, pretože sa počíta s tým, že počty nelegálnych migrantov budú 
naďalej stúpať a tým pádom aj ich zastúpenie v členských štátoch bude čím ďalej, tým 
väčšie. Rovnako závažným aspektom je takisto plytvanie fi nančnými prostriedkami 
vynaloženými na  zrýchlenie integračného procesu azylantov v  prijímajúcich štátoch 
a hrozba zintenzívnenia podnecovania k pokračovaniu v nelegálnej migrácii z dôvodov 
zvýšenia informovanosti o celkovej situácii, zmenách a procesoch a jej zdieľania s ďalšími 
obyvateľmi rizikových oblastí prostredníctvom komunikačných prostriedkov. 

Vyhlásenia viacerých členských štátov Európskej únie o  tom, že prijmú určité počty 
utečencov z konkrétnych krajín, kde pretrvávajú vojenské konfl ikty, sú všeobecne známe. 
Nezaoberajú sa však faktom, že mnohí z  utečencov nelegálnym spôsobom prekročili 
hranicu jedného alebo dokonca viacerých členských štátov, čím sa na  jednej strane 
dopustili trestného činu, avšak ako utečenci majú právo na požiadanie o azyl, ale majú 
záujem oň žiadať v inom štáte ako v tom, na ktorého území sa momentálne nachádzajú. 
Tento fakt vyvoláva zbytočný chaos a  snahy o  čo najrýchlejšie presuny nelegálnych 
migrantov akýmikoľvek prostriedkami na  územie prijímajúceho štátu. Pozorovateľné 
sú začínajúce snahy o riešenie tohto problému, ale nie sú dostatočné. Vhodné by bolo 
koncentrovať nelegálnych migrantov do väčších záchytných táborov, v rámci ktorých by 
priamo na mieste adekvátne počty úradníkov prijímajúcich štátov preverovali splnenie 
aspoň najzákladnejších podmienok pre udelenie azylu, podieľali by sa na získavaní údajov 
potrebných pre zaradenie osôb do databázových systémov a prípadne by začali legitímny 
proces vydávania chýbajúcich cestovných a  iných dokladov, ktoré by mohli byť vydané 
na účel vstupu na územie členských štátov iba na základe príslušného potvrdenia, ktoré 
by umožňovalo aspoň dočasný prístup na územie Európskej únie. 

Rovnako nutné je aj vytvorenie jednotného a efektívneho spôsobu transportu nelegálnych 
migrantov na území Schengenského priestoru, ale aj pre prípady ich núteného návratu 
do  krajín pôvodu. V  súvislosti s  predošlým návrhom by sa mala zabezpečiť priama 
preprava utečencov zo záchytných táborov do prijímajúcich štátov po vydaní príslušného 
potvrdenia, bez toho, aby tým boli akýmkoľvek spôsobom dotknutí ostatní občania 
Európskej únie. Kontrola nad transportom nelegálnych migrantov na území Schengenu 
umožní zavedenie jednotných opatrení na vnútroštátnych hraniciach členských štátov 
plniacich svoje funkcie, obmedzí nelegálne prekračovanie vnútorných hraníc členských 
štátov a  rovnako nebude viac potrebné ďalšie uzatváranie hraníc členských štátov. 
Najjednoduchšie opatrenie spĺňajúce svoj účel je navracanie ekonomických migrantov 
späť do  štátov ich pôvodu. Využitie lodnej prepravy na  tento účel ponúka možnosť 
zlepšenia monitorovania priestoru Stredozemného mora za účelom neustálej aktualizácie 
informácií týkajúcich sa lodných ciest prevádzačských skupín. 
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Pre fungovanie spomínaných návrhov je esenciálne sledovať vývoj pohybu nelegálnych 
migrantov. Napriek tomu, že trasy utečencov sa neustále menia, vždy sa nájdu určité body, 
v ktorých sa spájajú viaceré skupiny do väčších celkov. Preto je nevyhnutné zavedenie 
prostriedkov, ktoré napomôžu k zvýšeniu reakcie schopnosti zo strany Európskej únie. 

Záver

Kontinuita Schengenského priestoru je značne poznamenaná častým uzatváraním hraníc, 
ktoré je síce vo väčšine prípadov dočasného charakteru a rovnako je aj legálne prípustné 
hlavne v závažných situáciách, ale pokiaľ sa situácia spojená s migračnou krízou nebude 
riešiť účinnejším spôsobom, je otázkou času, kedy dôjde k  opätovnému zavedeniu 
hraničných kontrol na  vnútorných hraniciach členských štátov, a  tým pádom rozpadu 
Schengenského priestoru. Kontrolné mechanizmy vonkajších hraníc Schengenského 
priestoru nie sú prispôsobené na  tak rozsiahli nápor nelegálnych migrantov, z  toho 
dôvodu dochádza k ich zlyhávaniu. Dôležité je posilnenie spoločnej snahy a spolupráce 
členských štátov v tejto oblasti a použitie všetkých dostupných prostriedkov pre urýchlené 
vyriešenie alebo aspoň zmiernenie súčasnej situácie. 

Všetci nelegálni migranti na  území Európskej únie sú svojím spôsobom ekonomickí 
migranti, pretože nehľadiac na  bezpečnostné podmienky v  štáte ich pôvodu, hlavný 
dôvod absolvovania náročnej a  nebezpečnej cesty je vedomosť, že ich možno prijmú 
v niektorom zo štátov nachádzajúcich sa na kontinente s najvyššou životnou úrovňou 
na  svete. Z  tohto dôvodu je jednoznačné, že počet azylantov, ktorí budú mať záujem 
o návrat do štátu svojho pôvodu po skončení vojenského konfl iktu na jeho území, bude 
minimálny. Podcenenie enormného a nekontrolovateľného prílivu nelegálnych migrantov 
na územie Európskej únie môže mať za následky vznik závažných budúcich problémov, 
akými sú hlavne nedostatočná integrácia imigrantov pri ich vysokom počte, zmena rasovej, 
etnickej a  náboženskej štruktúry obyvateľstva, vytváranie izolovaných spoločenstiev, 
sociálna záťaž, hospodársky úpadok, prejavy rasizmu v radoch domácich obyvateľov a ich 
politických predstaviteľov a  ďalšie rizikové faktory, predovšetkým uľahčenie páchania 
medzinárodnej organizovanej kriminality. 

Kritika smerovaná voči Európskej únii z  dôvodov podceňovania a  zanedbávania miery 
problémov a  ohrozenia, ktoré so sebou priniesla migračná kríza, je síce oprávnená, ale 
žiadnym spôsobom nenapomáha k zlepšeniu súčasného stavu. Práve naopak, ak chceme 
byť objektívny, predstavme si situáciu, v ktorej by Schengenský priestor a Európska únia 
neexistovali a prišla by rovnaká vlna nelegálnych migrantov snažiaca sa prekonať hranice 
suverénnych štátov – či by ju bolo možné účinnejšie regulovať, alebo by smerovala k ešte 
väčším problémom, aké sú v súčasnosti, a razantnejším zásahom bezpečnostných zložiek 
dotknutých štátov vyvolávajúcich zbytočné krviprelievanie, ktoré by mohlo vyústiť až 
do občianskej vojny ako dôsledku zrútenia ekonomiky a štátnych aparátov rozdelených 
štátov Európy z  dôvodu neúnosnosti nákladov spojenými s  nelegálnymi migrantmi, je 
otázne. 
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Z toho dôvodu je absolútne zbytočné naďalej strácať čas venovaním pozornosti tomu, čo 
už nevieme zmeniť, ale radšej pracovať na zjednocovaní a spolupráci za účelom vyriešenia 
aktuálnej situácie a problémov s ňou spojenými, zaoberať sa pôvodom nelegálnej migrácie 
a  pracovať na  dosiahnutí želaných výsledkov prostredníctvom spoločnej komunikácie 
a  snahou o  dosiahnutie konsenzu pri zavádzaní budúcich opatrení a  sledovaní ich 
následného dodržiavania. Potrebné je vyvíjať spoločnú iniciatívu všetkých členských 
štátov Európskej únie, nie iba tých, ktoré sú migračnou krízou zasiahnuté najviac, pretože 
ani oni nedokážu poskytovať humanitárnu a sociálnu pomoc pre nelegálnych migrantov 
navždy. 
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Abstrakt
V súčasnom období sa výrazne zvyšuje potreba nových vedeckých poznatkov a potreba 
vedeckého organizovania systému bezpečnostných činností. Nové štrukturálne 
a  funkcionálne dimenzie bezpečnostnej praxe vyžadujú efektívny transfer vedeckých 
poznatkov, ktorý funguje ako permanentná extenzia a vzájomné ovplyvňovanie vedeckých 
poznatkov a  praktickej činnosti. Jeho efektívnosť je ovplyvňovaná predovšetkým 
úrovňou reálneho využívania vedeckých poznatkov v bezpečnostnej praxi. V článku je 
venovaná pozornosť utváraniu vedeckej teórie a  charakteristika bezpečnostnej praxe 
a konštituovania teórie bezpečnostných rizík a ich miesta v systéme bezpečnostných vied.

Kľúčové slová
potreba vedeckých poznatkov, transfer, bezpečnostné teórie, prax, bezpečnostné riziká, 
bezpečnostná veda 

Abstract
In the current period, the need for new scientifi c knowledge and the need for scientifi c 
organization of security activity increase signifi cantly. New structural and functional 
dimensions of security practices require eff ective transfer of scientifi c knowledge, which 
acts as a  permanent extension and interaction of scientifi c knowledge and practical 
activities. Its effi  ciency is infl uenced mainly by the level of real use of scientifi c knowledge 
in security practice. The article is devoted to the creation of a scientifi c theory and practice 
safety characteristics and constitution of the theory of security risks and their place in the 
system of security sciences.
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organizace Vysoké školy finanční a správní.
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Úvod

Rozvoj každej konkrétnej vedy je do istej miery determinovaný predstavami o jej mieste 
v systéme vedného poznania. V histórii bezpečnostných činností malo a má aj v súčasnosti 
riešenie tejto otázky podstatný význam pre určenie jej funkcie a úlohy v bezpečnostnej 
politike štátu (celej EÚ), aj pri objasnení zdrojov tých poznatkov, ktorých využívanie zvyšuje 
potenciál bezpečnostných prostriedkov a metód identifi kácie, poznanie bezpečnostnej 
situácie, ale aj procesu realizácie konkrétnych bezpečnostných činnosti.

V súčasnom období sa výrazne zvyšuje potreba nových vedeckých poznatkov a potreba 
vedeckej organizácie systému bezpečnostných činnosti. Nové štrukturálne a funkcionálne 
dimenzie bezpečnostnej praxe vyžadujú efektívny transfer vedeckých poznatkov, ktorý 
funguje ako permanentná extenzia a  vzájomné ovplyvňovanie vedeckých poznatkov 
a praktickej činnosti. Jeho efektívnosť je ovplyvňovaná predovšetkým úrovňou reálneho 
využívania vedeckých poznatkov v bezpečnostnej praxi.

Transfer vedeckých poznatkov prebieha v premenlivom a zložitom sociálnom prostredí, 
ktoré priebežne generuje množstvo rôznych bezpečnostných situácií, ktorých riešenie je 
ovplyvňované radom najrôznejších faktorov:

• konkrétnou úrovňou konštituovania a rozvoja bezpečnostných vied na národnej 
a medzinárodnej úrovni,

• úrovňou a  stupňom inštitucionálneho zabezpečenia bezpečnostných vied 
(materiálneho, personálneho, fi nančného a pod.),

• efektívnosťou transferu vedeckých poznatkov do profesijných činností bezpečnost-
ných orgánov, predovšetkým do  riadiacej činnosti bezpečnostných manažérov 
základného, stredného i vrcholového stupňa,

• pripravenosťou vedeckého spoločenstva bezpečnostných vied poskytovať 
bezpečnostnej praxi využiteľné vedecké poznatky,

• pripravenosť subjektov bezpečnostnej praxe systematicky prijímať, aplikovať 
a  využívať vedecké poznatky (na  všetkých úrovniach manažérskych funkcií 
ministerstva vnútra, ministerstva obrany a ďalších stupňov riadenia bezpečnostných 
orgánov),

• stupňom eliminácie retardačných faktorov a bariér.

Transfer vedeckých poznatkov teórie bezpečnostných rizík do praktickej činnosti rôznych 
subjektov bezpečnostnej praxe je vzťahom zložitým, protirečivým, multifaktoriálne 
podmieneným a predovšetkým vzťahom obojstranným a odráža všeobecno-fi lozofi cké 
rešpektovanie vzťahu teórie a praxe v konkrétnom bezpečnostnom prostredí. Transfer 
vedeckých poznatkov je vo všeobecnosti chápaný ako ich prenos, ako spojnica medzi 
teóriou a praxou. 



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2017, ročník 2134

Vytváranie rôznych obranných a  ochranných systémov je úzko späté s  rozvíjaním ich 
teoretickej refl exie v podobe nových vedných odborov, najmä teórie bezpečnostných 

rizík, teórie krízového manažmentu, resp. teórie bezpečnostného manažmentu 

v rámci teórií konštituujúcich sa bezpečnostných vied. Predovšetkým z tohto dôvodu 
sa javí ako viac než potrebné, aby sa teoretické prístupy teórie rizík vo všeobecnosti a teórie 
bezpečnostných rizík osobitne stali pevnou súčasťou profesionálnej pripravenosti všetkých 
zamestnancov a dobrovoľných pracovníkov všetkých subjektov, vytvorených na obranu 
a ochranu vonkajšej i vnútornej bezpečnosti proti ohrozeniam všetkého druhu. Absencia 
odborných teoretických prístupov manažmentu rizík môže v značnej miere ohrozovať 
funkčnosť týchto systémov a predovšetkým môže znemožniť vytváranie integrovaného 
záchranného systému, ktoré nie je možné bez hlbšieho pochopenia a  rešpektovania 
základných teoretických, metodologických a  metodických prístupov, bez zjednotenia 
v chápaní a využívaní kategoriálneho aparátu teórie rizík (vrátane manažmentu rizík a to 
aj v legislatívnych dokumentoch.)

V  predloženej štúdii sú zhrnuté tie vybrané okruhy odborných problémov, ktoré je 
možné považovať v súčasnom období za najaktuálnejšie, v dostatočnej miere odborne 
prepracované, pritom ale nie vždy chápané a prezentované vo funkčných súvislostiach.

Teória bezpečnostných rizík, ako relatívne veľmi mladá vedná disciplína, dynamikou 
vývinu svojich štrukturálnych otázok odráža, v podobe ešte stále fragmentárnej teoretickej 
refl exie, veľmi zložité a pálčivé problémy „záchranárskej praxe“ v celom globálnom a tiež 
v národnom, či regionálnom meradle. 

Vedecké poznanie v  sebe integruje obidve jeho roviny, empirickú a  teoretickú. Aj keď 
je miera zástoja oboch rovín v  rôznych konkrétnych oblastiach poznania rozličná, nie 
je možné, aby niektorá z  oboch rovín úplne absentovala. Bez opory o  empirické fakty 
a  empirické metódy, používané pri ich získavaní by poznanie bolo len akademickou 
„špekuláciou“, teoretickou konštrukciou, „stojacou na blate“. Empirická rovina poznania 
je nevyhnutná pre teoretické „uchopenie“ objektívnych a zovšeobecnených poznatkov. 
O vedeckom poznaní bezpečnostnej praxe môžeme hovoriť až pri práci s objektívnymi 
empirickými faktami. 

Na druhej strane ale poznanie bez potrebnej úrovne teoretického zovšeobecnenia, bez 
teoretickej generalizácie by bolo využiteľné len v obmedzenom meradle, pre určitú oblasť 
praxe, resp. pre určité vývojové obdobie a nebolo by možné využívať získané poznatky 
v širšom vedeckom meradle.

Teoretická rovina je zavŕšením celého procesu poznania. Opiera sa o empirickú rovinu pri 
budovaní integrovaného systému vedeckých poznatkov, ktoré na istej úrovni objektívnosti, 
konzistentnosti a koherentnosti tvoria vedeckú teóriu4.

Skúsenosti ukazujú, že pri posudzovaní vzťahu teórie a  praxe vo všeobecnosti, ale 
v bezpečnostnej sfére osobitne, sa vyskytujú dva extrémne prístupy:

4 Pozri napr. PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Úvod do teórie a metodológie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017; 
PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Potřeba a transfer vědeckých poznatků. Plzeň: A. Čeněk, 2017.
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• odtrhnutie vedy od  praxe, pestovanie neplodnej „vedy pre vedu“ – napr. aj 
sledovanie ekonomicky a spoločensky neužitočných javov, ktoré je možné označiť 
pojmom „prehnaný scientizmus“;

• nihilizácia akýchkoľvek vedeckých prístupov („trpená veda“), založená 
na  nepochopení reálnych možností a  prínosov vedy. Tento extrém je možné 
označiť ako „prehnaný empirizmus“.

Skúmanie a objasňovanie problematiky bezpečnostných rizík si vyžaduje rešpektovať 

základné teoretické a  metodologické východiská skúmania takýchto zložitých, 
špecifi ckých javov a procesov, predovšetkým sú to: 

• systémový prístup – ktorý v  sebe koncentruje nevyhnutnosť postihovať javy 
a procesy bezpečnostnej praxe vo vzájomných väzbách a súvislostiach;

• vývinový prístup – vyjadrujúci nevyhnutnosť postihovať ich v  dynamicky sa 
vyvíjajúcich časových a priestorových dimenziách;

• činnostný prístup – vyjadrujúci nevyhnutnosť realizovať vedecké poznanie 
bezpečnostnej reality priamo v činnosti skúmaných subjektov.

1  Utváranie vedeckej teórie

Proces utváranie vedeckej teórie spravidla prebieha v jednotlivých, na seba nadväzujúcich 
fázach. Sú to predovšetkým nasledujúce fázy:

• zbieranie empirických skúseností z praxe,
• zovšeobecnenie a evaluácia skúseností,
• záznam, deskripcia pozitívnych skúseností – tvorba jednoduchých metodík,
• zhrnutie parciálnych metodík do rozsiahlejších teoretických návodov,
• vytváranie súvislých teoretických koncepcií,
• overovanie teoretických záverov v praxi.

2  Charakteristika bezpečnostnej praxe

Bezpečnostná prax sa vyznačuje značnou neistotou a  neurčitosťou. Pokiaľ neistoty je 
možné kvantifi kovať pomocou nástrojov matematickej štatistiky, neurčitosti je možné len 
odhadovať na základe pokiaľ možno čo najdôkladnejšieho poznania minulosti a súčasnosti 
bezpečnostného javu a pomocou špecifi ckých (napr. expertných) metód. 

V  podmienkach neurčitosti nemajú javy a  procesy konštantný tvar a  priebeh, ani pri 
kauzálnej súvislosti týchto javov a  procesov. Sú zdrojom protirečivosti medzi tým, čo 
očakávame a skutočnosťou. Tieto protirečenia sa v určitej fáze, ak nie sú riešené, stávajú 
zdrojom bezpečnostných hrozieb. Vývoj a  správanie sa systému v  oblasti bezpečnosti 
súvisia s jeho stabilitou.

Stabilitu systému je možné vyjadriť ako schopnosť systému zotrvávať v určitom stave pri 
pôsobení určitých rušivých faktorov, alebo sa do tohto stavu po vychýlení navracať. Vývoj 
a správanie sa systému v oblasti bezpečnosti súvisia s jeho stabilitou. Vnútorná nestabilita 
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jednotlivých prvkov systému a väzieb medzi nimi spôsobuje nestabilitu celého systému 
a je možným zdrojom ohrozenia bezpečnosti v celom systéme.

3  Vedecká prognóza vývoja bezpečnostnej praxe

Čo najpresnejšia prognóza vývoja bezpečnostnej praxe je pre prijímanie potrebných 
rozhodnutí na  minimalizáciu bezpečnostných rizík mimoriadne dôležitá. Samotná 
prognóza zahrňuje celú škálu zložitých procesov. Skúsenosti z  praxe ukazujú, že pri 
získavaní vedeckých poznatkov a  utváraní vedeckých prognóz vývinu bezpečnostnej 
praxe je možné uplatniť nasledujúci postup:

• identifi káciu možných bezpečnostných hrozieb a ich prípadná lokalizácia,
• kvantifi káciu bezpečnostných hrozieb z  hľadiska množstva akumulovaných 

zdrojov hmôt, síl a energií, prípadne negatívnych tendencií,
• hodnotenie pravdepodobnosti aktualizácie bezpečnostných hrozieb z  hľadiska 

intenzity a mohutnosti ich faktorov,
• vymedzenie týchto faktorov a  prognóza možných dôsledkov aktualizácie 

bezpečnostných hrozieb,
• zohľadnenie možnej kumulácie pôsobenia viacerých bezpečnostných hrozieb 

v rámci regiónu, obce, objektu,
• alternatívne stanovenie možných následkov v prípade kumulácie bezpečnostných 

hrozieb, 
• posúdenie možnosti eliminácie a  znižovania účinnosti ničivých faktorov 

a  vyčlenenie takých, ktoré nie je možné eliminovať žiadnymi dostupnými 
technológiami, resp. organizačnými opatreniami, 

• stanovenie rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť počas reakcie na  vzniknutú situáciu 
a  návrh organizačných, materiálnych a  technických (technologických) opatrení 
na ich zníženie.

4  Roviny vedeckého poznávania bezpečnostnej praxe

Pri uplatnení základných metodologických prístupov vedeckého poznávania je možné aj 
poznávanie bezpečnostnej praxe, ako špecifi ckého okruhu problémov členiť nasledujúcim 
spôsobom:

• rovina empirická – elementárna, fragmentárna, 
• rovina teoretická – gnozeologické zavŕšenie procesu poznania, 
• rovina praxeologická – vyjadruje a potvrdzuje pravdivosť teórie, jej využiteľnosť 

v praxi.

5  Konštituovanie teórie bezpečnostných rizík

Teória bezpečnostných rizík je vlastne vedeckým odrazom (refl exiou) bezpečnostnej 
praxe v segmente rizík. Zatiaľ sa nachádza v štádiu koncipovania základných postulátov 
vedeckej teórie. 
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Bezpečnostné riziká

• Každé riziko je svojím spôsobom „bezpečnostné riziko“, pretože ohrozuje 
bezpečnosť daného systému,

• v prípade, ak je daný systém systémom bezpečnostným (napr. štátu, regiónu, fi rmy, 
jednotlivca), ide akoby „tautologicky“ o  bezpečnostné riziko bezpečnostného 
systému,

• pod pojmom „bezpečnostné riziká“ sú v tejto štúdii chápané riziká, ohrozujúce 

životy, zdravie, majetok občanov, prírodné prostredie, vnútornú a vonkajšiu 

bezpečnosť a funkčnosť štátu a najmä verejnej správy.

Miesto teórie bezpečnostných rizík v systéme vied

Teóriu bezpečnostných rizík je možné z  hľadiska miery všeobecnosti považovať 
za  aplikovanú vednú disciplínu, súčasť konštituujúcich sa bezpečnostných vied. 
Z hľadiska svojho obsahu má charakter hraničnej vednej disciplíny, prekrývajú sa v nej 
prístupy teórie pravdepodobnosti, neurčitosti, teórie chaosu, bezpečnostné teórie ako 
sekuritológia5, krízový manažment, manažment bezpečnostných rizík a i.

Atribúty vedeckej teórie

Teória, ak má byť považovaná za relatívne samostatný vedecký odraz konkrétneho úseku 
objektívnej reality sa musí vyznačovať:

• osobitným predmetom svojho skúmania, 
• špecifi ckými metódami skúmania,
• vlastným špecifi ckým kategoriálnym aparátom.

Predmet teórie bezpečnostných rizík

Pri skúmaní toho, čo je predmetom teórie bezpečnostných rizík ako vedy, je potrebné 
odpovedať na otázku na čo slúži poznanie a ovládanie bezpečnostných rizík. Zmyslom 
týchto zložitých činností je ochrana životov, zdravia a  majetku obyvateľov a  hodnôt 
životného prostredia. Za predmet teórie bezpečnostných rizík je možné vo všeobecnej 
rovine považovať podstatu, charakteristiku, morfológiu a typológiu bezpečnostných 

rizík, proces vývoja týchto rizík s  dôrazom na  identifi káciu a  analýzu zdrojov ich 

vzniku, faktory, ovplyvňujúce ich priebeh, prognózovanie tendencií ich vývinu 

a rozpracovanie strategických prístupov pre zaobchádzanie s nimi v manažmente 

bezpečnostných rizík.

5 Pozri tiež KORZENIOWSKI, L. F. Securitologia na poczatku XXI wieku. In: Securitologia. Krakow: EAS; BALOG, 
K. Integrální bezpečnost. Edice SPBI Spektrum 60, 2009.
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Úlohy teórie bezpečnostných rizík

• Vedecky skúmať konkrétne prejavy bezpečnostných rizík a odhaľovať ich podstatu, 
charakterizovať ich morfologické prejavy, systemizovať ich, analyzovať osobitosti 
jednotlivých typov.

• Odhaľovať súvislosti, hľadať algoritmy a kauzálne závislosti týchto javov a procesov.
• Prognózovať vývoj bezpečnostných rizík, ich parametrov a možných účinkov.
• Pripravovať pre bezpečnostnú prax, najmä pre manažment bezpečnostných rizík, 

adekvátne návrhy na prevenciu ich vzniku a minimalizáciu ich dôsledkov.

Kategoriálny aparát teórie bezpečnostných rizík

• Ako hraničná, aplikovaná vedná disciplína využíva prevažne kategoriálny aparát 
teórie pravdepodobnosti, teórie neurčitosti, bezpečnostných vied vo všeobecnosti6  
(napr. riziko, ohrozenie – hrozba, nebezpečenstvo, bezpečnosť, kríza, a i.).

• Využíva vlastné základné kategórie (napr. „bezpečnostné riziko“, „akceptovateľné 
riziko“, „zostatkové riziko“).

• Kategoriálny aparát teórie bezpečnostných rizík je priebežne utváraný 
a aktualizovaný.

6 Transfer vedeckých poznatkov teórie 

bezpečnostných rizík do bezpečnostnej praxe

Jedným z najdôležitejších problémov vzťahu vedeckej teórie a skúmanej praxe je transfer 
vedeckých poznatkov do praxe7. Transfer vedeckých poznatkov teórie bezpečnostných 
rizík do praktickej činnosti rôznych subjektov bezpečnostnej praxe je vzťahom zložitým, 
protirečivým, multifaktoriálne podmieneným a  predovšetkým vzťahom obojstranným 
a  odráža všeobecno-fi lozofi cké rešpektovanie vzťahu teórie a  praxe v  konkrétnom 
bezpečnostnom prostredí.

Transfer vedeckých poznatkov je vo všeobecnosti chápaný ako ich prenos, ako spojnica 
medzi teóriou a praxou. „Prenos a následné využitie dát, informácií, znalostí, poznatkov 
a získaných skúseností. Nie je to len technická záležitosť premiestnenia informácií, ale 
i  prenos skúseností, získaných v  iných bezpečnostných útvaroch, v  iných krajinách, 
odboroch, praxi, ktorá priamo nesúvisí s bezpečnostnou problematikou.“8 

6 Pozri napr.:  HOLOMEK, J., PORADA, V., HOLCR. K. Police sciences in the system of security sciences [Policajné vedy 
v systéme bezpečnostných vied] . In: Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnetrznego państwa 
Grupy Wyszehradzkiej z  perspektywy europejskiej. Józefów. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej 
im. Alcide De Gasperi, 2011.

7 PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Potřeba a transfer vědeckých poznatků. Plzeň: A. Čeněk, 2017.
8 ERNEKER, J., PORADA, V. Problémy transferu vědeckých poznatků v prostředí policejní organizace. Praha: PA 

ČR, 2004.
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Takto všeobecne vymedzený vzťah sa prejavuje v celej jeho komplexnej a dynamickej 
polohe v  jednotlivých rovinách bezpečnostnej praxe. To znamená, že zahrňuje roviny, 
v ktorých prevláda istá autonómnosť transferu jednotlivých sumárov vedeckých poznatkov 
do  činnosti subjektov bezpečnostnej praxe a  ich súčastí, resp. zložiek nad centrálnym 
riadením a  uskutočňovaním transferu (napr. zo strany štátu, aliancie, únie a  pod.) až 
po opačnú hranicu, ktorá je spravidla charakteristická tým, že prevláda direktívne riadenie 
transferu zo strany vrcholových orgánov bezpečnostného systému (štátu apod.).

V  podmienkach neurčitosti nemajú javy a  procesy konštantný tvar a  priebeh, ani pri 
kauzálnej súvislosti týchto javov a procesov. Pre samotný transfer vedeckých poznatkov 
do bezpečnostnej praxe z  toho vyplýva, že nie je možné takéto javy a procesy presne 
identifi kovať. Tieto podmienky sú zdrojom protirečivosti medzi tým čo očakávame 
a  skutočnosťou. Tieto protirečenia sa v  určitej fáze, ak nie sú riešené, stávajú zdrojom 
bezpečnostných hrozieb. Disharmónia medzi očakávaným výsledkom činnosti 
a skutočným výsledkom je vyjadrením nestability a neurčitosti prostredia.

Bezpečnostná prax sa vyznačuje značnou neistotou a  neurčitosťou. Pokiaľ neistoty je 
možné kvantifi kovať pomocou nástrojov matematickej štatistiky, neurčitosti je možné len 
odhadovať na základe pokiaľ možno čo najdôkladnejšieho poznania minulosti a súčasnosti 
bezpečnostného javu a pomocou špecifi ckých (napr. expertných) metód.

Napriek odlišnosti podmienok vzniku javov bezpečnostnej praxe a priebehu ich vývinu, 
je možné nájsť určité znaky, ktoré je možné považovať za základné charakteristiky tohto 
vývinu vo všeobecnosti. Medzi takéto znaky je možné začleniť najmä:

• Nedostatok vhodných informácií v  dobe, keď sú potrebné a  redundancia 
komunikačných tokov. 

• Veľký nárast činnosti a ich značná rôznorodosť, tiež skutočnosť, že dochádza k ich 
prekrývaniu.

• Činnosť v časovej tiesni, ktorá často vyvoláva stres.
• Trvalý boj s rezistenciou ľudí proti zmenám a riešenia častých stretov záujmov.
• Používanie špecifi ckých a  často veľmi originálnych manažérskych postupov 

a metód.
• Využívanie autokratického štýlu riadenia pri riešení bezpečnostných situácií, 

rozhodovanie pri nedostatku informácií.
• Rýchle šírenie negatívnych informácií o vývine bezpečnostných hrozieb modernými 

komunikačnými prostriedkami, čo môže negatívne ovplyvňovať verejnosť a dáva 
podnet ku vzniku paniky.

• Narušenie normálne používaných postupov a metód riadenia.

Základné črty transferu

Medzi základné charakteristické črty transferu vedeckých poznatkov teórie krízového 
manažmentu do  bezpečnostnej praxe patria najmä tie, ktoré v  symbióze vyjadrujú 
všeobecné prístupy ku skúmaniu a  vymedzovaniu vzťahu určitej oblasti spoločenskej 
praxe a vedeckej teórie, ktorá ju viac či menej adekvátne odráža na jednej strane, ale tiež 
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špecifi cké stránky vzťahu bezpečnostnej reality a teórie krízového manažmentu na strane 
druhej.

Pri rešpektovaní uvedeného je možné medzi charakteristické črty tohto transferu pracovne 
začleniť najmä:

Obojstrannosť ako charakteristická črta transferu značí, že praktická činnosť týchto 
subjektov bezpečnostnej praxe je zdrojom poznatkov pre vytváranie vedeckých refl exií 
v podobe bezpečnostných vied a popritom je kritériom ich hodnovernosti a použiteľnosti. 
Zároveň však vedecké poznatky umožňujú riešiť terajšie aj perspektívne otázky účinnosti 
praxe týchto subjektov (a ďalších subjektov bezpečnostného systému štátu).

Zložitosť uvádzaného transferu je jeho imanentnou charakteristickou črtou. Je na jednej 
strane výrazom zložitosti bezpečnostnej problematiky spoločenskej praxe, je však tiež 
vyjadrením zložitých podmienok konštituovania krízového manažmentu, ako bezpečnostnej 
vedy. 

Pokiaľ ide o  posudzovanie transferu z  hľadiska jeho protirečivosti, táto jeho 
charakteristická črta odráža na jednej strane vnútornú protirečivosť bezpečnostnej reality 
(napr. protirečenia medzi požiadavkami na  ochranu a  možnosťami systémov ochrany, 
protirečenia medzi pozitívnym prínosom moderných technológií pre život človeka 
a s tým súvisiacim narastaním rizika a ohrozenia života) a zároveň je prejavom nepresnosti 
a niekedy aj „nedokonalosti“ teoretickej refl exie praxe z hľadiska vedeckej teórie.

Multifaktoriálna determinovanosť transferu, či už z hľadiska objektívnych potrieb vývinu 
a zdokonaľovania systémov ochrany životov, zdravia a majetku v modernej spoločnosti, 
alebo z hľadiska zložitých vzťahov rôznych subjektov (napr. štátnej správy, samosprávy, 
právnických a fyzických osôb) je ďalšou jeho charakteristickou črtou.

Ďalší znak transferu, uvedený ako jeho časová dimenzia, je možné chápať z  rôznych 
hľadísk. Predovšetkým je to skutočnosť, že transfer prebieha najčastejšie takpovediac 
„ex post“, čiže vývin vedeckej teórie sa prirodzene oneskoruje za vývinom objektívnej reality 
(až na základe nazbierania a zovšeobecnenia skúseností, algoritmov konania a správania sa 
v rôznorodých krízových situáciách), pričom sa môžu vyskytovať obdobia, keď s využitím 
prognostickej funkcie vedeckého poznania vedecká teória rozpracováva otázky budúcich 
potrieb objektívnej reality. Časovú dimenziu transferu je možné vzťahovať tiež na plnšie 
pochopenie potreby určitého časového úseku, nevyhnutného na uskutočnenie vedeckej 
(ale napr. aj legislatívnej) refl exie vývinu praxe zo strany pracovníkov bezpečnostnej praxe 
(vrátane pracovníkov decíznej sféry).

Sprostredkovanosť transferu je podmienená tou skutočnosťou, že vedecké poznatky 
sa nepresadzujú v bezpečnostnej praxi priamo, bezprostredne, ale, ako bude uvedené 
neskôr, prostredníctvom zovšeobecňovania a  výmeny nahromadených skúseností 
činnosti rôznych subjektov, bezpečnostných ozbrojených zborov, záchranných systémov, 
využívania výsledkov vedeckovýskumnej práce, profesionálnou pripravenosťou všetkých, 
ktorí na plnení týchto úloh participujú a ktorí vytvárané odborné (ale tiež legislatívne) 
normy presadzujú do svojej praktickej činnosti.
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Skúsenosti z  uskutočňovania transferu ukazujú, že jeho charakteristickými črtami sú 
utilitárnosť a  výberovosť, ktoré sú vyjadrením výraznej špecifi ckosti takých činností, 
ako sú ochrana životov, zdravia a  majetku. Je zrejmé, že do  praxe sa najrýchlejšie 
a najúčinnejšie zavádzajú také poznatky vedeckých teórií, ktoré prispievajú ku riešeniu 
najpálčivejších problémov praxe. V súčasnom období ide najmä opatrenia proti hrozbe 
medzinárodného terorizmu, (s  použitím chemických a  biologických prostriedkov), 
zavádzania integrovaného záchranného systému, odborné, organizačné a  legislatívne 
riešenie otázok humanitárnej pomoci postihnutým apod.. Tieto, a ďalšie črty transferu 
významným spôsobom podmieňujú aj voľbu spôsobov a  ciest, ktorými sa transfer 
uskutočňuje.

Charakteristiky transferu

Posudzovanie transferu je možné uskutočňovať z hľadiska rôznych prístupov a s použitím 
rôznych kritérií. Vždy ale ide o  posudzovanie, kvantifi káciu jednotlivých parametrov 
transferu. Skúsenosti ukazujú, že medzi tieto parametre sú začleňované najmä tie 
charakteristiky, ktoré transfer čo najpresnejšie vyjadrujú: 

• Obsah, rozsah – množstvo, informačná bohatosť transferu.
• Procesuálna stránka, technológia transferu – spôsob realizácie a použitie metód 

a prostriedkov transferu.
• Prínos – užitočnosť transferu pre riešenie aktuálnych i  perspektívnych úloh 

bezpečnostnej praxe.
• Pripravenosť bezpečnostnej praxe – pohotovosť a  akcieschopnosť ohrozeného 

systému využiť vedecké poznatky, pripravenosť pracovníkov.
• Časový faktor – časová tieseň, alebo naopak dostatok času na realizáciu transferu, 

konkrétny časový úsek, v ktorom transfer prebieha.
• Priestorový, územný faktor – konkrétna geografi cká, sociálna, resp. iná lokalizácia 

transferu, prihliadanie na priestorový rozsah a územné špecifi ká.

Vzhľadom na zameranie tohto príspevku, bude pozornosť venovaná najmä prvým dvom 
charakteristikám9.

Obsahová stránka transferu vedeckých poznatkov

Pri odpovedi na otázku, aké sú štrukturálne komponenty obsahu transferu, (t.j. „čo je pri 
transfere prenášané?“) je možné pracovne uviesť, že sú to najmä: 

• Informácie, fakty, vedecké poznatky jednotlivo aj v podobe databáz, koncepcií, 
metodík prípadne až teórií.

• Hodnotenia, hodnotiace súdy, postoje a iné kvality.

9 Pozri napr. PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Potřeba a transfer vědeckých poznatků. Plzeň: A. Čeněk, 
2017.
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• Algoritmy postupov, mechanizmy posudzovania, teoretické konštrukcie, praktické 
skúsenosti. 

• Tradície, zvyklosti, normy, prijímaný „kánon“ činnosti.

Pre samotný transfer vedeckých poznatkov do  bezpečnostnej praxe je potrebné 
rešpektovať skutočnosť, že v podmienkach neurčitosti nemajú javy a procesy konštantný 
tvar a priebeh, a to ani pri kauzálnej súvislosti týchto javov a procesov. Z toho vyplýva, 
že nie je možné takéto javy a procesy presne identifi kovať. Tieto podmienky sú zdrojom 
protirečivosti medzi tým čo očakávame a  skutočnosťou. Tieto protirečenia sa v  určitej 
fáze, ak nie sú riešené, stávajú zdrojom bezpečnostných hrozieb. Disharmónia medzi 
očakávaným výsledkom činnosti a  skutočným výsledkom je vyjadrením nestability 
a neurčitosti prostredia.

Z hľadiska jednotlivých, navzájom sa prelínajúcich sfér, resp. oblastí vedeckého poznania, 
odrážajúcich jednotlivé oblasti bezpečnostnej reality je možné vymedziť nasledujúce 
tematické okruhy obsahu transferu vedeckých poznatkov:

• Obrana – poznatky o  aktivitách štátnych orgánov v  príprave na  situáciu alebo 
v  situácii, keď prevažuje násilné (ozbrojené) vonkajšie ohrozenie s  tendenciou 
deštrukcie štátu ako celku alebo výrazného narušenia jeho zvrchovanosti 
a  celistvosti. Tieto poznatky sa využívajú vo všetkých oblastiach existencie 
spoločnosti s dôrazom na oblasť obrany, najmä činnosti ozbrojených síl.

• Vnútorná bezpečnosť – poznatky o aktivitách štátnych orgánov v oblasti prevencie 
a eliminácie, resp. minimalizácie vnútorného ohrozenia, preventívne a represívne 
aktivity na  zaistenie zákonnosti na  území štátu. Tieto poznatky sa využívajú 
v činnosti polície, prokuratúry a súdov (s prípadnou asistenciou ozbrojených síl 
za vopred taxatívne vymedzených podmienok).

• Záchrana životov, zdravia a  majetku – poznatky o  aktivitách štátnych, 
samosprávnych inštitúcií aj samotných občanov na  záchranu životov, zdravia 
a  majetku, životného prostredia pri mimoriadnych udalostiach v  dobe mieru 
a v dobe vojny. Tieto poznatky sa využívajú prevažne v rámci civilného núdzového 
plánovania, integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, ochrany pred 
požiarmi a pod. (aj v medzinárodnom meradle).

• Ekonomická bezpečnosť – poznatky o aktivitách štátu, právnických a fyzických 
osôb pri ohrození disponibility surovinových, energetických a iných materiálnych 
zdrojov alebo pri iných ohrozeniach funkcie ekonomiky pre potreby života 
občanov, štátu a  pre zaistenie obranných, ochranných a  záchranných aktivít 
jednotlivých subjektov.

• Ekologická bezpečnosť – poznatky o  aktivitách štátu na  zaistenie odolnosti 
a ochrany ekosystému.

• Poznatky o  špeciálnej oblasti aktivít v  rámci medzinárodného spoločenstva 
na podporu svetového mieru a humanity.
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Procesuálna stránka transferu

Pri posudzovaní tejto stránky transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe je 
potrebné zvažovať najmä také parametre, ako sú napr.:

• Rýchlosť transferu – optimum, extrémy.
• Čas, doba trvania transferu – podľa miery jeho všeobecnosti. 
• Frekvencia (dávkovanie informácií) transferu – informácie po dávkach „porciách“.
• Modulácia – stvárnenie informácií – (cesty a spôsoby transferu).

Rýchlosť transferu je fenomén, v  ktorom sa prejavuje niekoľko tendencií. Jednak je 
to tendencia, ktorá reprezentuje spoločenskú objednávku, čiže vyjadruje požiadavku 
na  čo najrýchlejšie osvojenie si potrebných vedeckých informácií praxou, čo vyplýva 
z  narastajúcej intenzity a  frekvencie ohrození životov, zdravia a  majetku v  modernej 
spoločnosti. Ďalej sa tu prejavuje tendencia prirodzeného oneskorovania vedeckej 
refl exie objektívnej (bezpečnostnej) reality za potrebami bezpečnostnej praxe. Je zrejmé 
tiež, že rýchlosť transferu bude závisieť od  celej škály objektívnych a  subjektívnych 
determinujúcich činiteľov. Medzi nimi je možné uviesť napr. sociálne, politické, 
ekonomické ale tiež legislatívne podmienky, úroveň vedecko-technického rozvoja 
vo všeobecnosti a  špecifi cky v  oblastiach korešpondujúcich s  bezpečnostnou praxou 
a  na  druhej strane napr. vzdelanostnú, informačnú a  odbornú vyspelosť jednotlivých 
subjektov bezpečnostnej praxe. Rýchlosť transferu je tiež podmienená informačno-
technologickou a materiálno-technickou úrovňou vývinu spoločnosti. Rýchlosť transferu 
je možné z  tohto hľadiska posudzovať na  škále optimálnosti ako optimálnu, prípadne 
extrémne vysokú, alebo extrémne nízku, pričom oba extrémne prípady sú pre celkovú 
kvalitu transferu škodlivé.

Čas, resp. doba trvania transferu je charakteristika, ktorá je závislá na miere všeobecnosti 
samotného transferu, ktorá ovplyvňuje celkovú kvalitatívnu a  kvantitatívnu (sumu 
prenášaných vedeckých poznatkov) úroveň vedeckých poznatkov (v rôznych podobách). 
Z vyššou mierou všeobecnosti vedeckých poznatkov narastá čas trvania transferu.

Frekvencia transferu vyjadruje skutočnosť, že pre kvalitu transferu vedeckých 
poznatkov do  bezpečnostnej praxe je vhodné tieto usporiadať do  určitých „dávok, 
balíčkov“, s  usporiadaným obsahom aj rozsahom a  navzájom na  seba nadväzujúcich. 
Takéto „dávkovanie“ je prirodzeným dôsledkom postupného rozvoja teórie krízového 
manažmentu a  na  druhej strane umožňuje pre užívateľov v  bezpečnostnej praxi 
jednoduchšie „strávenie“ jednotlivých dávok informácií a  ich postupného osvojovania 
a uvádzania do svojej každodennej činnosti.

Moduláciou transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe je možné chápať 
samotné stvárnenie tohto procesu, čiže ako vymedzenie ciest a  postupov s  využitím 
potrebných prostriedkov. 

Pri chápaní transferu ako postupného procesu je možné pracovne tento proces usporiadať 
do niekoľkých, po sebe nasledujúcich a prelínajúcich sa etáp, v ktorých sú využívané 
adekvátne cesty a spôsoby. 
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• Skúmanie problémov praxe bezpečnostných systémov u nás i v zahraničí.
• Získavanie, analýza a usporiadanie vedeckých poznatkov.
• Štúdium zovšeobecnených a usporiadaných poznatkov.
• Vytvorenie algoritmov a  spôsobov riešenia problémov a  ich zavedenie 

do bezpečnostnej praxe – a to aj v normatívnej a legislatívnej oblasti.

Prvou etapou takto vytvoreného pracovného modelu transferu je skúmanie praktickej 
činnosti subjektov bezpečnostnej praxe, ďalších subjektov a záchranných systémov u nás 
i  v  zahraničí. Ide tu predovšetkým o  empirické poznávanie mechanizmov a  výsledkov 
praktickej činnosti systémov ochrany. Skúsenosti ukazujú, že najčastejšími cestami v rámci 
tejto fázy sú najmä:

• Získavanie empirických skúseností z každodennej praxe plnenia úloh bezpečnostnej 
praxe.

• Výmena a  zovšeobecňovanie pozitívnych skúseností – odborné zhromaždenia, 
semináre, školenia, publikovanie v odbornej tlači. 

• Využívanie pozitívnych empirických skúseností a  poznatkov pre skvalitnenie 
každodennej praxe – tvorba metodických príručiek a iných pomôcok. 

Ďalšou etapou transferu, ktorá sa úzko prelína a doplňuje s predošlou je získavanie, analýza 
a usporiadanie vedeckých poznatkov. Tento proces si vyžaduje prípravu a uskutočňovanie 
vedeckých výskumov, ktoré by zabezpečovali potrebnú úroveň poznania praxe a tendencií 
jej vývoja. V  rámci tejto etapy transferu je potrebné sústrediť pozornosť na  využitie 
nasledujúcich ciest a spôsobov:

• Vedecky koncipovaný a realizovaný výskum, získavanie vedeckých poznatkov. 
• Analýza a usporiadanie vedeckých poznatkov do podoby teoretických koncepcií.
• Výmena a využívanie relevantných skúseností a poznatkov iných krajín – tento 

spôsob je efektívne a systematicky využívaný.
• Štúdium zovšeobecnených a  usporiadaných poznatkov – je v  značnej miere 

obsahom analýzy súčasných a  načrtnutie trendov edukačných potrieb 
bezpečnostného systému. Takáto analýza je jedným zo základných predpokladov 
úspešnosti rozvoja každej organizácie – teda celého bezpečnostného systému ako 
aj jeho jednotlivých súčastí.

Jadrom a  zároveň najzložitejšou otázkou celého transferu je etapa, zahrňujúca 
vytvorenie optimálnych algoritmov a spôsobov riešenia problémov a ich zavedenie 

do bezpečnostnej praxe. Obsah tejto etapy transferu je v súčasnom období realizovaný 
mnohými spôsobmi a v rozličných formách, v závislosti na miere intencionality samotného 
transferu10.

Hľadisko miery intencionality transferu

Transfer vedeckých poznatkov do  bezpečnostnej praxe má v  závislosti na  miere jeho 
intencionality priebeh:

10 Tiež: PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy. Potřeba a transfer vědeckých poznatků. Plzeň: A. Čeněk, 2017.
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1. Intencionálny – cieľavedomý, zámerný – využitie intencionálneho pôsobenia 
spoločnosti a jej subsystémov.

2. Funkcionálny – spontánny – nezámerné, spontánne osvojovanie si vedeckých 
poznatkov v bezpečnostnej praxi.

Intencionálny priebeh transferu vedeckých poznatkov 
do bezpečnostnej praxe

V  prvom prípade, kde ide najmä o  využitie intencionálneho pôsobenia spoločnosti 
a  jej subsystémov, prebieha tento proces vo viac alebo menej inštitucionalizovaných 
formách. V týchto formách je transfer realizovaný v podstate ako edukačný proces.

Miera intencionality transferu ovplyvňuje konkretizáciu všeobecných cieľov edukačného 
procesu, ovplyvňuje stvárnenie jeho obsahu, voľbu metód a  prostriedkov ako aj jeho 
organizačné usporiadanie. Z  tohto pohľadu je možné edukačné procesy pre potreby 
bezpečnostného systému členiť na také, v ktorých je najmenšia miera intencionality, 
napr. obyvatelia sa spontánne oboznamujú napríklad s  metodikou poskytovania 
prvej pomoci, alebo so zásadami ich prípadnej evakuácie pri možnom ohrození 
prostredníctvom, pre tento účel pripravených, televíznych programov, letákov alebo 
iných mediálnych prostriedkov.

Ďalej sú to edukačné procesy, v  ktorých sa uplatňuje zámerné, intencionálne, ale 

neriadené učenie. Medzi také patria najmä osvetové prednášky, besedy s obyvateľmi, 
ukážky rôznych predmetov (napr. nových ochranných prostriedkov jednotlivcov) 
a  činností, spojené s  ich praktickým vykonávaním, na  ktorých je účasť obyvateľov 
dobrovoľná. Typickým prípadom takéhoto učenia je napríklad dobrovoľná a spontánna 
divácka účasť obyvateľov pri uskutočňovaní rôznych ukážok a cvičení v teréne. 

Najvyššiu mieru intencionality majú edukačné procesy riadené, čiže plánované, 
organizované a  kontrolované vzdelávanie – prevažne inštitucionalizované, rôzne 

typov edukačných procesov v rôznych inštitúciách.

Rozpracovanie základných vedeckých prístupov k  modernej koncepcii edukácie pre 
potreby bezpečnostného systému v nastávajúcom období, charakteristickom nárastom 
intenzity a frekvencie rizík a ohrození v rôznych oblastiach života spoločnosti a postupným 
začleňovaním našej krajiny do európskeho spoločenstva si vyžaduje:

• dôsledne charakterizovať jednotlivé skupiny subjektov, ktoré sa podieľajú 
na edukačných procesoch pre potreby bezpečnostného systému,

• ujasniť si prístupy k  formulácii a  konkretizácii cieľov edukačných procesov pre 
potreby bezpečnostného systému,

• ujasniť si možnosti nového kurikulárneho a  modulového usporiadania obsahu 
edukácie pre potreby bezpečnostného systému,

• analyzovať organizačné formy a edukačné koncepcie, umožňujúce zvýšiť účinnosť 
edukácie pre potreby bezpečnostného systému,
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• analyzovať edukačné metódy a  prostriedky, ktoré môžu prispieť ku zvýšeniu 
aktivity a  poznávacej motivácie účastníkov edukačných procesov pre potreby 
bezpečnostného systému.

V edukačných procesoch pre potreby bezpečnostného systému (najmä pre rôzne typy 
kurzov) sa javí ako výhodné modulárne usporiadanie obsahu edukácie, to znamená 
chápanie obsahu ako stavebnice istých modulov. 

7  Využívanie edukačných koncepcií, organizačných 

foriem, a edukačných metód pre transfer vedeckých 

poznatkov do praxe bezpečnostného systému

V  súčasnom období vývoja spoločnosti vo všeobecnosti a  osobitne bezpečnostného 
systému narastá nevyhnutnosť hľadania a  rozvoja takých foriem a  metód, ktoré môžu 
výraznejšie posilniť aktivitu všetkých účastníkov edukačných procesov pre potreby 
bezpečnostného systému.

V inštitucionálnych formách transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe sú 
osvojované vedomosti, vytvárané návyky, spôsobilosti, zručnosti a základy schopností 
v oblastiach:

• ako chrániť (ochrana života, zdravia a majetku, ekosystému),
• ako zachraňovať, vyslobodzovať (záchrana...),
• ako brániť (obrana pred útokom – teroristi, kriminálne živly, nepriateľ),
• ako uskutočňovať sebaochranu a sebaobranu,
• ako si poskytovať vzájomná pomoc, resp. uskutočňovať svojpomoc,
• ako odstraňovať následky a obnovovať normálny stav.

Modelovanie problémov bezpečnostnej praxe

Významnou súčasťou inštitucionálneho uskutočňovania transferu sa stále častejšie stáva 
modelovanie problémov bezpečnostnej praxe. Na základe analýzy bezpečnostnej praxe 
najmä získaných poznatkov o  priebehu procesov v  určitých podmienkach (parametre 
fyzikálneho prostredia, kvalita ľudského faktoru, kvalita a  kvantita síl a  prostriedkov), 
poznatkov o  obsahovej a  procesuálnej stránke transferu je možné vývin parciálnych 
otázok bezpečnostnej praxe modelovať. 

Modelovanie predstavuje istý spôsob abstrakcie a následnej transkripcie problematických 
stránok systému do kvantitatívneho modelu. Ako je uvádzané v odbornej literatúre11, pri 
modelovaní je možné využívať viaceré typy modelov, ako sú napr. modely symbolické, 
analogické a tiež napr. hmotné. Symbolický model (najčastejšie v podobe matematického, 
presnejšie kvantitatívneho modelu) je spomedzi týchto typov najabstraktnejší – jednotlivé 

11 MOORE, J, H., WEATHERFORD, L. R. Decision Modeling with Microsoft® Excel. PrenticeHall 2001.
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kategórie a  vzťahy medzi nimi sú v  ňom vyjadrované premennými, ich funkciami 
a matematickými vzťahmi. Analogický model je založený na využití rôznych grafov, máp. 
Hmotný model je istou viacrozmernou vizualizáciou reality, prípadne jej zmenšenou 
podobou. 

Iný prístup12 klasifi kácie modelov, prevzatý z  oblasti manažmentu vo vojenstve člení 
modely na dve veľké skupiny – modely materiálne a modely myšlienkové. Je zrejmé, že 
základným kritériom takéhoto členenia je materiálna podstata modelu. 

Matematické modely vývinu bezpečnostnej praxe využívajú logické a  matematické 
výrazové prostriedky. Predstavujú sústavy matematických funkcií alebo algoritmov. Tieto 
modely môžu byť ďalej členené na  analytické, štatistické a  kombinované (analyticko-
štatistické). Z  hľadiska potrieb transferu vedeckých poznatkov do  bezpečnostnej 
praxe je výhodné, že tieto skupiny modelov majú stochastický charakter a  umožňujú 
modelovať náhodné javy spojené so vznikom krízy a  vývinom krízovej situácie (napr. 
využitím rozloženia pravdepodobnosti hodnôt sledovaných parametrov alebo využitím 
metódy Monte Carlo)13. Táto metóda patrí v  súčasnosti medzi účinné nástroje analýzy 
náhodných javov vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, pričom môže byť s úspechom 
využiteľná aj v procese analýzy bezpečnostnej praxe (napr. bezpečnostného prostredia, 
bezpečnostných hrozieb a rizík). Jedným z najdôležitejších prvkov využitia tejto metódy 
je vytvorenie tzv. „umelej náhody“ generovaním pseudonáhodnej postupnosti.

Popri týchto klasifi kačných kritériách sú v  praxi rešpektované aj ďalšie kritériá, ktoré 
možno prezentovať. Môže to byť napr. účel modelovania, čiže aké úlohy má daný model 
plniť. Pri rešpektovaní tohto kritéria je možné modely členiť na: 

• modely prípravy síl a  prostriedkov bezpečnostného systému (využívané napr. 
pri príprave jednotlivých stupňov manažmentu – štábov, zásahových jednotiek, 
výcvikové modely),

• modely overovania plánov riadiacej činnosti,
• modely výskumu a vývoja.

V tejto súvislosti je potrebné objasniť vzťah medzi modelovaním a simuláciou14. Pojmom 
modelovanie býva spravidla označovaný proces generovania alebo konštrukcie, tvorby 
modelu nejakého originálu. Pojmom simulácia sa rozumie proces, ktorý je rôznym spôsobom 
spojený s využívaním už vytvoreného (aj overeného) modelu, slúžiaci na splnenie vytýčenej 
úlohy. Pri riešení úloh v sociálnom prostredí môže simulácia nadobudnúť charakter hry, 
resp. hrania rolí. V procese modelovania vystupuje aktívne autor modelu, pričom v procese 
simulácie nemusí byť autor modelu a jeho užívateľ identická osoba.

Proces modelovania bezpečnostnej praxe dovoľuje bez strát a časového stresu syntetizovať 
variantným spôsobom vplyv rôznych faktorov v rôznych podmienkach činnosti systému 
a  tak hľadať vhodné algoritmy riešenia problémov bezpečnostnej praxe v  celej škále 

12 Podrobne pozri BUZALKA, J. Teória bezpečnostných rizík. Bratislava: APZ 2012, s. 133 a n.
13 Bol to kódový názov úlohy počítačovej simulácie z obdobia vývoja prvej atómovej bomby v roku 1945 v Los 

Alamos.
14 Podrobne pozri BUZALKA, J.: Teória bezpečnostných rizík. Bratislava: APZ 2012, s. 133 a n.
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možných ohrození, v  jednotlivých obdobiach, od  prevencie vzniku, až po  záchranu 
a  obnovu činnosti systému15. Výhodou modelovania bezpečnostnej praxe je najmä 
možnosť vyhodnocovania účinnosti jednotlivých modelovaných opatrení riadiacej sféry, 
posudzovať ich kvalitu a využiť získané výsledky na zvýšenie účinnosti reálnych opatrení 
v prípade riešenia reálnych bezpečnostných situácií.

Funkcionálny priebeh transferu vedeckých poznatkov 
do bezpečnostnej praxe

Z  hľadiska existencie a  potrieb človeka je bezpečnosť jednou z  najviac pociťovaných 
potrieb. Pre naplňovanie uvedenej potreby a  na  základe pocitu ohrozenia sa ľudia už 
od  minulosti spontánne a  dobrovoľne začleňujú do  rôznorodých systémov záchrany 
a  ochrany ich bezpečnosti (Červený kríž, dobrovoľný Hasičský zbor, rôzne záujmové 
branno-bezpečnostné organizácie, branno-športové kluby, spolky a pod.) Pre naplňovanie 
potreby vlastnej bezpečnosti, resp. bezpečnosti iných ľudí (napr. rodiny, blízkych, priateľov 
a pod.) sa dobrovoľne začleňujú tiež do účasti v  rôznych aktivitách, ako je napr. účasť 
(často aj jednorazová) v rôznych školeniach, kurzoch (napr. sebaobrany), tréningových 
a zdokonaľovacích táboroch, sústredeniach apod.

Chápanie transferu vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe 
v osobnostnej rovine

V osobnostnej rovine (sfére) transferu vedeckých poznatkov do praxe bezpečnostných 
systémov je vyjadrená miera jeho subjektívnej, osobnostnej sprostredkovanosti, ktorá je 
podmienená skutočnosťou, že aktérmi transferu sú živí ľudia so svojimi osobnostnými 
charakteristikami. Sú to osobnostné faktory: 

• tých, čo produkujú, ukladajú, sprostredkovávajú vedecké poznatky (vedeckí 
pracovníci, riešitelia vedeckovýskumných úloh, výskumné tímy, pracoviská, 
databázy a pod.),

• tých, ktorí sú užívateľmi týchto poznatkov v praktickej činnosti – profesionálnych 
pracovníkov aj dobrovoľníkov – odborníkov v bezpečnostnej oblasti a obyvateľstva, 
ktoré je potenciálne ohrozené.

Osobnostná dimenzia transferu je determinovaná tiež osobnostnými charakteristikami 
zúčastnených, ich vzťahu k transferu a tiež vzťahu k ďalším subjektom transferu. Významne 
ju ovplyvňuje tiež kvalita a  charakter dostupných informačných zdrojov a  schopnosť 
jednotlivých subjektov tieto zdroje adekvátne využívať. 

Pri transfere zohrávajú relatívne dôležitú úlohu médiá. Z  tohto dôvodu je potrebné 
zabezpečiť si ich podporu, najmä pri uskutočňovaní niektorých opatrení bezpečnostnej 

15 V súčasnosti sa pre účely modelovania a simulácie veľmi účinne používa systém CIPREGIS, ktorý je vlastne 
GIS-om so špecifickým programovým vybavením.
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praxe, ktoré môžu byť, vzhľadom na svoj charakter (napr. čiastočné a dočasné obmedzenie 
demokratických práv, obmedzenie pohybu osôb, tovarov a fi nancií a pod.) nepopulárne 
a  tak negatívne prijímané zo strany verejnosti. Vzhľadom na  skutočnosť, že miesto 
a úlohy rôznych subjektov sú pri transfere vedeckých poznatkov do bezpečnostnej praxe 
rôznorodé a  ich špecifi cké záujmy niekedy vyjadrujú aj rôznorodé požiadavky, môže 
medzi nimi vznikať diskrepancia alebo prekrývanie záujmov. Z tohto dôvodu je vhodné 
vymedziť relatívne rigorózne pravidlá (aj právnou úpravou), kde by boli vymedzené 
kompetencie a povinnosti týchto subjektov pri transfere. Rôzne subjekty sa líšia tiež svojimi 
požiadavkami na parametre (rozsah, mieru všeobecnosti, hĺbku, usporiadanosť a pod.) 
vedeckých poznatkov, ktoré by zabezpečovali plnenie ich úloh v oblasti bezpečnostnej 
praxe. 

Perspektívy procesu transferu

Získané poznatky a  skúsenosti z  praxe nasvedčujú, že úroveň transferu vedeckých 
poznatkov krízového manažmentu do bezpečnostnej praxe nie je adekvátna potrebám 
súčasného stavu a perspektívam vývinu celého bezpečnostného systému. Pre zvýšenie 
úrovne transferu by bolo potrebné sústrediť pozornosť na plnenie nasledujúcich úloh:

• Vedecký výskum bezpečnostnej praxe, vzájomných väzieb medzi prvkami 
bezpečnostného systému navzájom a  tiež navonok s  inými systémami aj 
v medzinárodnom meradle (bezpečnostné zbory, záchranárske subjekty, štátna 
správa, samospráva, právnické osoby, fyzické osoby).

• Permanentné štúdium bezpečnostných vied – špecifi cky v jednotlivých úrovniach 
edukačného systému – využitie účinných edukačných koncepcií, metód a foriem 
(ako napr. možnosti prípadových štúdií, simulačných hier, modelovania, prípadne 
dištančného vzdelávania).

• Dôslednejšia aplikácia relevantných vedeckých poznatkov do praktickej činnosti 
subjektov bezpečnostnej praxe.

• Využitie vedeckých poznatkov pri príprave legislatívnych a odborných noriem.
• Úzka spolupráca všetkých zainteresovaných prvkov a  ďalších subjektov 

s relevantnými inštitúciami iných krajín, prípadne v rámci spoločných nadnárodných 
orgánov a organizácií.

Záver

Stručný náčrt niektorých základných prístupov k  otázkam teórie bezpečnostných rizík 
a metodológie transferu vedeckých poznatkov krízového manažmentu do bezpečnostnej 
praxe považujeme za príspevok do odbornej vedeckej diskusie v tejto oblasti, ale zároveň 
môže plniť úlohu východiska pre orientáciu teoretických, vedeckovýskumných aktivít 
v tejto oblasti ako aj aktivít spoločenskej praxe v rôznych relevantných sférach modernej 
spoločnosti.

Z toho čo bolo uvedené je možné vyvodiť a navrhnúť orientáciu úsilia vedeckej práce 
v oblasti bezpečnosti do nasledujúcich oblastí:
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• systémové a komplexné riešenie dlhodobých a zásadných otázok vzniku, vývinu 
a dôsledkov ohrození a rizík rôzneho druhu a možností prevencie a redukcie týchto 
dôsledkov,

• vedecká podpora pri riešení konkrétnych, aktuálnych krízových javov,
• cieľavedomé a  zámerné rozvíjanie a  edukácia bezpečnostných vied ako 

vedných disciplín a zároveň študijných odborov alebo vyučovaných predmetov 
na vysokých a stredných školách s týmto zameraním, 3 začlenenie primeraných 
obsahových prvkov edukácie k bezpečnosti do kurikulárnych systémov stredných 
a základných škôl.
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Migrace v kontextu Evropské unie
Migration in the Context of the European Union

ANTON LISNIK1

KATARÍNA GREŇOVÁ2

Abstrakt
Globalizační procesy, kterých jsme v  posledních letech svědky, přinesly jednotlivým 
členským státům Evropské unie nové výzvy, jejichž cílem je zajistit svobodu, bezpečnost 
a spravedlnost pro všechny euroobčany. V roce 2010 Evropská komise v rámci Oznámení 
Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a  sociálnímu výboru 
a  Výboru regionů představila dokument Evropský prostor svobody, bezpečnosti 
a práva, který je spolu se strategií Evropa 2020 hlavním prvkem reakce Evropské unie 
(EU) na globální dlouhodobé výzvy. Předkládaný příspěvek se zaobírá problematikou 
migrace v rámci EU, přibližuje současný stav migrace na světě, v rámci EU i na Slovensku, 
s důrazem na bezpečnost všech občanů.

Klíčová slova
bezpečnost, Evropská unie, migrace, přistěhovalec, společenství, stát 

Abstract
Globalization processes, which we have witnessed in recent years, brought new challenges 
to each member states of the European Union, aimed at ensuring freedom, security and 
justice for all citizens. In 2010, the European Commission through Announcements to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions presented a document Delivering an area of freedom, security 
and justice for Europe's citizens, together with the Europe 2020 strategy, the main element 
of the reaction of the European Union (EU) to global long-term challenges. The present 
paper deals with the issue of migration within the EU in the context of international law.

Key words
security, European Union, migration, immigrant, community, state

Úvod

V  rámci společné Evropy je třeba všem občanům zaručit dodržování základních 
lidských práv a svobod s důrazem na zachování důstojnosti každého jednotlivce, jakož 
i dostatečné sociální zabezpečení. Globalizace znamená na jedné straně větší ekonomické 
a hospodářské možnosti ekonomiky a občanů jednotlivých států, na straně druhé přináší 
problémy, které souvisejí s  kulturními, politickými i  náboženskými tradicemi, které si 
s sebou přinášejí migrující občané. Najít rovnováhu mezi zvyky a kulturou přijímající země 

1 doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD., Katolícka univerzita, Ružomberok, Poprad, e-mail: anton.lisnik@ku.sk
2 PhDr. Katarína Greňová, UPJŠ, Košice, Filozofi cká fakulta, externá doktorandka, e-mail: grenovak1@gmail.com
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a přistěhovalců je velmi náročné a tento boj kultur je zdrojem mnoha konfl iktů. Vzniká 
i společenský problém ve vnímání přistěhovalců jako levné pracovní síly, která přebírá 
místo na trhu práce domácím zaměstnancům.

1  Teoretické vymezení problematiky

Migrace lidí a hledání nového území, které by znamenalo lepší podmínky pro život je známé 
odpradávna. V současné době, kterou můžeme označit i přívlastkem globální, migrace 
představuje fenomén politický, ekonomický, náboženský i  kulturní. Otevření hranic 
ve střední a východní Evropě po společenských a politických změnách v devadesátých 
letech 20. století přineslo urychlení globalizačního procesu a zároveň i zvyšování počtu 
migrujících a to zejména v rámci pracovní migrace.

Defi nice migrace jsou různé, obecně však můžeme migraci defi novat jako mechanický 
pohyb obyvatelstva, proces stahování lidí za hranice trvalého bydliště. Zároveň migrací 
označujeme stěhování se na  dobu přechodnou s  návratem, stahování obyvatelstva 
z jedné obce, města, regionu, kontinentu na jiné místo.3 Dokumenty Evropské unie hovoří 
o migraci jako o stahování obyvatel z jednoho místa na jiné na určité období.4 Evropská 
migrační síť (European Migration Network – EMN) vydala v říjnu 2014 aktualizaci slovníku 
pojmů z  oblasti migrace a  azylu Asylum and Migration Glossary, ve  kterém je migrace 
defi nována v  globálním kontextu jako pohyb osoby a  to buď v  rámci mezinárodních 
hranic (mezinárodní migrace) nebo v  rámci státu (vnitřní migrace) na  dobu delší než 
jeden rok bez ohledu na důvody. Migrace v rámci Evropské unie (EU) je proces, kdy se 
člověk po předchozím pobytu v jednom členském státě nebo v jiných zemích přestěhuje 
na území členského státu na dobu nejméně 12 měsíců. Za migraci se považuje i pohyb 
v  rámci jednotlivých členských států také na  dobu nejméně 12 měsíců.5 Mezinárodní 
organizace pro migraci (International Organization for Migration – IOM) defi nuje 
zahraniční migraci jako pohyb osoby nebo skupiny osob z  jedné geografi cké jednotky 
do  druhé přes administrativní či politickou hranici s  cílem usadit se defi nitivně nebo 
občas na jiném místě než je místo původu osoby. Zahraniční migranti se po překročení 
mezinárodní hranice buď přistěhovali do  určité územní jednotky – imigranti nebo se 
z určité územní jednotky vystěhovali – emigranti. Aby se vědělo jednoznačně určit, zda 
se jedná o migraci, Organizace spojených národů (OSN) doporučuje hranici pro zařazení 
do migrace pobyt trvající minimálně 3 resp. 12 měsíců v přijímající zemi.6 

3 ROLNÝ, I., LACINA, L. Globalizace – Etika – Ekonomika. Boskovice: Nakladatelství František Šále – Albert, 
2001. s. 231.

4 EUROPEAN COMMUNITIES. Push and pull factors of international migration – A  comparative report. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000. 179 p.

5 EUROPEAN COMMISSION. Asylum and Migration Glossary [online]. 2014 [cit. 2016-11-22]. Dostupné 
z: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/
index_a_en.htm

6 DIVINSKÝ, B. Zahraničná migrácia v Slovenskej republike – stav, trendy, spoločenské súvislost. Bratislava: 
Friedrich Ebert Stiftung, 2005. s. 17.
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2  Typy migrace

Migraci můžeme rozdělit podle několika kritérií, nejčastěji se jedná o  rozdělení podle 
délky pobytu, motivace migrujícího, zákonnosti pobytu apod. Rozdělení migrace:

• zahraniční (mezinárodní) – jde o  pohyb osob přes hranice suverénních států 
spojený s trvalou nebo přechodnou změnou pobytu,

• vnitřní – pohyb osob v rámci jednoho státu spojený s trvalou nebo přechodnou 
změnou pobytu,

• dobrovolná – v  případě volného pohybu osob nebo skupin osob, například 
za účelem zaměstnání, sloučení rodiny, vzdělávání apod.,

• nucená – jde o  nedobrovolné opuštění země původu pro politické a  sociální 
problémy, válečné konfl ikty, přírodní katastrofy, závažné existenční a ekonomické 
problémy nebo jiné přetrvávající krizové situace,

• legální – jde o překročení hranice země s platným cestovním dokladem, případně 
i platnými vízy a povoleními, pokud se vyžadují pro vstup do země,

• nelegální – v  případě nedovoleného překročení hranice země bez platných 
cestovních dokladů, víz a  povolení k  pobytu nebo neoprávněné setrvávání 
na území země po skončení platnosti dokladů, víz nebo povolení k pobytu,

• cirkulární (okružní) – která umožňuje migrantům strávit určitý čas v  zahraničí 
a  pracovat, aniž se zvýšila trvalá migrace. Cirkulační migrace je v  kontextu EU 
chápána jako tok migrantů ze třetích zemí do EU a z EU, který má opakující se 
charakter,

• dočasná – když je migrace s  konkrétní motivací a  / nebo účelem s  úmyslem 
pozdějšího návratu do země původu.7 

OSN považuje za  důležité rozdělení migrace podle délky pobytu na  dlouhodobou 
(více než 12 měsíců) a krátkodobou (3 až 11 měsíců). Častější je však typologie podle 
IOM, která dělí migraci na: tradiční – permanentní migraci (tj. emigraci), dlouhodobou 
a krátkodobou migraci. 8

3  Migrace ve světě a v Evropské unii 

Zahraniční migrace se zvýšila po  roce 1989, kdy došlo k  politickým a  společenským 
změnám v zemích střední a východní Evropy. Miliony občanů Sovětského svazu se vznikem 
nových nezávislých států, stali cizinci, aniž by migrovaly. Do zemí západní Evropy přicházeli 
migranti z východní Evropy, přičemž etnická migrace do Německa měla masový charakter. 
Stále pokračuje legální i  nelegální pracovní migrace na  evropský kontinent z  Afriky 
a Asie. Zároveň z Mexika a dalších amerických a asijských, a částečně i z evropských zemí 
přicházejí do USA a Kanady migranti kvůli práci.9 Celkový počet mezinárodních migrantů 

7 MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA PRE MIGRÁCIU. Aj my sme tu doma. Bratislava: IOM, 2013. s. 8.
8 DIVINSKÝ, B. Zahraničná migrácia v Slovenskej republike – stav, trendy, spoločenské súvislosti. Bratislava: 

Friedrich Ebert Stiftung, 2005. s. 18.
9 DIVINSKÝ, B. Zahraničná migrácia v Slovenskej republike – stav, trendy, spoločenské súvislosti. Bratislava: 

Friedrich Ebert Stiftung, 2005. s. 31.
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vzrostl za poslední roky z odhadovaných 154 milionů v roce 1990 na 175 milionů v roce 
2000 až na 244 milionů osob v současnosti. V případě, že by mezinárodní migranti založili 
stát, vytvořily by po  Číně, Indii, USA a  Indonésii pátou nejlidnatější zemi světa. Podle 
odhadů Světové banky spadá do kategorie mezinárodní migrace více než 215 milionů lidí, 
tedy přibližně 3 % světové populace. Počet migrantů sice každý rok roste, s ním ale i lidská 
populace, takže podíl migrantů zůstává už řadu let relativně stabilní. Za posledních 10 let 
vzrostl pouze o 0,2 %.10 Procento migrantů se v jednotlivých zemích výrazně liší. K zemím 
s vyšším procentním podílem migrantů patří například Spojené arabské emiráty, kde je 
až 88% podíl migrantů, Katar se 75% podílem, v Kuvajtu tvoří migranti 74% a v Singapuru 
45% podíl. Z  evropských zemí je nejvyšší podíl migrantů v  Lichtenštejnsku a  to 63 % 
a  v  Lucembursku 44 %. Naopak v  celosvětovém měřítku zeměmi s  nízkým procentem 
migrantů jsou Indie, kde migranti tvoří 0,4% podíl, stejně i na Haiti, v Iráku a v Peru je to 
0,3% podíl migrantů na Filipínách 0,2% podíl, v Číně, Vietnamu a Indonésii tvoří migranti 
0,1 % z celkového počtu obyvatel. K zemím EU s nízkým procentem migrantů patří: Litva, 
Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a Polsko.

V současnosti je nejatraktivnější destinací pro migranty Evropa. V roce 2015 žilo v Evropě 
76 milionů migrantů, kteří tak tvořili až třetinu z celkového počtu mezinárodních migrantů. 
Následovala Asie, v níž žilo 71 milionů migrantů a Severní Amerika s 53 miliony. V členských 
zemích EU migranti tvoří 7 % celkové populace, tj. 33,5 milionu. Z nich 13,1 milionu byli 
obyvatelé jiné země EU a zbylých 20,4 milionu tvořili příslušníci států mimo EU. 

Více než dvě třetiny migrantů v EU žije v pěti zemích EU: v Německu, Španělsku, Velké 
Británii, Itálii a ve Francii. Mezi migranty ze třetích zemí, kteří žijí v některém státě EU, mají 
největší zastoupení občané Turecka, kterých je 1,63 milionu, občanů Maroka je v zemích 
EU 1,37 milionu, obyvatel Číny tam žije 0,74 milionu, Indie 0,65 mil. a Ukrajiny 0,61 mil.11

Pokud mluvíme o migraci, je třeba zmínit i  lidi, kteří opouštějí své domovy a odcházejí 
na jiné místo, avšak v rámci své země. V takovém případě mluvíme o vnitřně vysídlených 
osobách. Důvody útěku těchto osob jsou podobné těm, které mají uprchlíci, a to zejména 
ozbrojené konfl ikty, násilí, porušování lidských práv, vnitřně vysídlené osoby zůstávají pod 
ochranou své vlády přesto, že právě vláda může být příčinou jejich útěku. Jako občané 
konkrétního státu užívají všechna svá práva a ochranu podle vnitrostátního i mezinárodního 
práva. Výroční zpráva UNHCR (Agentúra OSN pre utečencov) nazvaná Globální trendy, která 
na základě údajů poskytnutých státy a partnerskými organizacemi i získaných z vlastních 
zdrojů sleduje nucené vysídlování na  celém světě, uvádí, že ke  konci roku 2015 bylo 
vysídleno 65,3 milionu lidí, zatímco o dvanáct měsíců dříve to bylo 59,5 milionu lidí. Je 
to vůbec poprvé, kdy byla překročena hranice 60 milionů. Celkový počet 65,3 milionů 
osob zahrnuje 3,2 milionů lidí v průmyslových zemích, kteří ke konci roku 2015 čekali 
na rozhodnutí o udělení azylu (nejvyšší celkový počet, který kdy UNHCR zaznamenalo), 
21,3 milionu uprchlíků po  celém světě (o  1,8 milionu více než v  roce 2014 a  nejvyšší 
celkový počet uprchlíků od počátku 90. let 20. století) a 40,8 milionu lidí, kteří byli nuceni 

10 STRIELKOWSKI, W. et al. Ukrainian migration in the EU: A comparative analysis of migration and 
remittance behaviour. Geografie, 2015, 120, No. 3, pp. 372–396.
11 IOM. Migrácia vo svete. [online]. 2015 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://www.iom.sk/sk/migracia/

migracia-vo-svete
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opustit domov, ale zůstali ve své zemi (tj. o 2,6 milionu více než v roce 2014 a vůbec nejvíce 
v  historii). Největším zdrojem nových případů vnitřně vysídlených lidí v  roce 2015 byl 
Jemen – 2,5 milionu lidí, což představuje 9 % obyvatelstva této země.

K  migrantům musíme připočítat i  uprchlíky. Úmluva o  právním postavení uprchlíků 
z roku 1951 je klíčovým dokumentem zabývajícím se mezinárodní ochranou uprchlíků 
již šest desetiletí. Podle Úmluvy uprchlík je osoba, která má „oprávněné obavy před 
pronásledováním z  důvodů rasových, náboženských a  národnostních nebo z  důvodů 
příslušnosti k určité sociální skupině nebo zastávání určitých politických názorů, nemůže 
přijmout nebo v  důsledku uvedených obav odmítá ochranu své vlasti“.12 Čelné místo 
zaujímají zejména Sýrie s 4,9 miliony, Afghánistán s 2,7 milióny a Somálsko s 1,1 milionem 
uprchlíků, kteří dohromady tvoří více než polovinu uprchlíků na  celém světě. Nejvyšší 
počty vnitřně vysídlených osob měly Kolumbie s 6,9 miliony, Sýrie s 6,6 miliony a Irák se 
4,4 miliony lidí.

Ve vyspělých zemích byl rok 2015 rekordní také počtem nových žádostí o azyl: těch byly 
podány dva miliony (kromě 3,2 milionu již podaných žádostí ke konci roku). Německo 
obdrželo více žádostí o azyl než všechny ostatní země (441 900), což bylo ve velké míře 
dáno jeho ochotou přijmout lidi prchající do  Evropy přes Středozemní moře. Druhý 
nejvyšší počet žádostí o azyl (172 700) přijaly Spojené státy od lidí, z nichž mnozí uprchli 
před násilím páchaným gangy ve Střední Americe. Značný počet žádostí o azyl byl podán 
také ve Švédsku (156 000) a v Rusku (152 500).13 

V zemích EU je v současnosti nejčastější pracovní migrace, což je i důsledek politických 
a  společenských změn v  zemích východní a  střední Evropy. Pracovní nebo také 
ekonomická migrace je mobilita lidí za účelem ekonomické participace na  trhu práce. 
Podle úmluvy OSN ekonomický migrant je jednotlivec, který vykonává výdělečnou činnost 
ve  státě, jehož není občanem.14 Je zřejmé, že pracovní migrace přináší zemi původu 
pracovníků i přijímající zemi jak přínosy, tak i určité náklady. Hodnocení ekonomických 
dopadů přílivu pracovních migrantů závisí na celkovém objemu migrující pracovní sily, 
její kvalifi kační struktuře, výchozích podmínkách na  domácím trhu práce a  celkovém 
ekonomickém vývoji. V případě nekvalifi kovaných pracovníků, kteří přímo nekonkurují 
pracovníkům stejné kategorie v přijímající zemi, tito vyplňují nedostatky na trhu práce 
a zaměstnavatelé mohou udržovat či rozšiřovat výrobu při nižším tlaku na růst mzdových 
nákladů. Jestliže by migranti domácím pracovníkům konkurovali, budou tito poškozeni 
v důsledku tlaku na jejich pracovní místa a snižování (resp. nezvyšování) jejich mezd. Příliv 
vysoce kvalifi kovaných migrantů vyvolává pozitivní externality v podobě transferu znalostí 
a  zkušeností do  domácí ekonomiky. Z  hlediska země původu jsou dopady v  principu 
opačné. Odchod části domácí pracovní síly může v podmínkách vysoké nezaměstnanosti 
zmírňovat napětí na trhu práce. Následný příliv remitenci přispívá ke snižování chudoby 

12 UNHCR. Dohovor o právnom postavení utečencov [online]. [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://www.unhcr-
centraleurope.org.

13 Agentúra OSN pre utečencov. [online]. 2014 [cit. 2014-11-21]. Dostupné z: http://www.unhcr.org/cz/363-
cznews2016pocet-nucene-vysidlenych-dosahuje-rekordni-vyse-postizen-je-kazdy-113-clovek-html.html.

14 FILADELFIOVÁ, J. et al. Migranti na slovenskom trhu práce: problémy a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 2011. s. 9.
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a  podporuje spotřebitelskou poptávku. Masivní odliv těchto pracovníků zase může 
konkurenceschopnost domácí ekonomiky snižovat v  důsledku akutního nedostatku 
pracovníků v některých odvětvích a tlaků na růst mzdových nákladů. Další riziko vyplývá 
z odchodu vysoce kvalifi kované pracovní síly.15 

V září 2014 vydala Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) společnou zprávu pod názvem Jak sladit ekonomickou migraci s potřebami trhu 
práce, která nabízí vodítko k vážným demografi ckým výzvám, přičemž migraci a mobilitě 
připisuje klíčovou roli. Komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová k tomu uvedla: 
„Je faktem, že mnoho zemí EU v  současnosti nedokáže obsadit volná místa na  trhu 
práce pouze domácími pracovníky. Otázkou není, zda potřebujeme přistěhovalce, ale 
jak přistěhovalectví využít co nejlépe. Abychom to dokázali, potřebujeme silné politické 
vedení a otevřenou, transparentní a realistickou politiku zaměřenou na integraci.“16 

Kromě demografi ckých ukazatelů jsou důležité také změny na  trhu práce. Otázka 
nedostatku kvalifi kovaných pracovníků a  nesouladu mezi potřebami trhu a  nabídkou 
tak nabude zásadního významu. Přínos mobilních pracovníků v EU k celkovému růstu 
zaměstnanosti je zjevný – lidé, kteří se pohybují ve více zemích EU, dosahují vyšší míru 
zaměstnanosti (68 %) ve srovnání s  těmi, kteří se zdržují v  jedné zemi (64,5 %). Kromě 
toho přesun pracovní síly a dovedností z regionů a zemí s menší poptávkou tam, kde jsou 
potřeba, znamená, že se díky mobilitě lidské zdroje v EU využívají efektivněji. 

V porovnání s minulostí jsou dnes migranti lépe vzdělaní. Ačkoliv počet vysoce vzdělaných 
migrantů se za poslední desetiletí zvýšil o 70 % a překročil tak v zemích OECD hranici 
31 milionů, stále čelí vysoké nezaměstnanosti. Krizí byli zasaženi daleko více. Naopak 
zaměstnanost nízko kvalifi kovaných migrantů je 1,5 krát vyšší než zaměstnanost nízko 
kvalifi kovaných domácích pracovníků. Stále více zemí soutěží o  získání migrantů 
s nejlepšími znalostmi a dovednostmi. Poptávka po takových migrantech už není jen ze 
zemí OECD, ale i ze zemí s rychle rostoucími ekonomikami až rozvojových zemí. Migrační 
a integrační politiky proto musí držet krok s těmito změnami. 

Jak naznačují předběžné údaje za rok 2015, trvalé migrační toky v oblasti OECD se druhým 
rokem v řadě prudce zvyšovaly. V roce 2015 se do zemí OECD trvale přestěhovalo okolo 4,8 
milionu osob, což je o něco více, než v roce 2007, kdy migrace dosáhla vrcholu, a o 10 % 
více než v roce 2014. Zvýšila se i dočasná migrace. V roce 2014 vzrostla vnitropodniková 
mobilita a dočasné přidělování pracovníků v rámci Evropské unie a Evropského sdružení 
volného obchodu o  17 %, resp. o  38 %. Mezinárodní nábor sezónních pracovníků se 
v řadě zemí zvýšil. V letech 2011 až 2015 zůstala míra zaměstnanosti migrantů ve většině 
zemí OECD na  stejné úrovni nebo mírně poklesla, ale v  mnoha z  těchto zemí byla 
nezaměstnanost migrantů nadále vysoká. V  průměru je v  zemích OECD zaměstnáno 

15 SLANÝ, A. et al. Ekonomické prostředí a konkurenceschopnost. Brno: CVKS, 2009. s. 62.
16 EURÓPSKA KOMISIA, OECD. Pracovní mobilita je klíčová pro řešení demografických problémů a nedostatku 

pracovních sil v EU [online]. 2014 [cit. 2016-11-22]. Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1016_cs.htm
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okolo 60 % přistěhovalců (64,9 % v případě osob narozených v tuzemsku) a  jejich míra 
nezaměstnanosti dosahuje 9,3 % (7,3 % v případě osob narozených v tuzemsku).17 

4  Situace na Slovensku

Slovenská republika (SR) nepatří k  tradičním cílovým zemím migrantů. Je kulturní 
homogenní zemí, které se nedotkl dramatický nárůst migrace v průběhu 20. století. Až 
donedávna byla Slovenská republika téměř výhradně zemí původu migrantů, tedy zemí, 
z níž občané z různých důvodů migrovali do ciziny. Slovensko patřilo dlouhodobě k zemím 
s nejnižším podílem migrantské populace z členských zemí EU. Po vstupu do EU v roce 2004 
se však podíl cizinců na populaci Slovenska začal zvyšovat mnohem dynamičtěji. Nízký 
podíl migrantů na celkové populaci je jedním z argumentů používaných k odůvodnění 
skutečnosti, že v prostředí Slovenska zůstává téma migrace a integrace v české společnosti 
na okraji zájmu nejen tvůrců politik, ale i veřejné diskuse. Tato oblast se začala postupně 
rozvíjet po vstupu do EU. V období od roku 2004 v SR poklesla zejména nelegální a azylová 
migrace a trojnásobně vzrostla legální migrace.

Počet cizinců v SR pomalu, ale kontinuálně roste: v roce 2016 na Slovensku žilo 93 247 
cizinců, což je o 8 460 více než v  roce v předchozím roce. Vedle migrace ze sociálních 
důvodů, jakými jsou například sloučení rodiny či manželství migranta se slovenskými 
občanům, je dnes nejvýraznějším komponentem legální migrace právě migrace za prací. 
Podíl cizinců na  celkové populaci Slovenska představuje 1,72 %. Pokud by se všichni 
cizinci v SR soustředili na  jednom místě, vytvořili by město velké jako Prešov. Ze zemí 
Evropské unie má Slovensko šestý nejnižší podíl cizinců. Nižší podíl cizinců na celkovém 
počtu obyvatelstva má Bulharsko (0,91 %), Chorvatsko (0,87 %), Litva (0,77 %), Rumunsko 
(0,45 %) a Polsko (0,28 %). Ze sousedních zemí má vyšší podíl migrantů Česko (4,34 %) 
a Rakousko (13,19 %). 

Občané zemí EU tvoří více než polovinu všech cizinců na Slovensku. Tradičně nejpočetnější 
kategorii cizinců v SR představují občané sousedních zemí, které ke Slovensku často vážou 
hlouběji pracovní, rodinné a  jiné sociální vazby. Občané České republiky, Maďarska, 
Rakouska, Polska a  Ukrajiny tvoří 42 % všech cizinců. Nejvíce cizinců pochází z  České 
republiky, je jejich 11,1 %, občané Maďarska tvoří 8,4 % podíl ze všech cizinců, a občané 
Polska tvoří 6 %. Občané Německa tvoří 4,7 % z  celkového počtu cizinců a  občané 
Rakouska tvoří 2,5% podíl. Víc cizinců pochází z  jihoevropských a  východoevropských 
zemí, jako je Rumunsko, Bulharsko, Rusko, Srbsko. Podíl občanů těchto zemí na celkovém 
počtu cizinců žijících v SR je 20 %. Významnější nárůst počtu migrantů nastal v případě 
migrantů z Rumunska, kteří tvoří 7,4% podíl na celkovém počtu cizinců. 

Občané z těchto zemí zformovali na Slovensku v minulosti své komunity a  jejich počet 
se zvyšuje příchodem dalších přistěhovalců, kteří přicházejí za  studiem, prací nebo 
z  rodinných důvodů. Migranti z  asijských zemí – Vietnamu, Číny, Korejské republiky 

17 OECD. International Migration Outlook 2016. Paris: OECD Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1787/
migr_outlook-2016-en
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a Thajska, kteří byli v minulosti dynamicky se rozvíjející skupinou cizinců na Slovensku, 
tvoří spolu 7,4 % všech cizinců na Slovensku, jejich počet je 6 900.18 

Cizinci pocházející ze zemí mimo EU pocházejí v největší míře z Ukrajiny, která sousedí se 
Slovenskem. Ukrajinci tvoří jednu desetinu z celkového počtu cizinců v SR. Po Ukrajině 
následují cizinci ze Srbska, Ruské federace, Vietnamu, Číny a Korejské republiky. Občané 
třetích zemí tvoří třetinu z celkového počtu cizinců na Slovensku, což představuje přibližně 
0,5 % populace. Počet cizinců, kteří překročili hranice Slovenska nelegálně, se od vstupu 
země do EU snižuje. Zatímco v roce 2004 překročilo nelegálně hranice 10 946 migrantů, 
v roce 2016 to bylo pouze 2 170 migrantů, což znamená osminásobný pokles. Snížil se 
i počet žadatelů o azyl v SR. V roce 2004 požádalo o azyl v SR 11 395 lidí; za poslední léta se 
počet žádostí o azyl ustálil na několik stovek ročně. V roce 2016 požádalo o azyl 144 osob. 
O azyl nejčastěji žádali občané Ukrajiny, Afganistanu, Iráku, Sýrie a Pákistánu. Z celkového 
počtu 58 467 žádostí od roku 1993 byl udělen azyl 820 osobám a 684 osobám byla udělena 
doplňková ochrana jako další forma mezinárodní ochrany.19 

I  v  Slovenské republice je pracovní migrace jedním z  nejčastějších druhů migrace. 
Migrace za prací v SR se řídí potřebami trhu práce a tzv. principem preference Unie, tj. 
zachováváním podmínky obsazování volných pracovních míst evidovaným uchazečům 
o  zaměstnání, příp. zájemcům o  zaměstnání z  řad občanů SR a  zemí EU a  Švýcarské 
konfederace a až následně státními příslušníky třetích zemí. Legální imigrace ze třetích 
zemí není regulována stanovením kvót pro určité skupiny ekonomických migrantů 
ze třetích zemí, ani stanovením seznamů profesí nebo preferováním občanů z  jistých 
konkrétních třetích zemí.20 

Hlavním dokumentem SR rozebírajícím pracovní migraci je Migrační politika SR s výhledem 
do  roku 2020, který byl schválen 31. 8. 2011 usnesením vlády SR č. 574. Dokument 
poukazuje na to, že slovenský trh práce je závislý od přílivu lidského kapitálu ze zahraničí, 
a to z důvodu nepříznivého demografi ckého vývoje. Proto musí být ekonomická migrace 
v  příštích letech založena na  aktivním a  fl exibilním řízení přijímání cizinců, které musí 
rázně odpovědět na výzvy globální soutěže o talenty. Tento dokument dále poukazuje 
na potřebu aktivně podporovat přijímání ekonomických migrantů a jejich zaměstnávání 
v souladu s potřebami národního hospodářství a trhu práce, jakož i na zavádění různých 
opatření zaměřených na provádění pravidelných analýz potřeb národního hospodářství.21 

18 IOM. Migrácia na Slovensku [online]. 2016 [cit. 2017-3-21]. Dostupné z: http://iom.sk/sk/migracia/migracia-
na-slovensku

19 IOM. Migrácia na Slovensku [online]. 2016 [cit. 2017-3-21]. Dostupné z: http://iom.sk/sk/migracia/migracia-
na-slovensku

20 ULRICHOVÁ, N. Politika pracovnej migrácie v SR [online]. 2013 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: ttp://www.
emn.sk/phocadownload/emn_seminar_on_migration_2013/emn_2013_prezentacia_Natalia_Ulrichova_
Politika_pracovnej_migracie_v_SR.pdf

21 FRKÁŇOVÁ, A. Stanovovanie nedostatku pracovných síl a  potrieb pracovnej migrácie z  tretích krajín 
v Slovenskej republike. [online]. 2015 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/
homeaffairs/files/24b_slovak_determining_labour_shortages_sk.pdf



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2017, ročník 2 B159

V roce 2016 bylo na Slovensku 35 090 pracujících cizinců, což znamená, že na 71 domácích 
zaměstnanců tak připadá jeden pracující cizinec (v  r. 2013 byl jeden pracující cizinec 
na 130 domácích zaměstnanců). Počet pracujících cizinců v SR vzrostl od roku 2004, kdy 
v SR pracovalo 3 351 osob více než desetinásobně. V r. 2016 byli v SR zaměstnaní cizinci 
z více, než 120 státu světa, zejména z Rumunska (7 394), Srbska (5 140), Česka (4 134), 
Maďarska (3 696) a Polska (3 204). Mezi pracujícími migranty výrazně převyšují muži, kteří 
tvoří téměř 75 % všech zaměstnaných cizinců.22 

5  Pozitiva a negativa migrace

Názory na klady a zápory migrace se různí. Na zisky a ztráty z pohledu zemí má zásadní 
vliv podoba, resp. charakter samotné migrace. Problémovou se může stát dlouhodobá 
jednosměrná migrace, obzvláště z chudších zemí, kde jsou vzdělání a další základní služby 
hrazeny z  veřejných prostředků. V  tiskové zprávě Evropské komise s  názvem Migrace 
jako hnací síla rozvoje z března 2013 představila Evropská komise své postoje k přínosu 
migrace. Komisař pro rozvoj Andris Piebalgs zdůraznil, že „migraci je třeba chápat jako 
hnací sílu hospodářského, sociálního a  environmentálního rozvoje podporujícího 
začlenění a jako takovou ji považovat za prioritu rozvojového programu po roce 2015“.23  
Rostoucí regionální a  celosvětová mobilita přispívá ke  snižování chudoby a  tvorbě 

inovací. Odborníci se přiklánějí k  faktu, že legální imigrace je celkově spíše přínosem 
pro imigrační zemi, která získává většinou mladou, aktivní, agilní a  navíc mnohdy 
kvalifi kovanou pracovní sílu. Předpokládá se, že v  Evropě má mezi lety 2013 a  2020 
klesnout počet obyvatel v produktivním věku (15 – 64 let) o 7,5 milionu, zatímco v celé 
zóně OECD se stejnou měrou zvýší. Při nulové čisté migraci by se do  roku 2020 počet 
produktivní populace ve  28 zemích EU ještě snížil, a  to až o  11,7 milionu.24 Pracující 
imigranti se mnohdy úspěšně zařadí do společnosti a zaplní mezery na trhu práce, jelikož 
jde obvykle o práce málo atraktivní, špatně placené, o něž není v majoritní společnosti 
zájem, o podnikání i v nových a „kulturně nových“ oblastech či službách, nebo jde naopak 
o vysoce kvalifi kované pracovníky, kteří se obvykle uplatní všude. Nespornou výhodou 
imigrantů je mimo jiné přínos nových přístupů i  myšlení, které obohacují zaběhlé 
postupy.25  Časopis The Economist v analýze na téma migrace uvedl: „Morální odůvodnění 
migrace je nevyvratitelné: výrazně snižuje lidské neštěstí. Kulturní přínosy migrace jsou 
obvykle také zjevné. Ale ekonomické přínosy migrace je třeba silněji obhájit. Během 
posledních desetiletí volnější pohyb kapitálu a zboží přinesl obrovské zvýšení lidského 
blahobytu. Podobné benefi ty lze očekávat i  od  svobodnějšího pohybu lidí. Politici 

22 IOM. Migrácia na  Slovensku [online]. 2016 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://iom.sk/sk/migracia/
migracia-na-slovensku

23 EUROPEAN COMMISSION. Making migration a  driver for development [online]. 2013 [cit. 2016-11-21]. 
Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-450_en.htm

24 EURÓPSKA KOMISIA, OECD. Pracovní mobilita je klíčová pro řešení demografických problémů a nedostatku 
pracovních sil v EU [online]. 2014 [cit. 2016-11-22]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
1016_cs.htm

25 DRBOHLAV, D. Ekonomické dopady migrace [online]. 2008 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: 
http://www.ukrajinci.cz/cs/publikace-clanky/detail/ekonomicke-dopady-migrace/
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v  bohatých zemích by tyto přínosy měli veřejnosti jasně vysvětlit. Měly by přesvědčit 
voliče, že větší počet pracovních sil pohánějících ekonomický růst bude přínosem pro 
domácí i migranty a že migranti nebudou jen zaplňovat pracovní místa, budou i podnikat 
a vytvářet novou práci a bohatství. V dlouhodobém horizontu budou migranti nezbytní 
pro nahrazení klesajících počtů domácích pracovníků.“26 

Hlavní ekonomický přínos z emigrace v migračních zemích často představují remitence, 
v zahraničí vydělané fi nanční prostředky, posílané domů zejména příbuzným a známým 
především ve  formě fi nancí nebo nakoupeného zboží. Dalším pozitivním dopadem 
intenzivní emigrace je snížení nezaměstnanosti vlastní populace. Remitence vzrostly 
exponenciálně, ze 132 miliardy USD v roce 2000 na 440 miliard USD v roce 2010 a 583 
miliard v roce 2015 a to i navzdory mírnému poklesu způsobeného ekonomickou krizí. 
Do roku 2017 má odhadovaný objem remitencí vzrůst na 636 miliard USD. Odhaduje se, 
že skutečný objem remitencí včetně nezdokumentovaných formálních a neformálních 
remitenčních toků je výrazně vyšší. V  roce 2014 se mezi země s  nejvyšším objemem 
přijatých zdokumentovaných remitencí zařadila Indie, Čína, Filipíny, Mexiko a  Nigérie. 
Bohaté země jsou hlavním zdrojem remitencí. USA patří první příčka s 53,5 miliardami 
USD v zdokumentovaných remitenčních tocích za rok 2013, následuje Ruská federace, 
Saúdská Arábie, Švýcarsko a Německo.27 

Remitence mají ještě jednu výhodu, a to, že jsou přímou pomocí pro konkrétní lidi a rodiny, 
které pomoc potřebují. Kromě toho jsou spolehlivější než jiné externí fi nancování, 
protože podle studií přistěhovalci v případě politické či ekonomické krize peníze posílat 
nepřestávají, ba naopak často tehdy podporují své příbuzné a  komunitu. Výsledky 
analytické studie, založené na  makroekonomické komparaci dat ze 71 rozvojových 
zemí, ukázaly, že mezinárodní migrace a  remitence významně snižují úroveň chudoby 
v rozvojových zemích. Desetiprocentní nárůst míry mezinárodních migrantů v populaci 
zdrojové země vede ke snížení míry populace žijící s příjmem menším než jeden dolar 
na  den v  průměru o  2,1 procenta. Podobně nárůst množství ofi ciálních remitencí 
v přepočtu na jednoho obyvatele o deset procent vede ke snížení míry obyvatel žijících 
v chudobě v průměru o 3,5 procenta.

Světová banka označuje remitence za významný a stabilní zdroj prostředků pro rozvoj a to 
na základě dat, která dokazují, že tyto zdroje pomáhají snížit chudobu konkrétních jedinců 
a  rodin. Remitence mohou rovněž pomáhat zvyšovat úroveň vzdělání. Např. v  Mexiku 
navštěvovaly děti z rodin přijímající remitence o 0,7 až 1,6 roku déle školu oproti dětem 
bez příbuzných v zahraničí.28 

Ještě větší přínos pro země původu mohou znamenat tzv. sociální remitence, kam patří 
zejména zkušenosti, dovednosti nebo hodnoty, které migranti přinášejí s  sebou zpět 

26 ANDRÁŠOVÁ, S. Načo je nám dobrá migrácia [online]. 2008 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://www.cpep.
sk/fileadmin/Dokumenty/publikacie/migracia/Andrasova-Migracia.pdf

27 IOM. Migrácia vo svete. [online]. 2014 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://www.iom.sk/sk/migracia/
migracia-vo-svete

28 BRÁZOVÁ, V. K. Migrace a  rozvoj. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze, Fakulta sociálních věd, 2011. s. 54–56.
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do své země po návratu ze zahraničí. Význam těchto převodů se projeví zejména v případě 
krátkodobé migrace, která je oproti tradiční trvalé migraci na vzestupu. Důležitý je také 
kulturní přínos migrantů pro přijímající zemi. Pravdou je, že domácí obyvatelé na příchod 
migrantů reagují prostřednictvím složitého mechanismu přijímání a  odmítání jejich 
„jinakosti“. Tyto přístupy mohou mít formu vyloučení (ignorace, intolerance, diskriminace), 
asimilace, integrace, resp. pluralismu (akceptace kulturních rozdílů, vzájemné prolínání 
kultur a kulturních prvků). Majoritní společnost se přirozeně obává ohrožení své identity 
importovanou kulturou, má strach z  krize vlastní kultury pod vlivem vnějších faktorů. 
Podobná odezva na imigraci se manifestuje i v slovenské společnosti. Přítomnost migrantů 
na  Slovensku umožňuje občanům poznávat nové kultury, což je však nejen zdrojem 
pozitivních impulzů, ale i eventuálních konfl iktů mezi jednotlivými kulturami.29 

Na druhé straně při migraci existují i negativa, a to zejména pro země původu. Nejčastěji 
se hovoří o odlivu mozků – odchodu vzdělaných a kvalifi kovaných obyvatel pocházejících 
často z chudých zemí. Rizikem pro přijímající země jsou skupiny nevzdělaných, sociálně 
a  ekonomicky marginalizovaných cizinců, kteří mají práci pouze příležitostně, nebo 
ji nemají vůbec, a  žijí ze sociálních dávek. Nevýhodou intenzivní imigrace může být 
nebezpečí nadměrného upřednostňování levné pracovní síly.

Problém představuje i nelegální pracovní imigrace, která způsobuje ztráty státu na daních 
a  pojištění, ale zejména je zde problém podkopávání právního systému, na  němž 
je demokratické zřízení založeno. Objektivně ekonomicky ztrácí nelegální imigrací 
i  samotný imigrant, který zažívá diskriminaci – dostává například velmi nízkou mzdu, 
přestože relativně naopak získává, protože si často vydělá několikanásobně víc než 
ve zdrojové zemi.30 Za pozornost také stojí nově vzniklý pojem, tzv. neetická pracovní 

migrace. Zejména v  případě neregulérní migrace jsou cizinci z  titulu svého postavení 
často vykořisťováni. Rovněž tak v  případě migrace regulérní se lze setkat s  případy 
obcházení norem ze strany zaměstnavatelů a  s  nerovným postavením zaměstnaných 
cizinců, obzvláště u  méně kvalifi kovaných profesí: migrující pracovníci často dostávají 
velmi nízkou mzdu, za niž se domácí pracovní síle nevyplatí pracovat. Stejně tak pracovně-
právní předpisy bývají v jejich případě ze strany zaměstnavatelů nezřídka porušovány.31 

6  Svoboda a bezpečnost evropských občanů

Migranti si s sebou přinášejí do nových domovů i své zvyky, tradice, náboženství i morálku, 
které jsou v mnoha případech zdrojem konfl iktů v přijímající zemi. V mnoha zemích se 
často šíří i  extremistické názory, vyjadřující nenávist vůči migrantům. Proto je nutné 
v přijímajících zemích zajistit bezpečnost jak pro původní obyvatele, tak i pro příchozí. 

29 DIVINSKÝ, B. Zahraničná migrácia v Slovenskej republike – stav, trendy, spoločenské súvislosti. Bratislava: 
Friedrich Ebert Stiftung, 2005. s. 118.

30 DRBOHLAV, D. Ekonomické dopady migrace[online]. 2008 [cit. 2016-11-21]. Dostupné z: http://www.
ukrajinci.cz/cs/publikace-clanky/detail/ekonomicke-dopady-migrace/

31 BRÁZOVÁ, V. K. Migrace a  rozvoj. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze, Fakulta sociálních věd, 2011. s. 122.
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V roce 2010 Evropská komise zveřejnila Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a  sociálnímu výboru a  Výboru regionů nazvané Vytvoření prostoru 
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti pro evropské občany, jako akčního plánu provádění 
Stockholmského programu, který je spolu se strategií Evropa 2020 hlavním prvkem reakce 
EU na globální dlouhodobé výzvy a příspěvkem k posílení a rozvoji evropského modelu 
sociálně tržního hospodářství do  21. století. V  Stockholmském programu, který přijala 
Evropská rada v prosinci 2009, jsou stanoveny priority pro vytvoření evropského prostoru 
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v průběhu následujících pěti let. Ve sdělení jsou 
přiblíženy jednotlivé priority, které musí být naplněny pro vytvoření prostoru svobody, 
bezpečnosti a spravedlnosti pro všechny evropské občany.

6.1 Zajištění ochrany základních práv

Ochrana práv, která jsou zakotvena v  Listině základních práv, a  která mají být jistým 
druhem kompasu pro všechny právní předpisy a  politiky EU, musí být plně účinná 
a práva uvedená v listině musí být hmatatelná a účinná. V případě porušení charty bude 
uplatňována politika nulové tolerance. EU musí zajistit soustavné uplatňování základního 
práva na  ochranu údajů. Je nezbytné využít všechny politické nástroje, které má EU 
k vyvinutí silné reakce na násilí páchané na ženách a dětech, na ochranu práv dětí a boj 
proti všem formám diskriminace, rasismu, xenofobie a homofobie.

6.2 Posílení úlohy evropských občanů

Koncept evropského občanství zakotvený ve smlouvách se musí dále rozvíjet, občané 
musí mít možnost těžit ze svých práv plynoucích z  evropské integrace. Velmi důležité 
je usnadnit mobilitu občanů v  rámci evropského projektu. Volný pohyb je základním 
právem občanů EU a  jejich rodinných příslušníků. Je třeba ho důsledně prosazovat. 
Občané musí být chráněni, ať se nacházejí kdekoli na světě. Každý občan EU zdržující se 
v zemi, kde nemá jeho členský stát zastoupení, by měl mít právo na konzulární pomoc 
od velvyslanectví nebo konzulátu každého jiného členského státu za stejných podmínek 
jako státní příslušníci tohoto jiného členského státu.

6.3 Posílení důvěry v evropský soudní prostor

Základním kamenem evropského soudního prostoru a řádného fungování jednotného 
trhu je zásada vzájemného uznávání rozsudků, která může fungovat pouze na základě 
vzájemné důvěry mezi soudci, osobami vykonávajícími právnické profese, podnikateli 
a občany. Pro dosažení vzájemné důvěry je třeba vytvořit alespoň minimální normy a posílit 
porozumění odlišných právních tradic a metod. Jednotlivci musí mít možnost dovolávat 
se svých práv, ať se nacházejí kdekoli v EU. Dobře fungující evropský soudní prostor je 
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přínosný pro všechny politiky Unie, podporuje jejich rozvoj a úspěšnou implementaci. 
Měl by sloužit především občanům a  podnikům, a  to tak, aby podpořil hospodářskou 
aktivitu jednotného trhu a zajistil vysokou úroveň ochrany spotřebitele. Právo EU může 
usnadnit mobilitu občanům, což pro mezinárodní páry pomůže zredukovat zbytečné 
problémy vznikající při rozvodech nebo odluce. Strategie pro trestněprávní oblast, která 
plně respektuje zásadu subsidiarity a  soudržnosti, by měla vést politiku EU na  cestě 
k harmonizaci hmotného a procesního trestního práva. Administrativa v  justiční oblasti 
nesmí být narušena neodůvodnitelný rozdíly mezi soudními systémy členských států: 
zločinci by neměli mít možnost vyhýbat se trestnímu stíhání a vazbě překročením hranic 
a využíváním rozdílů mezi právními systémy jednotlivých států. Je třeba vytvořit pevný 
evropský procesní základ.32 

7  Zajištění bezpečnosti v Evropě

Jak v literatuře, tak v politické diskusi se lze setkat s propojováním migrační a bezpečnostní 
problematiky. Souvislost mezi mezinárodní migrací a bezpečností (tzv. „migration-security 
nexus“) přitom nabývá tří základních podob:

1. Mezinárodní migrace je chápána jako důsledek (jiných) bezpečnostních hrozeb, 
jakými jsou etnické konfl ikty, války či porušování lidských práv.

2. Mezinárodní migrace je sama chápána jako bezpečnostní hrozba pro přijímající 
státy, zejména v její intenzivní a nekontrolované podobě.

3. Mezinárodní migrace je chápána jako příčina (dalších) bezpečnostních hrozeb, 
jakými jsou xenofobie či rasismus.33 

Spolupráce členských států EU v otázkách souvisejících s bezpečností se opírá o strategii 
vnitřní bezpečnosti EU. Tvoří ji 41 opatření zaměřených na nejzávažnější bezpečnostní 
hrozby, kterým EU čelí. Mezi tato opatření patří společný program zaměřený na rozložení 
zločineckých a  teroristických sítí, pro ochranu občanů, podniků a  společnosti proti 
kyberkriminalitě, na posílení řízení společných vnějších hranic a pro zlepšení připravenosti 
EU na krize a jejich řešení.34 

V současnosti Evropa čelí rostoucí přeshraniční trestné činnosti, proto je nezbytné přijímat 
opatření k zajištění bezpečnosti všech občanů. Lisabonská smlouva poskytuje EU lepší 
nástroje pro boj proti terorismu a organizované trestné činnosti. Je nutná implementace 
strategie vnitřní bezpečnosti opírající se o plné respektování základních práv a solidaritu 
mezi členskými státy. Strategie zahrnuje koordinovanou koncepci politické spolupráce, 
správy hranic, spolupráce v trestních věcech a civilní ochrany. Zároveň je nutné řešit všechny 

32 EUROPEAN COMMISSION. Communication from the Commission to the European parliament, the Conncil, 
the European economic and social committee and the committee of the regions. Delivering an area of 
freedom, security and justice for Europe's citizens. Brusel: European Commission, 2010. COM/2010/0171.

33 BRÁZOVÁ, V. K. Migrace a  rozvoj. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Praha: Univerzita Karlova 
v Praze, Fakulta sociálních věd, 2011. s. 115.

34 EURÓPSKA KOMISIA. Hranice a  bezpečnosť. Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 
2013. s. 7.
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bezpečnostní hrozby od terorismu a organizované trestné činnosti až k bezpečnostním 
otázkám spojeným s  přírodními katastrofami a  katastrofami způsobenými činností 
člověka. Zavedení strategické agendy pro výměnu informací vyžaduje přehled stávajících 
systémů sběru, zpracování a sdílení dat spolu s důkladným posouzením jejich užitečnosti, 
účinnosti, efektivity, přiměřenosti a jejich souladu s právem na soukromí. Měl by se také 
vytvořit základ pro harmonický rozvoj všech existujících a  budoucích informačních 
systémů.35 Zločinecké sítě nejenže operují v mezinárodním prostředí, ale zároveň jsou 
často zapojeny současně do různých druhů trestné činnosti. Tyto sítě mohou například 
legalizovat zisky z  jednoho druhu trestné činnosti s  cílem fi nancovat další činnosti. 
Pronásledování a  stíhání těchto pachatelů zůstává odpovědností členských států EU. 
Úkolem EU je pomoci svým členům účinněji bojovat proti organizované trestné činnosti, 
a to posilováním přeshraniční spolupráce orgánů činných v trestním řízení a harmonizací 
vnitrostátních trestněprávních postupů.

Hrozba terorismu nezná hranice. V  rámci evropského prostoru volného pohybu musí 
členské státy EU jednat harmonizovaným způsobem, aby mohli chránit demokratické 
hodnoty vlastních společenství a  práva a  svobody svých občanů. Tato myšlenka je 
vyjádřena ve strategii EU pro boj proti terorismu, která si klade čtyři cíle:

• předcházení radikalizaci teroristů a náboru nových členů,
• ochrana občanů a kritické infrastruktury,
• stíhání teroristů a jejich postavení před soud,
• schopnost reagovat na teroristické útoky, a minimalizovat tak jejich následky.36 

Mezi priority patří potřeba vyhodnotit opatření přijatá pro boj proti terorismu 
v posledních letech a posoudit, jak je možné je vylepšit. Nový meziinstitucionální rámec 
nabízí EU bezprecedentní příležitost zlepšit propojení jejích různých nástrojů pro boj 
proti terorismu. Obchodování s  lidmi, dětskou pornografi i, počítačovou kriminalitu, 
fi nanční trestnou činnost, padělání platebních prostředků a obchod s drogami lze řešit 
komplexním způsobem. První konkrétní operativní reakcí bude spojení kapacit členských 
států v  oblasti prosazování práva při zvláštních druzích drogových látek a  cest. EU 
bude prosazovat integrovanou koncepci kontroly přístupu na  území členských států 
v rozšířeném schengenském prostoru, aby se více usnadnila mobilita a zajistila vysoká 
úroveň vnitřní bezpečnosti.

Otázka uvolnění vízového režimu se bude řešit zejména v  souvislosti se sousedními 
zeměmi s cílem usnadnit vzájemné kontakty lidí za jasně defi novaných podmínek. Ochrana 
občanů před riziky, které představuje mezinárodní obchod s  padělaným, zakázaným 
a  nebezpečným zbožím rovněž vyžaduje koordinovaný přístup opírající se o  silné 
postavení celních orgánů. Je třeba efektivně a strukturovaným způsobem zajistit ochranu 
před škodlivým a  nebezpečným zbožím, a  to prostřednictvím řízení rizik založeného 
na kontrolách zboží, dodavatelského řetězce a každého druhu toku zboží. Úsilí chránit lidi 

35 EUROPEAN COMMISSION. Communication from the Commission to the European parliament, the Conncil, 
the European economic and social committee and the committee of the regions. Delivering an area of 
freedom, security and justice for Europe's citizens. Brusel: European Commission, 2010. COM/2010/0171.

36 EURÓPSKA KOMISIA. Hranice a  bezpečnosť. Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 
2013. s. 8.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2017, ročník 2 B165

bude zahrnovat úlohu EU při předcházení krizí a katastrof. Bezprostřední prioritou bude 
následné hodnocení a přijetí nezbytných opatření na úrovni EU v oblasti krizového řízení. 
Posílí mechanismus EU v oblasti civilní ochrany, aby se zlepšila dostupnost, interoperabilita 
a koordinace pomoci členských států. Je třeba také zlepšit prevenci. 

7.1 Hlavním prvkem reakce by měla být solidarita a odpovědnost

Rozhodná ochrana základních práv migrantů zohledňující hodnoty lidské důstojnosti 
a  solidarity umožní, aby mohli plně přispívat k  budování evropského hospodářství 
a společnosti. Přistěhovalectví musí hrát v řešení demografi ckých problémů a v zajištění 
výrazné a dlouhodobé hospodářské výkonnosti EU významnou roli. Během příštích let 
bude velká pozornost věnována konsolidaci společné přistěhovalecké a azylové politiky. 
Současná hospodářská krize by neměla bránit v rozhodném úsilí dosáhnout tohoto cíle, 
naopak význam rozvíjení těchto politik v rámci dlouhodobé vize dodržování základních 
práv a lidské důstojnosti je nyní větší než kdykoli předtím, stejně jako posílení solidarity. 
EU vypracuje jedinou společnou migrační politiku, která bude sestávat z  nových 
a  fl exibilních rámců přijímání legálních migrantů, což umožní přizpůsobit se rostoucí 
mobilitě a potřebám pracovních trhů jednotlivých států. Je třeba dosáhnout jednotnou 
úroveň práv a povinností pro legální přistěhovalce. Tato práva, obsažená v plném rozsahu 
v přistěhovaleckém kodexu, a společná pravidla pro efektivní realizaci slučování rodin 
jsou nezbytné k tomu, aby se maximalizovaly pozitivní účinky legálního přistěhovalectví 
ve  prospěch všech zúčastněných stran a  posílila konkurenceschopnost Unie. Bude 
pokračovat úsilí o  integraci migrantů, ochranu jejich práv a současně zdůraznění jejich 
vlastní povinnosti integrovat se do společnosti, v níž žijí. V této oblasti je stejně důležitá 
i prevence a snížení nelegálního přistěhovalectví.

7.2 Příspěvek ke globální Evropě

Načrtnuté politické cíle nelze dosáhnout bez účinného zapojení partnerů ze třetích 
zemí a  mezinárodních organizací. Vnitřní a  vnější politické nástroje v  oblasti svobody, 
bezpečnosti a práva jsou navzájem úzce spojeny. Kontinuita a soudržnost mezi vnitřními 
a  vnějšími politikami jsou pro dosažení výsledků nezbytné stejně jako koherence 
a komplementarita mezi opatřeními EU a opatřeními členských států.37 Globální společnost 
není dána ani tak existencí ekonomických spojitostí mezi jednotlivými zeměmi, ale 
spíše prolínáním a novou povahou systému vzájemných vztahů. Finanční trhy se v době 
globalizace rozrostly do  takové míry, že je možné přesouvat kapitál v  reálném čase 
z různých částí světa. Rozvoj informačních technologií a fi nančně-ekonomických vztahů 
se posílil a způsobil extrémně rychlou dynamiku současné ekonomiky. Spolu s nárůstem 
globální ekonomiky dochází také k nárůstu sociálních nerovností mezi členy jednotlivých 

37 EUROPEAN COMMISSION. Communication from the Commission to the European parliament, the Conncil, 
the European economic and social committee and the committee of the regions. Delivering an area of 
freedom, security and justice for Europe's citizens. Brusel: European Commission, 2010. COM/2010/0171.
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společností, jakož i mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Proto je potřeba společné 
bohatství využívat a přerozdělovat mezi bohaté i málo rozvinuté země, protože pouze 
tak je možný globální rozvoj. Globalizace nemá prohlubovat nerovnosti mezi zeměmi, 
ale naopak odstraňovat je, a to především v oblasti ekonomiky a sociálního života. Zde se 
otevírá prostor pro vzájemnou solidaritu mezi zeměmi, která přináší užitek tak bohatým, 
jak málo rozvinutým zemím.

7.3 Cesta od politických priorit k přijetí opatření a dosažení výsledků

Pokrok v oblasti svobody, bezpečnosti a práva vyžaduje úspěšnou implementaci těchto 
politických priorit. Směrodatná bude Listina základních práv a metodika práce Komise 
bude spočívat v  těchto pěti zásadách: dosažení lepší integrace s  ostatními politikami 
Unie, zlepšení kvality evropské legislativy, lepší provádění na vnitrostátní úrovni, zlepšení 
používaných hodnotících nástrojů a  pokrytí našich politických priorit odpovídajícími 
fi nančními zdroji ve víceletém fi nančním rámci. Významným příspěvkem, který se bude 
aktivně podporovat, může být společná evropská kultura v této oblasti ve formě vzdělávání 
a výměnných programů. 38

Závěr

Fenomén migrace je důsledkem globalizace a odvěké touhy člověka mít se lépe. Současný 
svět vytváří podmínky pro růst a zvyšování kvality života, což na jedné straně má blahodárný 
účinek na obyvatele světa, ale zároveň na druhé straně směřuje k vytváření ekonomických 
a  sociálních rozdílů a  prohlubování propasti mezi lidmi a  národy. Migrace obyvatel 
je v  podstatě spíše politicky problém a  ve  své podstatě i  globalizovaná společnost se 
s důsledkem politických rozhodnutí musí vypořádat sama. Je na současné době, jak naloží 
s  tímto poznáním, protože migrace může být pozitivním a  obohacujícím fenoménem 
ve společnosti. Je třeba se na tento fakt připravit a počítat s mnoha změnami migračních 
důvodů směrů a procesů. Na pokraji druhé studené války se svět potřebuje vypořádat 
s tímto fenoménem po novém. Nejdůležitějším faktorem, který je potřebný pro chápání 
a řešení migrace je fakt solidarity a vzájemné pomoci a zmenšování rozdílů respektováním 
lidských práv a svobod. Migranti jsou pro mnohé země novou nadějí a kulturně vyspělý 
a právní svět se stává nadějí pro migranty.

38 EUROPEAN COMMISSION. Communication from the Commission to the European parliament, the Conncil, 
the European economic and social committee and the committee of the regions. Delivering an area of 
freedom, security and justice for Europe's citizens. Brusel: European Commission, 2010. COM/2010/0171.
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Historie a současnost pojistných podvodů
History and Present of Insurance Fraud

JAN CHMELÍK1

Abstrakt
Tématem tohoto odborného pojednání jsou pojistné podvody z  pohledu historie 
a současnosti. Přibližuje historii pojistných podvodů, jejich charakteristiku a defi nici v zákoně 
i mimo něj, zkoumá příčiny a dopady pojistných podvodů na pojišťovny a její klienty. Práce 
zahrnuje i výčet způsobů, jimiž lze s pojistnými podvody bojovat a taktéž pohled na moderní 
způsoby a technologie prevence. Nedílnou součástí tohoto typu příspěvků je také trestně 
právní posouzení protiprávních jednání souvisejících s  pojistnými podvody. Obsahem 
jsou též doporučení pro preventivní činnost pojistitelů proti pojistným podvodům. Práce 
poskytuje náhled i na aktuální statistiky pojistných podvodů v České republice.

Klíčová slova
pojistný podvod, příčiny a dopady pojistných podvodů, prevence, podvod, trestný čin 

Abstract
The theme of this treatise are professional insurance fraud from the perspective of past and 
present. It brings the history of insurance fraud, their characteristics and the defi nition in 
the law and beyond, examines the causes and eff ects of insurance fraud to the insurance 
company and its clients. The paper includes a  list of ways you can fi ght with insurance 
fraud and also look at modern methods and prevention technologies. An integral part 
of this type of contribution is also criminal law off enses related to insurance fraud. Content 
are also recommendations for preventive action of insurers against insurance fraud. Work 
provides insight on current statistics of insurance fraud in the Czech Republic.

Key words
insurance fraud, causes and eff ects of insurance fraud, prevention, fraud, criminal act

Úvod

Pojistné (pojišťovací) podvody jsou fenoménem devadesátých let, kdy je celkově 
zaznamenán nepříznivý vývoj organizované kriminality. Objevily se zcela nové formy 
páchání závažné hospodářské trestné činnosti, zejména vysoce organizovaného charakteru. 
Jedním z projevů této organizované kriminality se staly i do té doby zcela zanedbatelné 
a  nevýznamné projevy podvodných jednání v  pojišťovnictví. Pojistné podvody velmi 
rychle přesáhly „regionální“ charakter a jsou řazeny do kategorie „nadnárodní kriminality“, 
tj. přesahují hranice státu. U pojistných podvodů je zjišťována stále větší míra profesionality 
pachatelů, která se projevila téměř ve všech oblastech kriminality. To se v prvé řadě dotklo 

1 doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní, Praha, e-mail: diserta@seznam.cz
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pojištění motorových vozidel, dále všech kategorií pojištění odpovědnosti, pojištění 
majetku proti odcizení, pojištění domácností a dalších. V  té souvislosti byl predikován 
předpoklad, že v dalším vývoji lze očekávat nárůst pojistných podvodů a pojištění rizik 
spojených s výpočetní technikou. Tento předpoklad se také v dalším vývoji potvrdil.

Vnější příčiny popsané situace jsou spojovány se změnami ve společnosti, které přinesly 
výrazný posun orientace obyvatel, v jejich mentalitě a zejména v posunu ke konzumnímu 
způsobu života. Hledání snadných zisků, snaha vytěžit maximální prospěch z každé vhodné 
situace, to jsou primární příčiny vzniku pojistných podvodů. Na  druhé straně příčinou 
pojistných podvodů na straně samotných pojišťoven je v prvé řadě samotný pojistný vztah 
mezi pojišťovnou a subjektem, založený na vzájemné důvěře mezi smluvními stranami. Tak 
se pojišťovací podvod, stejně jako „podvod daňový“, stává určitým druhem „sportu“, který 
přináší značné zisky. Pachatelé se necítí být vinni při lživém vyplňování pojistných smluv, 
pojistných událostí, při nadhodnocování škodní události – „vždyť to tak dělají všichni“. 
To vše je umocňováno pseudojistotou, že takové chování nebude odhaleno, v nejhorším 
případě dojde k odmítnutí proplacení škody ze škodní události. 

Oproti předchozím letům, kdy pojistným podvodům dominovalo pojištění majetku 
a  motorových vozidel, roste v  posledních letech významně podíl případů, které jsou 
zjišťovány v  rizikovém a  životním pojištění. Stále častěji jde o  práci organizovaných 
skupin, které využívají falešné lékařské zprávy od „spolupracujících“ lékařů. Odškodnění 
se v takových případech pohybuje ve statisících. Zároveň často stejnou pojistnou událost 
podvodníci zkusí uplatnit u více pojišťoven. 

K  typickým příkladům pojistných podvodů můžeme zařadit pojištění osob (uzavření 
pojištění denních dávek odškodného s cílem jejich zneužívání prostřednictvím předstírání 
nemoci či úrazu), majetkové pojištění (předstírání vloupání do bytu a deklarování odcizení 
předmětů), pojištění motorových vozidel (úmyslně navýšená škoda či fi ngovaná dopravní 
nehoda) a další.

Počet odhalených podvodů za  rok 2016 v  porovnání s  předchozím rokem narostl, 
pojišťovny prověřily celkem 16 043 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily 
pojistné podvody za 1,218 miliardy korun. Srovnáme-li v základních ukazatelích rok 2016 
s rokem předchozím, tj. rokem 2015, počet událostí prověřovaných pojišťovnami vzrostl 
o 1,9 % z 15 743 na 16 043 pojistných událostí.

Celková výše objemu prokázaných pojistných podvodů meziročně narostla o 0,8 procenta 
a počet pojistných událostí s odhaleným pojistným podvodem narostl o 3,6 procenta. 
Markantní nárůst pojistných událostí byl zaznamenán u  pojištění osob, konkrétně 
u  úrazového pojištění. Zde pojišťovny prověřují i  odhalují největší počet pojistných 
podvodů. Podvody v úrazovém pojištění mají 73procentní podíl na všech prověřovaných 
pojistných událostech u  pojištění osob. Zhruba pětinu ze všech pojistných podvodů 
představují pojistné události u životního pojištění, pojištění nemoci má šestiprocentní 
podíl. Průměrná výše škody prokázaného pojistného podvodu dosahuje nejvíce 
u  životního pojištění (109 tisíc korun), u  pojištění nemoci jde o  zhruba 46 tisíc korun 
a u úrazového pojištění se jedná o 36 tisíc korun.
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Pojistné podvody v roce 20162 

Obor pojištění Počet případů
Výše prokázané škody

(v tis. Kč)

Pojištění osob 7 660 201 705

Pojištění vozidel 5 784 330 592

Pojištění majetku 1 770 446 286

Pojištění odpovědnosti 829 239 516

Celkem 16 043 1 218 098

U  pojištění vozidel se těžiště prověřovaných pojistných událostí postupně přesouvá 
z havarijního pojištění na povinné ručení. V roce 2010 tvořily podezřelé pojistné události 
u havarijního pojištění 63 procent všech prověřených pojistných událostí z pojištění vozidel, 
v  roce 2016 šlo již „jen“ o  40 procent případů. Podíl povinného ručení na  prověřování 
pojistných podvodů v pojištění vozidel naopak narostl z 37procentního podílu v roce 2010 
na 60procentní podíl v roce 2016.

U povinného ručení výrazně narůstá počet prověřovaných událostí spojených se škodami 
na  zdraví. Přestože se jedná o  stovky případů (v  roce 2016 přesně 300 prověřovaných 
pojistných událostí), které se na  celém segmentu prověřovaných pojistných událostí 
podílejí pěti procenty, tak vzhledem k velmi vysoké průměrné výši prokázaného podvodu 
(kolem dvou miliónů korun) představují škody na  zdraví zhruba dvě pětiny odhalené 
částky pojistných podvodů z celého segmentu pojištění vozidel.

Pokusy o  pojistné podvody nacházíme ve  všech oblastech pojištění. Lidé jsou velmi 
vynalézaví a snaží se byť z  legální pojistné události vyzískat nelegálně maximum. Např. 
senior v  jižních Čechách si z  pádu na  chodník udělal výnosný byznys. Pojistil se hned 
u několika pojišťoven a začal cestovat – projel Vídeň, Berlín, Bratislavu, Varšavu i Budapešť. 
Zajímavé bylo, že v každém městě měl tu smůlu, že uklouzl a dopadl na chodník. Škody 
uplatňoval ze svých úrazových pojistek a podobných nehod zvládl nahlásit i pět ročně.

Žena zase zneužila nesvéprávnosti svého těžce nemocného invalidního bratra. S vědomím, 
že muž byl velmi těžce nemocen a do konce života mu nezbývalo mnoho, uzavřela na něj 
několik životních pojistek. Při jejich sjednávání ovšem zamlčela vážné choroby, kterými 
její bratr dlouhodobě trpěl, a těšila se, že po jeho smrti bude z pojistek inkasovat nemalé 
částky. Trestně stíhán byl muž z Chomutovska, který nahlásil krádež svého osobního vozu 
Škoda Octavia. Policisté, kteří dostali oznámení stejně jako pojišťovna, vyšetřováním 
zjistili, že vozidlo nebylo ve skutečnosti odcizeno, ale prodáno na náhradní díly s vědomím 
a souhlasem pojištěného.

Kuriózní pojistný podvod oznámila klientka ze severních Čech. Nahlásila pojišťovně 
poškození zevních genitálií při jízdě na kolotoči. Škodu ve výši několika desítek tisíc korun 
chtěla zaplatit z odpovědnostní pojistky provozovatele pouťové atrakce. Ve skutečnosti 

2 Zdroj: Česká asociace pojišťoven 2017.
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se této mladé dámě trochu vymkla pouťová zábava z rukou, protože nepříjemná tržná 
poranění intimních partií jí nezpůsobila sedačka kolotoče, nýbrž pět mladíků, se kterými 
se rozhodla vyzkoušet netradiční sexuální praktiky na pouťové atrakci.

Roste počet lidí, kteří jsou schopni si kvůli vyplacení pojistného způsobit vážná zranění. 
Celkem běžné jsou jednoduché zlomeniny, například prstů, ale objevují se i  zranění 
podstatně závažnější, kdy si klient nechal rozdrtit několik prstů na noze. Před tím ovšem 
neopomněl pojistit se u několika pojišťoven. Po nezbytné léčbě po zranění pak postupně 
uplatňoval pojistnou událost u jednotlivých pojišťoven, kde nahlásil, že mu spadla skříň 
na nohu a přišel o dva prsty. Od tří pojišťoven pak inkasoval přes 70 tisíc korun. Devastující 
ránu do nohy si nechal způsobit kamarádem.

Stále častěji se objevují i podnikatelské podvody. Klasickým příkladem je podnikatel, který 
se snažil vydělat na  skutečném vloupání do  své prodejny. Předložil doklady nejenom 
o odcizeném zboží, ale po dohodě s jinou fi rmou i od zboží, které nikdy v jeho prodejně 
na pultech nebylo. Celková škoda se vyšplhala na 195 tisíc korun.

Zajímavé je srovnání statistik pojistných podvodů z  trestního řízení, tedy kriminálních 
statistik a statistik pojišťoven. Podle kriminální statistiky MV bylo v roce 2016 evidováno 

celkem 520 pojistných podvodů, za které bylo stíháno celkem 461 pachatelů z toho 121 

žen, s celkovou škodou 101 617 000 Kč. Objasněnost této kriminality byla 70,38 %.

Stručná historie pojišťovnictví v Česku se datuje od konce 17. století. Roku 1699 podal 
Jan Kryštof Bořek návrh na zavedení povinného požárního pojištění budov v Čechách. 
Jeho návrh spočíval v  zavedení protipožárního fondu, do  něhož by povinně přispívali 
všichni občané, kteří by si právě koupili dům. Ke  vzniku fondu však nakonec nedošlo. 
V roce 1777 byla zřízena pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, 
nářadí a dobytku. Neměla však dlouhého trvání a brzy zanikla. Patentem z roku 1819 je 
umožněno zřizování soukromých pojišťoven. V roce 1822 vznikly v Terstu (ekonomickém 
centru monarchie) a v roce 1825 ve Vídni. Roku 1827 byla založena První česká vzájemná 
pojišťovna a jednalo se tehdy o požární pojištění. Z historického pohledu lze za důležité 
považovat 30. léta 20. století, kdy bylo zavedeno povinné pojištění zákonné odpovědnosti 
motorových vozidel (č. 198/1932 Sb.) a byly přijaty zákony upravující pojistnou smlouvu. 
I  přesto nejčastějšími produkty pojištění zůstaly požární pojištění, odpovědnostní 
a úrazové pojištění a pojištění proti krádežím a vloupání.

Do  roku 1997 byl pojistný podvod řešen jako rozkrádání majetku, avšak v  tomto roce 
byla do trestního zákonodárství přidána také skutková podstata trestného činu pojistného 
podvodu.

Významným mezníkem pojišťovnictví je rok 1994, ve kterém byla založena Česká asociace 
pojišťoven.
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1  Charakteristika pojistného podvodu

Za pojistný podvod je považováno protiprávní jednání fyzické nebo právnické osoby 

s  cílem získat neoprávněný prospěch nebo obohacení na  úkor pojišťovny. Pojistný 
podvod je posuzován jako stejnojmenný trestný čin podle § 210 trestního zákoníku, 
při jehož spáchání hrozí pachateli trest odnětí svobody ve výši až 10 let. Dopustí se jej 
každý, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo uplatnění nároku na pojistné plnění uvede 
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí nebo úmyslně vyvolá 
pojistnou událost nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v  úmyslu zvýšit vzniklou 
škodu.

Pojistný podvod, stejně jako úvěrový podvod, patří do kategorie protiprávních jednání 
založených na  podvodném jednání pachatele. Za  základní trestný čin této kategorie 
protiprávních jednání lze označit trestný čin podvod, všechny pak patří do  skupiny 
majetkové trestné činnosti. Podvody jsou považovány za  velmi nebezpečnou formu 
trestné činnosti zejména pro svoji kvalifi kovanost a výskyt jak v oblasti obecné kriminality, 
tak v oblasti hospodářské kriminality.

K základním formám spáchání trestného činu podvod, které obsahuje skutková podstata 
§ 209 trestního zákoníku, patří uvedení v  omyl, využití omylu a  zamlčení podstatných 
skutečností, a v důsledku toho způsobení na cizím majetku škody nikoli nepatrné. 

Uvedené tři základní formy spáchání trestného činu podvodu v  odst. 1 § 209 TrZ se 
modifi kují v řadě způsobů spáchání, z nichž ne každý lze aplikovat na pojistné podvody.

1. Uvedení v omyl nebo využití omylu v osobě – tento způsob nelze u pojistného 
podvodu nalézt, neboť pachatel zde poškozeného neuvádí v omyl, nebo nevyužívá 
jeho omylu ve vztahu ke svému společenskému nebo pracovnímu podstavení a ani 
ve vztahu ke své totožnosti. Pachatel zde téměř nikdy svoji totožnost nezatajuje, 
neboť předpokládané pojistné plnění musí přijmout konkrétní fyzická nebo 
právnická osoba a  dále pro uzavření pojistné smlouvy není třeba ani určitého 
společenského nebo pracovního postavení.

2. Uvedení v  omyl nebo využití omylu ve  vztahu k  předmětu podvodu rovněž 
není typický způsob páchání pro pojistné podvody, neboť pachatel zde není tou 
osobou, která určitou věc nebo službu prodává.

3. Uvedení v omyl nebo využití omylu ve faktu činnosti či události – tato jednání 
pachatelů spočívající ve vyvolání nebo využití mylných představ jednak o činnosti 
pachatele a i o vzniku určité události. Jde o typická jednání pachatelů pojistných 
podvodů. V případě, že pachatel vyvolává nebo využívá mylných představ o své 
činnosti, je pro pojistný podvod charakteristické jednání, které spočívá v tom, že 
při sjednávání pojistné smlouvy uvádí nepravdivé údaje a v případě, že pachatel 
vyvolává nebo využívá mylných představ o vzniku určité události, je pro pojistný 
podvod charakteristické jednání, které spočívá v tom, že nepravdivé údaje uvádí 
pachatel při uplatnění nároku na pojistné plnění.

4. Uvedení v  omyl nebo využití omylu ve  vztahu k  příslibům. Těmito jednáními 
pachatelů nelze naplnit skutkovou podstatu trestného činu pojistného podvodu.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2017, ročník 2174

Skutková podstata trestného činu pojistný podvod je speciálním ustanovením ve vztahu 
k  podvodu. Je složena ze dvou základních skutkových podstat (odst. 1, odst. 2) a  4 
kvalifi kovaných skutkových podstat a stanovením podmínky trestnosti přípravy v odst. 
7. Trestného činu pojistného podvodu podle § 210 TrZ se tak dopustí ten, kdo uvede 
nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí v  souvislosti 
s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, v souvislosti s  likvidací pojistné události, 
nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění (odst. 1). Podle 
druhé základní skutkové podstaty bude potrestán, kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému 
prospěch vyvolá nebo předstírá událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění nebo 
jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí tak na cizím 
majetku škodu nikoli nepatrnou.

V  kvalifi kovaných skutkových podstatách je vyjádřena recidiva (odst. 3), kvalifi kovaný 
následek (větší škoda, značná škoda, škoda velkého rozsahu), organizovanost spáchání 
pojistného podvodu (spáchá čin uvedený v 1 nebo 2 odstavci jako člen organizované skupiny 
– odst. 5 písm. a) a další okolnosti, které jsou podmínkou pro použití vyšší trestní sazby.3 

K typickým formám pojistných podvodů, jak již bylo naznačeno v předcházející kapitole, 
můžeme zařadit pojistné podvody u:

• tzv. úrazového pojištění,
• pojištění léčebných výloh,
• pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti,
• pojištění vážných chorob,
• pojištění domácnosti včetně rekreačních domácností, 
• pojištění staveb,
• cestovního pojištění,
• pojištění odpovědnosti za škodu, a další.

Typickou formou pojistných podvodů v  dopravě jsou podvody v  souvislosti s  havarijním 
pojištěním motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
motorového vozidla. Jde o nejfrekventovanější způsoby páchání trestného činu pojistný 
podvod. Havarijní pojištění motorových vozidel je uzavíráno zejména pro případ poškození, 
zničení nebo odcizení motorového vozidla. V první skupině jsou pojistné podvody, kdy 
dochází k údajným krádežím vozidel. Pachatelé zde uvádějí v omyl pojistitele jednak při 
sjednávání pojistných smluv zejména tím, že se snaží:

• nadhodnotit vozidlo dodatkovou výbavou, kterou vozidlo není vybaveno, 
nebo je vybaveno jen pro sjednání pojistné smlouvy a poté je tato výbava opět 
vymontována,

• pojistit vozidlo, které bylo odcizeno v zahraničí a dovezeno do České republiky, 
kde pro něj byly vytvořeny nové identifi kační znaky (VIN, číslo motoru apod.), nové 
doklady,

• přihlásit vozidlo k  provozu v  České republice a  poté pojistit vozidlo, které je 
zapůjčeno spolupachatelem (i  když je formálně deklarován jeho prodej) ze 
zahraničí, vozidlo se po uzavření pojistné smlouvy vrací zpět do zahraničí a v České 
republice je nahlášeno jeho údajné odcizení a poté i pojistná událost,

3 Blíže bude pojednáno ve 4. kapitole článku.
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• při uzavírání pojistné smlouvy se změnou identifi kačních znaků a dokladů zatajit 
skutečné stáří vozidla a poté při údajné krádeži získat vyšší pojistné plnění,

• ve spolupráci s pracovníky pojišťoven uzavírat pojistné smlouvy na vozidla prodaná 
mimo území České republiky a v podstatě pojišťovat pouze „doklady od vozidla“,

• ve spolupráci s pracovníky pojišťoven uzavírat pojistné smlouvy na vozidla, která 
již byla skutečně odcizena, a  proto antidatují dobu uzavření pojistné smlouvy 
a snaží se vzbudit dojem, že vozidlo bylo v době odcizení pojištěno.

Časté jsou i pojistné podvody, kdy dochází k údajným poškozením vozidel při dopravních 
nehodách nebo živelných událostech. Pachatelé zde uvádějí v  omyl pojistitele jednak 
při sjednávání pojistných smluv zejména tím, že se snaží ve  spolupráci s  pracovníky 
pojišťoven uzavírat pojistné smlouvy na  vozidla, která již předtím byla poškozena při 
dopravní nehodě, a proto antedatují dobu uzavření pojistné smlouvy a snaží se vzbudit 
dojem, že vozidlo bylo v  době nehody pojištěno, a  dále uvádějí pojistitele v  omyl při 
hlášení pojistných událostí. 

Druhou typickou formou pojistných podvodů u motorových vozidel jsou podvodná jednání 
v kontextu s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového 

vozidla. Z  titulu tohoto zákonného pojištění je hrazena škoda způsobená provozem 
motorového vozidla druhému účastníku dopravní nehody usmrcením, újmou na zdraví, 
poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením věci v souvislosti se škodou způsobenou 
provozem vozidla. U obou skupin pojistných podvodů je typické, že pachatelé zde mohou 
uvést v omyl pojistitele např. tím, že:

- ve  spolupráci s  příslušníky dopravní policie vytvářejí fi ngované protokoly 
o  dopravní nehodě a  poté pracovníkům pojišťoven k  prohlídce přistavují jiné 
havarované vozidlo, nebo u  nižších škod, kde není vyžadována prohlídka 
havarovaného vozidla pracovníkem pojišťovny, nahlásí údajnou nehodu, doloží 
potvrzení od policie a pojistnou událost si nechají likvidovat rozpočtem pojišťovny,

- za spoluúčasti druhého řidiče, obvykle „známého“ pachatele, inscenují domnělé 
dopravní nehody, které poté nechávají vyšetřit policii a  škodu na  vozidle hradí 
pojišťovna z titulu pojištění jejich „známého“,

- ve spolupráci s pracovníky autoopraven úmyslně nadhodnocují cenu opravy a uvádějí 
výměnu náhradních dílů, které jsou pouze opraveny nebo nebyly vůbec poškozeny.

2  Příčiny a kriminogenní faktory pojistných podvodů

Řada kriminogenních faktorů souvisí s tzv. negativními okolnostmi, které jsou odhalovány 
orgánem činným v trestním řízení a souvisí zejména s kriminalistickými postupy v prvotní 
fázi objasňování, zejména při práci na místě činu. Např. z kriminogenních faktorů lze uvést:

• rozporné místo škody – připravená (zinscenovaná) škoda, např. vozidlo bylo 
záměrně ponecháno v  oblasti s  nadměrným výskytem krádeží vozidel nebo 
odvezeno na opuštěné místo a tam podpáleno,

• požár objektu pojištění (vozidla, budovy, kanceláře, provozovny, dopravního 
prostředku atd.) – krádež a požár mohly být pojištěným zinscenovány,
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• neúplná nebo sporná dokumentace – vozidlo může být ojeté, neschopné jízdy 
nebo odcizené, investice do opravy jsou nerentabilní, zakrývá se manko, technická 
závada na objektu, atd.

• u vozidel najetý vysoký počet kilometrů, špatný technický stav – vozidlo může být 
u konce životnosti, je neprodejné nebo náklady za jeho opravu jsou příliš vysoké, 
přetočený tachometr,

• sporný nebo neprůkazný způsob koupě – koupený objekt ve skutečnosti neexistoval, 
nebo nemusí být vlastnictvím pojištěného,

• vniknutí do  objektu je v  rozporu se stopami nalezenými na  místě činu – škoda se 
nemusela stát uvedeným způsobem nebo se nemusela stát vůbec (jedna z velmi 
častých negativních okolností).

Již v úvodu bylo naznačeno, že škála příčin, které vedou k páchání pojišťovacích podvodů 
je široká. Mimo obecné příčiny, je potřebné z kriminalistického hlediska uvést i takové, 
které jsou zjišťovány praxí při objasňování těchto kriminálních deliktů. Jde o  obecné 

příčiny, které jsou zastoupeny i u jiných kriminálních jednání např.:
• neefektivnost pojistného vztahu (stále platím a  nic z  toho nemám), pomsta 

pojišťovně,
• z pohledu pojištěnce nízké plnění pojišťovny v předešlých pojistných událostech,
• fi nanční potíže,
• podvod „patří k podnikání“ a proč to nezkusit, když to vyšlo kolegovi,
• relativně nízké riziko odhalení podvodu,
• klamavá a neseriózní reklama a rozpor se skutečností,
• na veřejnosti, zejména mezi podnikateli posuzováno jako „kavalírský delikt“, který 

zvyšuje sebevědomí, a další.

K jevovým formám pojišťovacího podvodu můžeme zařadit např.:
• úmyslné poškození sebe nebo pojištěné věci,
• předstírané loupežné přepadení,
• předstírané vloupání do objektu nebo odcizení věci,
• žhářství, 
• fi ngovaná krádež motorového vozidla,
• předstíraná nebo „úmyslná“ dopravní nehoda a další. 

Kriminogenní faktory pojistných podvodů (kauzalita pojistných podvodů), jinak také 
v praxi nepřesně označované jako „indikátory pojišťovacích podvodů“,4 jsou souhrnem 
praxí vysledovaných okolností, které mohou předznamenávat úmysl pojištěné osoby 
podvodným jednáním získat neoprávněný majetkový prospěch již před uzavřením 
pojistného vztahu nebo v  jeho průběhu. Kriminogenní faktory je možné vztahovat 
k  řadě okolností souvisejících s  pojistným vztahem, zejména však k  pojistné smlouvě, 
k pojištěnému nebo k pojistníkovi. Kriminogenní faktory mají velký význam pro odhalování 
pojišťovacích podvodů kriminální policií. Podstatně více jsou však využívány pracovníky 
pojišťoven.

4 Srovnej Příručku pro prevenci, vyšetřování a indikaci pojistných podvodů, Česká asociace pojišťoven, Praha, 
1998.
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3  Charakteristika pachatelů trestného činu pojistný 

podvod

Jestliže u trestného činu podvod spočívá úspěch podvodného jednání v  intelektových 
schopnostech pachatele, ve  schopnosti navazovat kontakty, znalostech a  výřečnosti, 
schopnosti improvizovat a  přizpůsobit se situaci, nedá se tato charakteristika obecně 
převzít pro pachatele všech výše uvedených pojistných podvodů rozdělených podle 
předmětu útoku pachatele.

Např. u  velmi četného pojistného podvodu v  souvislosti s  havarijním pojištěním 
motorových vozidel a zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
motorového vozidla lze obecně říci, že pachatel trestného činu pojistný podvod nemusí 
mít žádné výrazné intelektové nebo jiné schopnosti. Pachatelem zde může být kdokoliv, 
kdo má způsobilost k právním úkonům a je oprávněný uzavřít pojistnou smlouvu. 

Profi l pachatele pojistných podvodů směřujících proti havarijnímu pojištění motorových 
vozidel, tvoří obvykle nemajetné osoby bez středoškolského vzdělání, ve  věku 20–30 
let, bez výjimečných intelektových schopností. Velmi často jde o tzv. bílé koně, kteří se 
nechají zlákat (za velmi malou fi nanční odměnu, která představuje asi 1–5 % ceny vozidla) 
organizátory pojistných podvodů, aby si na svoji osobu vzali na leasing vozidlo, které poté 
oni sami, nebo další osoby vyvezou mimo území České republiky, kde je prodají a nahlásí 
policii v zahraničí nebo v České republice jeho údajné odcizení.

Naopak u  pojistných podvodů spáchaných v  pojištění průmyslu a  podnikatelů se 
jedná o pachatele vzdělané, na intelektuální výši, umí navazovat kontakty, znají danou 
problematiku a dokážou se přizpůsobit situaci a improvizovat. Mají schopnost přesvědčit 
osoby, které uzavírají pojistnou smlouvu nebo likvidují škodu, že takové úmysly vůbec 
nemají.

Pachatelem pojistného podvodu může být kdokoli z  účastníků pojistné smlouvy – 
pojistník, pojištěný či pojistitel. Kdokoli, kdo uvede nepravdivě nebo hrubě zkreslené údaje 
nebo podstatné údaje zamlčí v souvislosti s uzavřením nebo změnou pojistné smlouvy, 
v souvislosti s likvidací pojistné události, nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění. 
Pachatelem může být kdokoli, kdo má způsobilost k právním úkonům a je oprávněný uzavřít 
pojistnou smlouvu. Nejčastějším pachatelem bude pojištěný v případě, že se bude jednat 
o  likvidaci pojistné události nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění. Pachatelem 
či spolupachatelem může být také pojišťovací agent nebo i samotný likvidátor či jiná 
osoba. Potrestány budou samozřejmě i tyto osoby, které nejsou přímými účastníky. Rozdíl 
oproti klasickým podvodům lze shledat v tom, že pachatel je u pojistného podvodu až 
na výjimky známý. Jelikož se jedná o vyplacení pojistného plněné konkrétní osobě, sám 
proto svoji identitu neskrývá. V závislosti na osobě pachatele hovoříme také o pojistných 
podvodech interních a externích.

Pachatelé se tedy v zásadě dělí na interní a externí. Externí pachatelé samozřejmě stále 
vytvářejí největší podíl v  této trestné činnosti, jsou jimi zákazníci pojišťoven. Typický 
profi l se u  těchto pachatelů nedá jednoznačně určit, neexistuje žádná jejich jednotná 
charakterová vlastnost, podle níž by se dali lépe identifi kovat. 
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Co se týče interních pachatelů, podle kriminologických výzkumů jde nejčastěji o „běžné“ 
zaměstnance. Motivací pro zaměstnance spáchat trestný čin pojistného podvodu je 
např. subjektivně vnímané nedostatečné fi nanční ohodnocení. Takovým pachatelem je 
například zaměstnanec, který pracuje často přesčas, i  třeba o víkendech, chce být pro 
společnost nepostradatelný, zná chod fi rmy, cítí se být nedoceněný. Takový člověk má 
většinou nákladné záliby – drahá auta a motorky, značkové oblečení, apod. U pachatele 
– zaměstnance lze také pozorovat změny v náladách, agresivní chování, výbuchy vzteku, 
často psychické problémy, které jej vedou ke  konzumaci alkoholu. Pojistné podvody 
páchají jak zprostředkovatelé, makléři, tak likvidátoři.5 

S  podvodníky z  řad tzv. „bílých límečků“ se můžeme setkat stále častěji. Nejčastěji se 
hrozba protiprávního jednání vyskytuje mezi vedoucími a řídícími pracovníky, kteří mají 
autonomii, kompetence a lépe se jim překonává vnitřní kontrola. Na českém trhu navíc 
chybí dostatečný dohled a kontrola ze strany akcionářů nebo mateřských společností.

Společnost KPMG6 prováděla v  roce 2013 průzkum zaměřující se na  četnost a  profi l 
interních pachatelů pojistných podvodů. Bylo zkoumáno celkem 596 případů podvodného 
jednání, Česká republika z  toho šetřila 23 případů v  letech 2011–2013. Dle průzkumu 
profi l (interního) pachatele pojistného podvodu je následující:

• ve fi rmě je zaměstnán 5 a více let,
• typickým pachatelem je muž mezi 36 a 55 lety, je tedy starší než průměrný externí 

pachatel,
• obvykle pracuje ve fi nančním oddělení a z 60 % je členem vedení,
• v 90 % pachatel svůj čin zopakuje,
• bývá obvykle odhalen po 3 i více letech po udání.

Profi l pachatele pojistného podvodu v  České republice se oproti zahraničí značně liší. 
Typický český podvodník:

• je muž ve věku 46 až 55 let (48 % podvodníků),
• je v řídící funkci (44 %) nebo jiné vedoucí pozici (26 %),
• ve fi rmě pracuje méně než 6 let a
• pracuje ve skupině (91 % podvodníků) s pomocí přátel, příbuzných (43 % případů).

V zahraničí je typický podvodník o něco mladší než u nás, pro srovnání je to muž ve věku 
36 až 45 let, ve fi rmě je zaměstnán více než 6 let (41 %) – v roce 2011 tento světový trend 
následovala i Česká republika, avšak výzkumy dalších let ukázaly, že je doba zaměstnání 
typického podvodníka z vyšších řad kratší.

5 Tamtéž.
6    Společnost KPMG Česká republika. KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby 

v  oblasti auditu, daní a  poradenství. KPMG patří společně s  firmami PricewaterhouseCoopers, Deloitte 
a Ernst & Young do tzv. Velké čtyřky auditorských firem. 
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4  Trestně právní charakteristika pojistných podvodů. 

Právní kvalifi kace pojistných podvodů

Pojistné podvody jsou vzhledem ke  specifi ckým způsobům páchání a  okolnostem, 
za kterých jsou páchány, zvláštní kategorií podvodných jednání a tomu odpovídá i speciální 
trestný čin dopadající na pojistné podvody. Trestného činu pojistný podvod podle § 210 
trestního zákoníku se dopustí ten, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo 
podstatné údaje zamlčí v souvislosti s uzavíráním nebo změnou, s likvidací pojistné události, 
nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění. 7

Podle § 210 odst. 2 TZ bude potrestán stejně jako v odst. 1 i ten, kdo v úmyslu opatřit sobě 
nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá událost, se kterou je spojeno právo na plnění 
z pojištění nebo jiné obdobné plnění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a způsobí 
tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Ustanovení o pojistném podvodu obsahuje dvě samostatné základní skutkové podstaty. 
V  první z  nich pachatel v  souvislosti s  uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, 
v souvislosti s  likvidací pojistné události nebo při uplatnění práva na plnění z pojištění 
nebo jiné obdobné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo 

podstatné údaje zamlčí (§ 210 odst. 1); tato skutková podstata tedy poskytuje ochranu 
cizímu majetku v souvislosti s řádným sjednáváním pojistných smluv, likvidací pojistné 
události a poskytováním pojistného plnění, včetně tzv. jiného obdobného plnění.

V druhé z nich pachatel v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch vyvolá nebo předstírá 

událost, s níž je spojeno právo na plnění z pojištění či jiné obdobné plnění, nebo stav 

vyvolaný pojistnou událostí udržuje, a  způsobí tak na  cizím majetku škodu nikoli 

nepatrnou (§ 210 odst. 2). Objektem tu tedy je ochrana majetkových zájmů pojistitelů 
poskytujících plnění na podkladě uvedených událostí, tedy v konečném důsledku opět 
cizí majetek. 

Zatímco skutková podstata podle § 210 odst. 1 nevyžaduje způsobení škody, pro naplnění 
znaků skutkové podstaty podle § 210 odst. 2 je třeba uvedeným jednáním způsobit 

škodu nikoli nepatrnou, tedy nejméně ve výši 5 000 Kč. 

K trestní odpovědnosti pachatele za trestný čin pojistného podvodu podle § 210 odst. 1 
není nutné, aby pojišťovna (pojistitel) jednala v omylu, resp. aby jednání pachatele (např. 
pojistníka) vedlo k omylu pojišťovny (pojistitele), na základě kterého by poskytla pojistné 
plnění. K trestnosti tohoto činu se rovněž nevyžaduje, aby pachatel skutečně vylákal 

plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění (pojistné plnění), na něž mu nevznikl nárok. 
Pokud však pachatel vyláká pojistným podvodem takové pojistné plnění, může jít podle 
jeho výše o způsobení škody, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby ve smyslu § 210 
odst. 4, 5 písm. c) nebo odst. 6 písm. a) (srov. R 9/2004). 

Ve smyslu § 210 písm. a) odst. 1 je pachatel trestně odpovědný za uvádění nepravdivých 
nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů v souvislosti s uzavíráním 
nebo změnou pojistné smlouvy. Zákon nevyžaduje, aby k uvádění takových údajů nebo 

7 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 210 odst. 1.
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jejich zamlčení došlo přímo při sjednávání pojistné smlouvy, ale pojmem „v souvislosti“ 

stanoví mnohem volnější vztah k  jejímu uzavírání nebo změně. Postačí uvedení 
nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů kdykoli 
v průběhu procesu uzavírání pojistné smlouvy nebo provádění změny již uzavřené smlouvy. 
V  podstatě tedy může dojít k  takovému jednání kdykoli od  podání návrhu na  uzavření 
pojistné smlouvy, podávání pozměňujících návrhů až do jejího konečného uzavření, kterým 
se rozumí akceptace konečného dohodnutého znění smlouvy při vzájemné shodě vůle. 

Vzhledem k tomu, že k uvádění nepravdivých a hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení 
podstatných údajů je vázáno jen na souvislost s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy, 
nemusí se takového jednání dopustit jen účastníci této smlouvy (pojistník nebo pojistitel, 
resp. fyzická osoba, která za něj jedná), ale může tak učinit i  jiná osoba, např. pojištěný, 
oprávněná, resp. obmyšlená osoba, ale i kdokoli jiný, kdo v souvislosti s uzavíráním nebo 
změnou pojistné smlouvy poskytuje či má poskytovat relevantní údaje (např. lékař, který 
vykonal lékařskou prohlídku, která je podmínkou uzavření pojistné smlouvy). 

Trestní zákoník rozšířil trestnost činu ve smyslu písm. c) odst. 1 i na jednání pachatele 

při uplatnění práva na  jiné obdobné plnění, tedy na  základě jiného důvodu, než je 

plnění na základě pojistné smlouvy. To se týká např. zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti z  provozu vozidla, podle něhož musí Česká kancelář pojistitelů plnit 
v případech vymezených zákonem poškozeným, aniž existuje pojistná smlouva. Poškozený 
má právo uplatnit svůj nárok na plnění podle § 6 zákona č. 168/1999 Sb. v tomto případě 
u  České kanceláře pojistitelů jako profesní organizace pojistitelů, jedná-li se o  nárok 
na plnění z garančního fondu podle § 24 zákona č. 168/1999 Sb. Kancelář je právnickou 
osobou se sídlem v Praze, která je oprávněna vyvíjet činnost v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem. Pro účely tohoto zákona se Kancelář považuje za tuzemskou pojišťovnu a na její 
činnost se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Kancelář 
se zapisuje do obchodního rejstříku. 

Ve druhé základní skutkové podstatě (odst. 2) jednání pachatele spočívá v úmyslu opatřit 
sobě nebo jinému prospěch vyvoláním nebo předstíráním pojistné události nebo udržováním 
stavu vyvoláním pojistnou událostí a  v  důsledku tohoto protiprávního jednání způsobení 
škody nikoli nepatrné. 

Při posuzování pojistných událostí platí základní zásada platná pro všechny druhy 
pojištění, že pojištěním se poskytuje ochrana před nahodilými událostmi.

5  Formy a způsoby páchání pojistných podvodů

Pojištění lze rozdělit podle různých hledisek, typicky podle formy smluvního pojištění a to 
na pojištění dobrovolné, při kterém je respektována smluvní volnost jeho účastníků a jejich 
rovné postavení a pojištění povinné, kdy je zájem společnosti na ochraně proti následkům 
činností, které jsou zpravidla zdrojem zvýšeného rizika [např. pojištění odpovědnosti 
za  škody způsobené advokáty – srov. zákon č. 85/1996 Sb., o  advokacii; pojištění 
odpovědnosti za  škody provozovatelů civilních letadel – srov. zákon č. 49/1997 Sb., 
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o civilním letectví, pojištění odpovědnosti provozovatelů vozidel za škodu způsobenou 
provozem těchto vozidel – srov. zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, a další].

Způsoby páchání podvodu jsou velmi široké a rozmanité. Základními způsoby páchání 
jsou uvedení v omyl, využití omylu a zamlčení podstatných údajů. Tyto základní formy jsou 
možné při sjednávání nebo změně či vzniku pojistné smlouvy, při vzniku pojistné události 
nebo během likvidace pojistné události. Obvyklá je i kombinace těchto variant. 

Od forem pojištění je třeba odlišit druhy pojištění, jimiž podle zákona o pojistné smlouvě 
jsou tzv. pojištění škodové, jímž se rozumí soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada 
škody vzniklé v důsledku pojistné události nebo pojištění obnosové, kterým je soukromé 
pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté fi nanční částky v  důsledku 
pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody [srov. § 3 písm. 
z) a aa) zák. č. 37/2004 Sb.]. 

Druhy pojištění jsou obecně kategorizovány podle řady kritérií, např. podle obsahu 
pojištění se jedná o  úrazové pojištění, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, 
pojištění majetku, havarijní pojištění, povinné ručení a další, dalším kritériem může být 
např. formy účasti na pojištění (dobrovolné pojištění, povinné pojištění) a další. 

Relativně samostatným druhem jsou pojistné podvody s  motorovými vozidly. Pojistné 
(a také leasingové) podvody jsou častým jevem na naší kriminální scéně. Lze je dokonce 
označit za  kriminalitu 20. a  počátku 21. století. Ve  své podstatě velmi úzce souvisí 
s  fi ngovanými krádežemi motorových vozidel, které obvykle slouží k  zastření těchto 
podvodů. Pojistné a  leasingové podvody velmi rychle přesáhly „regionální“ charakter, 
a řadí se do kategorie „nadnárodní kriminality“, přesahující hranice našeho státu. U této 
trestné činnosti je zjišťována stále větší míra profesionality pachatelů zasahující mimo 
jiné i pojišťovnictví, zejména úsek pojištění motorových vozidel, které se ukazuje jako 
snadný a rychlý zdroj zisků. To přirozeně vede k hledání snadných zisků, s cílem vytěžit 
maximální prospěch z každé vhodné situace na úkor kohokoliv, což patří mezi primární 
příčiny vzniku pojistných a leasingových podvodů. Daný stav stále podporuje i z minulé 
doby zakořeněný názor ve vědomí lidí, že není nečestné napálit nebo „okrást“ jiný subjekt 
a  tak se pojistný podvod stejně jako „podvod daňový“ stává určitým druhem „sportu“, 
který přináší značné zisky. Není již výjimkou, že pojistné podvody tohoto druhu souvisí 
s organizovaným zločinem.

Jako průvodní jevy, jež bezprostředně souvisí s  pojistnými a  leasingovými podvody, 
které lze označit byť ne v čisté podobě za způsoby páchání, se dají určit odstraňování 
identifi kátorů motorového vozidla nebo uzavření leasingové smlouvy k  motorovému 
vozidlu s cílem vozidlo dopravit do zahraničí a „zcizit jej“. První způsob souvisí s pojistnými 
podvody a spočívá v tom, že u odcizeného vozidla jsou zaměněny základní identifi kační 
znaky (tzv. VIN – Vehicle Identifi cation Number, výrobní čísla jednotlivých agregátů) 
jinými, které byly zpravidla vyříznuty z vozidla, které není bezprostředně nijak spojeno 
s  trestným činem. Tato identifi kační čísla a  znaky jsou zpravidla vzata z  havarovaných 
automobilů shodného typu v  zahraničí nebo i  v  České republice, který není odhlášen 
z provozu. Druhý způsob spáchání je převážně uplatňován u tzv. leasingových podvodů 
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a je charakteristický tím, že řidič se svým řádně pojištěným vozidlem zpravidla pronajatým 
na  základě leasingové smlouvy, nebo vozidlem vypůjčeným v  půjčovně automobilů, 
legálně vycestuje do  zahraničí a  zde vozidlo prodá. Nový majitel vozidlo zaregistruje, 
původní majitel po návratu do vlasti nahlásí policii odcizení vozidla v České republice 
a pojišťovně ohlásí pojistnou událost. Prověřování vozidla v zemi nového uživatele při 
registraci vozidla nemohou být zjištěny nesrovnalosti, protože v době registrace vozidla 
není jeho odcizení ještě nahlášeno, a proto nebylo po vozidle ještě vyhlášeno pátrání. 
Policie země původního uživatele vozidlo na svém území rovněž nezjistí, protože v době, 
kdy je po vozidle vyhlášeno pátrání, se vozidlo již v zemi původního uživatele již nenachází. 

K tomuto druhému způsobu byli a stále, i když v menší míře, jsou využíváni tzv. bílí koně, 
o kterých již byla zmínka v předcházejícím textu. 

K  odhalování naznačené trestné činnosti značně pomáhala registrace přejezdů vozidel 
do zahraničí, kterou prováděly pohraniční policejní orgány České republiky, Polska, Slovenské 
republiky a Maďarska. Na základě zjištění přejezdu vozidla do zahraničí, zejména na území 
států bývalého Sovětského svazu a  států Balkánského poloostrova, prováděla Policie ČR 
další šetření, které v mnoha případech vedlo k prokázání trestné činnosti držitelů vozidel 
a následné jejich obvinění ze zpronevěry nebo pojistného podvodu. V současné době jsou 
tyto přejezdy pohraničními policejními orgány zjišťovány v podstatně menším rozsahu a spíše 
nahodile. Není to však tím, že by pachatelé trestných činů zpronevěry a pojistného podvodu 
již vozidla do zahraničí nevyváželi. Podle mého názoru, ověřeného i praktickými zkušenostmi, 
pouze změnili taktické postupy při svém protiprávním jednání, a do značné míry tomuto 
stavu také napomohlo otevření hranic v rámci Schengenského prostoru. Modus operandi 
spočívá v tom, že technický průkaz nebo jeho kopie, popřípadě jen základní údaje o vozidle 
jako např. značka a typ vozidla, VIN, číslo motoru, rok výroby, barva a další, od vytipovaného 
vozidla jsou dopraveny do  zahraničí, kde na  základě těchto údajů je vozidlo, bez vlastní 
fyzické přítomnosti vozidla, procleno a zaregistrováno na konkrétní osobu, je mu přidělena 
registrační značka a vystaven technický průkaz. Registrační značka a technický průkaz jsou 
poté dovezeny do ČR, kde jsou na vozidle české registrační značky vyměněny za registrační 
značky cizozemské a toto vozidlo poté bez jakéhokoliv problému odjíždí do země své nové 
registrace bez toho, že by o jeho přejezdu byl kdekoliv učiněn záznam. 

Další forma páchání této trestné činnosti, na niž v současné době organizované skupiny 
přecházejí a  u  které je velmi těžko prokazatelná subjektivní stránka trestného činu 
(úmyslné zavinění) zpronevěry motorového vozidla, jež bylo pronajato na  základě 
leasingové smlouvy, eventuálně úmyslné jednání směřující ke spáchání trestného činu 
pojistného podvodu, spočívá v tom, že již nejsou „verbováni“ „bílí koně“ a na jejich doklady 
uzavírány leasingové smlouvy. Místo těchto osob organizátoři kupují krachující podniky 
a pro potřeby těchto podniků berou vozidla na leasing. Tato vozidla jsou poté vyvážena 
zejména do zemí bývalého Sovětského svazu a do zemí Balkánského poloostrova. I když 
se potvrdí vývoz tohoto vozidla do některé z uvedených zemí, a prokáže se tak i podvodný 
úmysl uživatele lízovaného vozidla, jen velmi obtížně a  téměř beznadějně je možné 
náhradu škody zhojit v rámci konkurzního řízení.

Vzhledem k této nové situaci bude potřebné přijmout nová opatření směřující k předcházení 
a zabránění této trestné činnosti. Předně by měly přijmout účinná opatření podniky, které 
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se zabývají pronájmem motorových vozidel, a podstatně důkladněji prověřovat okolnosti, 
za kterých jsou vozidla lízována. Menší díl opatření připadá i na Policii ČR, která by v rámci 
operativně pátrací činnosti měla prověřovat ve spolupráci s Interpolem motorová vozidla, 
která byla odcizena, zda se nenacházejí v zemích bývalého Sovětského svazu apod. 

6  Prevence pojistných podvodů

Pojišťovny rozlišují dva mechanismy v boji proti pojistnému podvodu v závislosti na druhu 
pojistného podvodu. Nejzákladnější členění pojistných podvodů z hlediska pojišťoven je 
rozlišení na tzv. klientský a interní podvod. 

6.1 Klientský podvod

Klientským podvodem se nazývá pokus klienta či jiné osoby účastné na pojištění či pojistné 
události o předložení nepravdivých či změněných údajů za účelem získání neoprávněné 
výhody vyjádřené neoprávněnou hodnotou pojistného plnění z pojistné události.

Proti klientskému podvodu pojišťovny uplatňují například systémy včasného vyhledávání 
podezřelých pojistných událostí, a  to podle rizikových kritérií, která jsou jednotlivými 
pojišťovnami vyvíjena a upravována podle zkušeností z praxe. Jednou z metod použití 
rizikových kritérií je vážená hodnota pravděpodobnosti výskytu pojistného podvodu 
u příslušného typu pojistné události, charakterizované konkrétním kritériem či kombinací 
více kritérií. Další možností je vyhledávání podezřelých souvislostí v klientském chování 
ve více zdánlivě nesouvisejících případech, případně i ve více pojišťovnách. Pojišťovny 
mají poměrně velké množství dat o  svých klientech, které postupem času stále více 
využívají ke studiu chování podezřelých případů či klientů.8 

6.2 Interní podvod

Interním podvodem se rozumí taková událost, na které má přímo či nepřímo podíl či účast 
některý ze zaměstnanců pojišťovny opět s úmyslem získat neoprávněné plnění z pojistné 
události, ať už pro kteroukoliv osobu zúčastněnou na pojištění či pojistné události, nebo 
pro sebe sama.

Proti internímu podvodu mohou pojišťovny bojovat více způsoby. Obdobně je účinný 
systém vyhledávání podezřelých pojistných událostí za použití rizikových kritérií, jako je 
tomu u klientského podvodu, ale tentokrát kritérií modifi kovaných s ohledem na aspekt 
účasti zaměstnance na podvodu. Dalším způsobem jsou důsledně uplatňovaná pravidla 
vnitřního kontrolního a  řídicího systému příslušné pojišťovny. Tento princip vychází 

8 Pojistný obzor, ročník 84 č. 12/2007, str. 31.
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z nastavení kontrolních mechanismů v jednotlivých hlavních procesech, následně v jejich 
monitorování, poté vyhodnocování a  opětovně upravenému nastavení původních 
kontrolních procesů. Tato metoda se týká v  podstatě všech významných procesů, kde 
může dojít k  vlivu zaměstnance na  průběh pojištění či vyřizování pojistných událostí 
včetně platebních procesů.

6.3 Nové technologie a postupy při odhalování pojistných podvodů

Pojišťovny investují nemalé částky do vývoje softwarů na odhalování pojistných podvodů. 
ČSOB a Kooperativa jako první zprovoznily technologický systém pro detekci pojistných 
podvodů AFMS (Adastra Fraud Management System). Ten zpracovává zadávaná data 
o jednotlivých pojištěních. Jeho přínosem bylo zejména zvýšení procenta prokázaných 
podvodů z  šetřených případů a  také omezení lidského faktoru při výběru pojistných 
událostí k  prošetření. Také zrychlil jejich zpracování s  menším rizikem neodhalení 
podvodů.9 

U odhalování pojistných podvodů v oblasti pojištění motorových vozidel zavedla Česká 
pojišťovna systém Virtual Crash, který provádí u  průběhu dopravních nehod analýzy 
obdobné znaleckým. Do systému jsou zadána různá faktografi cká data a ten poté provede 
simulaci a analýzu, při které může být odhalena fi ngovanou škodní událost.10 

Relativně novou technologií užívanou k odhalování a tím i prevenci pojistných podvodů 
je využívání hlasových analyzátorů, které pracují na principu tzv. „detektoru lži“. Pomocí 
analýzy stresu a vrstev v hlasu volajícího, systém upozorňuje na podezřelé případy. Využití 
těchto prostředků k prokázání trestné činnosti je však velmi sporné. 

Závěr

První pojistné podvody se dají datovat do  dávné historie, lidé se o  ně pokoušejí už 
od  samých počátků pojišťovnictví. To se promítlo i  do  dnešní legislativy, kdy zákony 
defi nují pojem pojistný podvod a stanovují trest až deseti let odnětí svobody. Na pojistné 
podvody a jejich charakterizování se dá nahlížet z mnoha pohledů, ať už z formy páchání 
pojistného podvodu, kdy se zde v  rolích pachatele objevují organizované skupiny, ale 
i dosud bezúhonní klienti, kteří chtěli využít příležitosti, tak i podle odvětví pojišťovnictví 
v  kterém jsou páchány či podle vztahu pachatele k  pojišťovnám, kdy se může jednat 
o interního (čili zaměstnance) či externího (klienta) pachatele.

9 Detekce pojistných podvodů v Kooperativě [online]. SystemOnLine. 2005. [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: 
http://www.systemonline.cz/zpravy/detekce-pojistnych-podvodu-v-kooperative-z.html

10 Poradí si systém Virtual Crash s pojistnými podvody? [online]. finance.cz, 5. květen 2009, [cit. 2015-05-07]. 
Dostupné z: http://www.finance.cz/zpravy/finance/218809-poradi-si-system-virtual-crash-s-pojistnymi-
podvody/
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Zástupci pojišťoven se shodují, že se pojistné podvody již dávno netýkají pouze notorických 
podvodníků a organizovaných kriminálních skupin, ale čím dál častěji se týkají klientů, 
kteří se dostali do fi nanční nouze a snaží se ji tímto způsobem vyřešit bez toho, aby si 
uvědomovali, jaké riziko podstupují a jaké sankce jim hrozí; pojistitelé tak v poslední době 
často odhalují podvody v úrazovém pojištění a v pojištění nemoci.

Statisticky u nás pojistných podvodů přibývá, ale jak již bylo řečeno v úvodu, otázkou je, 
zdali je to způsobeno vyšším počtem pokusů o pojistný podvod, kdy lidé reagují na svou 
zhoršující se ekonomickou situaci v posledních letech, a chtějí si tedy nějak přilepšit, či 
tím, že pojišťovny v posledních letech značně investují do rozvoje systému na odhalování 
pojistných podvodů, a zvyšují tím statistický počet odhalených pojistných podvodů.

Co se týče přírůstku a  úbytků počtu pojistných podvodů podle jednotlivých odvětví 
pojištění, vedou stále podvody spojené s pojištěním motorových vozidel, avšak obecně 
lze u  nich pozorovat ve  vztahu k  fi nančnímu objemu sestupný trend. V  souvislosti 
s objemem peněz naopak dochází k nárůstu v oblastech pojištění majetkového a pojištění 
odpovědnosti. Pojišťovny se shodují i na výrazném růstu v podílu podvodů s úrazovým 
připojištěním a  životním pojištěním. Stále častěji totiž jde o  organizované skupiny 
využívající falešných lékařských zpráv od lékařů, kteří s nimi spolupracují. V takovémto 
případě může neprávem uplatňované odškodnění dosáhnout až několika statisíců. 
Zároveň se v poslední době často stává, že stejnou pojistnou událost se tito pachatelé 
zkoušejí uplatnit u  více pojišťoven. Novým trendem jsou pojistné podvody v  oblasti 
podnikatelského pojištění. Je zaznamenán v posledních letech nárůst insolvencí, osobních 
bankrotů a úpadků a počet odhalených podvodů v této oblasti se stále zvyšuje.

Pojišťovny se snaží zaujmout klienty atraktivními pojistnými produkty a zjednodušením 
procesu uzavírání pojištění, přitom by však měly zvážit, zdali přílišné zjednodušení 
nepovede k  častějšímu zneužívání pojistných produktů. Případně musí přijmout 
organizační opatření schopné efektivně podvody odhalovat. Úspěšný boj s pojistnými 
podvody totiž přináší na pojistném trhu konkurenční výhodu.

Softwarově rozvíjí Česká asociace pojišťoven Systém pro výměnu informací o podezřelých 
okolnostech SVIPO, v kterém si pojišťovny mezi sebou vyměňují data týkající se havarijního 
pojištění a povinného ručení a systém následně na základě předem defi novaných scénářů 
pojišťovnám rozesílá výstupy s upozorněním na podezřelé pojistné události. Novinkou 
posledních let je hlasový analyzátor, který nasnímá normální hladinu hlasu volajícího 
klienta při zadávání jeho identifi kačních informací a  poté pomocí odhalování stresu 
a vrstev v hlase porovnává, věrohodnost informace. 
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Příkazní smlouva, Smlouva o zprostředkování, 
Smlouva komisionářská

Agency Agreement, Brokerage Contract, 
Commision Agent's Agreement

KAREL MAREK1

Abstrakt
Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce. Příkazník přenechá 
příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti. Ustanovení o příkazu se použijí přiměřeně 
i na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona povinnost 
zařídit záležitost na účet jiného. Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, 
že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje 
zaplatit zprostředkovateli provizi. Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje 
obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost, a komitent se 
zavazuje zaplatit mu odměnu.

Klíčová slova
právo, občanské právo, nový občanský zákoník, smlouva, příkazní smlouva, smlouva 
o zprostředkování, smlouva komisionářská 

Abstract
Agency agreement with the agent undertakes to procure a matter of principal. The agent 
will leave the principal all the benefi ts of Aff airs. The provision of Section 2430 trought 
2443 Civil Code shall apply as appropriate to cases involving an obligation to arrange 
a certain matter at another person´s expanse under other provisions of this Act, unless 
these provisions indicate otherwise. The Brokerage contract, the broker (intermedialy) 
undertakes that leads to a particular contract conclusion with a  third person, and the 
lead is the provider agrees to pay a Commission. Under a commission agent's agreement, 
the commision agent undertakes to arrange certain business matters for the principal in 
their own name but at the principal's expense, and the principal undertakes to pay them 
a commision.

Key words
law, civil law, new civil code, contract, agency agreement, brokerage contract, commision 
agent's agreement

1 prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha, e-mail: k.marek@centrum.cz
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Úvod

V dnešním příspěvku bychom se chtěli věnovat právní úpravě smluv, které jsou v novém 
občanském zákoníku (NOZ) v rámci ustanovení nadepsaných Závazky ze smluv příkazního 
typu. Dalším smlouvám z  této skupiny smluv se chceme věnovat v  některém z  našich 
dalších příspěvků. 

Podle nového občanského zákoníku nebudou moci všechny osoby shodně postupovat. 

Při výkladu právních jednání (právní jednání nahrazuje dosud vžitý pojem právní úkon) 
budeme totiž muset lišit jednání v právním styku podnikatelů. 

V právním styku podnikatelů se totiž (kromě výkladu podle ustanovení § 555 až 558 odst. 1 
NOZ, který vychází z obchodněprávní úpravy) přihlíží podle výkladového ustanovení § 558 
odst. 2 NOZ k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, 
ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní 
zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jenž nemá donucovací účinky (tedy 
před dispozitivními ustanoveními), jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, 
že druhá strana musela určitou zvyklost znát a s postupem podle ní byla srozuměna. 

Co se týká formy právních jednání, každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou 
formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem. 

Navazující ustanovení § 564 NOZ pak určuje, že vyžaduje-li zákon pro právní jednání 
určitou formu, lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže nebo přísnější 
formě; vyžaduje-li tuto formu jen ujednání stran, lze obsah právního jednání změnit 
i v jiné formě, pokud to ujednání stran nevylučuje (tato úprava za středníkem je obsahově 
blízká dosavadní úpravě v § 272 obchodního zákoníku). 

Úpravě smluv se pak v NOZ věnuje ustanovení § 1724 až 1784. 

V  ustanovení § 1725 NOZ se obecně určuje, že je smlouva uzavřena, jakmile si strany 
sjednají její obsah. V  mezích právního řádu je stranám ponecháno na  vůli svobodně 
si smlouvu ujednat a její obsah určit. To se může jevit shodné s právní úpravou předchozí. 

Jsou zde však i speciální ustanovení. Smlouvy, které se uzavírají s použitím úprav smluvních 
typů, by měly obsahovat tzv. podstatné náležitosti. 

Cílem našeho pojednání je vlastně tímto způsobem vyhodnotit tuto novou právní úpravu. 
Používá se zejména metody zpracování komparativní a analytické. 

Právní úprava je zásadně dispozitivní.
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1  Příkazní smlouva

Příkazní smlouva je upravena novým českým občanským zákoníkem v  ustanoveních 
§ 2430 a násl. 

Před účinností dnešního občanského zákoníku byla příkazní smlouva obsažena 
v  předchozím občanském zákoníku a  pro obchodněprávní vztahy byla koncipována 
smlouva mandátní. Mandátní smlouvu přitom zákoníky kontinentálního práva 
neupravovaly a neupravují. Mandátní smlouvu neznal před vydáním obchodního zákoníku 
ani náš dřívější zákoník mezinárodních obchodu. 

Smlouvu příkazní lze obecně charakterizovat jako smlouvu o  vynaložení úsilí, nikoli 
smlouvu o výsledku; z této podstaty musíme vycházet. 

Ustanovení § 2438 odst. 2 občanského zákoníku totiž určuje, že příkazce poskytne 
odměnu, i když výsledek nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil 
své povinnosti. To platí i v případě, že splnění příkazu zmařila náhoda, ke které příkazník 
nedal podnět. 

Příkazce složí na  žádost příkazníkovi zálohu k  úhradě hotových výdajů a  nahradí mu 
náklady účelně vynaložené při provádění příkazu, byť se výsledek nedostavil.

Základní ustanovení je poměrně stručné. Uvádí, že příkazní smlouvou se příkazník zavazuje 
obstarat záležitost příkazce. 

Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu, byla-li ujednána nebo je-li obvyklá, zejména 
vzhledem k příkazcovu podnikání.

Přitom je určeno, že obstará-li někdo určité záležitosti jako podnikatel, má povinnost, 
byl-li o obstarání takové záležitosti požádán, dát druhé straně bez zbytečného odkladu 
výslovně najevo, zda na sebe obstarání záležitosti bere nebo ne; jinak nahradí škodu tím 
způsobenou. To je významná povinnost, která je pro podnikatele stanovená, poskytující 
druhé straně poznatek o tom, zda může či nikoli s obstaráním počítat. 

Tato povinnost (tj. dát druhé straně bez zbytečného odkladu najevo) se nevztahuje 
na podnikatele obecně, ale na takové podnikatele, obstarávají-li takové záležitosti. 

Vztahuje se to také na  podnikatele podnikající podle zvláštního předpisu, tj. zejména 
na  advokáty, notáře, exekutory, daňové poradce, autorizované inženýry. Přitom tato 
povinnost zahrnuje nejen příkazní smlouvu, ale i  další smlouvy příkazního typu – 
zprostředkovatelské, komisionářské, zasílatelské, o obchodním zastoupení.

Při porušení této povinnosti lze využít ustanovení o odpovědnosti za škodu, tak jako při 
porušení jiné povinnosti stanovené zákonem. 

Při obstarání záležitosti příkazce prováděním právních jednání na základě plné moci se 
může jednat např. o zastupování před soudy, stálými rozhodčími soudy, při obchodním 
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jednání, při uzavírání smluv apod. Zde půjde zásadně o jednání úplatné. Úplata u některých 
jednání může být přitom určena v  jiných předpisech; příkladem takového předpisu je 
vyhláška č. 177/1996 Sb. v úplném znění – tzv. advokátní tarif.

Typické jsou pro využití tohoto smluvního typu právě smlouvy uzavírané mezi advokátem 
a jeho klientem, smlouva mezi majitelem a správcem jeho majetku. „Patří sem i smlouvy 
uzavřené mezi notáři, patentovými zástupci, daňovými poradci či exekutory a  jejich 
příkazníky a smlouvy o výkonu funkce člena obchodní korporace.“

Kromě obecné úpravy v občanském zákoníku mohou pak zvláštní úpravu obsahovat jiné 
předpisy (např. zákon o obchodních korporacích).

K úpravě příkazu jsou pak zvláštními úpravami i smluvní typy: smlouva o zprostředkování, 
smlouva komisionářská, smlouva zasílatelská a smlouva o obchodním zastoupení. 

Jinou obstarávanou činností může být např. i sledování pohybu na trhu zboží a na něm 
používaných nezapsaných označení, obstarání stavebního povolení apod. 

Smlouva příkazní nemá předepsanou písemnou formu. Je-li však potřebná plná moc a je-
li obsažena přímo v  příkazní smlouvě, pak bude příkazní smlouva písemná. Povinnost 
uzavřít smlouvu v písemné formě mohou pro určené případy upravovat i  jiné předpisy 
(např. zákon o advokacii). 

Bude-li příkazcem spotřebitel, bude se smluvní vztah řídit ustanoveními o spotřebitelských 
smlouvách. 

Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo, jak byla dříve v obchodním zákoníku koncipována, 
nezahrnovala provedení všech činností, ale zahrnovala jen činnosti hmotně zachycené, 
využívalo se dřívější smlouvy mandátní (u které šlo o zařízení obchodní záležitosti obecně) 
velmi široce; pokud se nesjednával kontrakt inominátní. 

Dnes se podle občanského zákoníku použije smlouvy o dílo na činnosti, které nemusí 
být hmotně zachycené. Určitý rozsah různých předmětů plnění půjde tedy provést podle 
smlouvy o dílo. I tak ovšem bude prostor pro realizaci smlouvy příkazní značně široký. 

Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého 
prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se 
shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je 
nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

Příkazník přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

V dřívější úpravě mandátní smlouvy zákon výslovně neřešil, zda do rámce mandatářových 
povinností patří i upozornění mandanta na to, že udílené pokyny nejsou správné nebo 
vhodné. Tuto povinnost však bylo možno dovodit z mandatářovy profesní odpovědnosti, 
při níž musel postupovat s odbornou péčí a jednat v zájmu mandanta. 
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K  řešení této otázky dnes přispívá ustanovení § 2433. Obdrží-li příkazník od  příkazce 
pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 
příkazce trvá.

Příkazník provádí obstarání osobně. Může si však provedení zajistit subdodavatelsky. 
Příkazní smlouva tedy nemá osobní charakter. V  této situaci nese příkazník stejnou 
odpovědnost jako při obstarání osobním. 

Příkazní smlouva pak může obsahovat i výslovné dovolení toho, aby si příkazník ustanovil 
náhradníka, anebo může nastat i situace, kdy náhradník je nezbytně nutný. Jestliže by 
příkazník provedl volbu náhradníka chybně, pak nese odpovědnost za škodu z  takové 
volby. Příkazce pak nahradí příkazníkovi škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním 
příkazu. 

Vztah mezi příkazníkem a  jeho náhradníkem bude též podřízen příkazní smlouvě. 
Náhradník přitom plní stejné povinnosti, jako příkazník. 

Pokud by se jednalo o substituci nedovolenou, pak příkazník odpovídá příkazci tak, jakoby 
příkaz prováděl sám. 

Zavázal-li se příkazník provést příkaz bezplatně, nahradí mu příkazce škodu, kterou 
příkazník utrpěl při plnění příkazu náhodou. Příkazníkovi však nenáleží více, než by mu 
bylo náleželo jako obvyklá odměna, která by byla ujednána.

Smluvně je přitom vhodné dohodnout, jaké věci a informace předá příkazce příkazníkovi, 
i  když může být zřejmé již z  povahy věci, jaké věci a  informace jsou třeba příkazcem 
příkazníkovi předat. 

Není-li smluvního ujednání, pak také z povahy věci může plynout, jaké věci a informace 
jsou součástí obstarání příkazníka. 

Obdobné ustanovení, jako měla právní úprava mandátní smlouvy, týkající se právního 
jednání (dříve právních úkonů), obsahuje i následně uvedené ustanovení v právní úpravě 
smlouvy příkazní (§ 2439). Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za  příkazce 
právně jednal, vystaví příkazce příkazníkovi včas plnou moc. 

Není-li plná moc ve  smlouvě obsažena, nenahrazuje ji ujednané převzetí povinnosti 
příkazce jednat jménem příkazníka; to platí i v případě, že třetí osoba, se kterou příkazník 
právně jedná, o této povinnosti ví.

V průběhu obstarávání záležitosti příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu 
plnění příkazu a převede na příkazce užitek z prováděného příkazu; po provedení příkazu 
předloží příkazci vyúčtování.

Jestliže příkazce o zprávu nepožádá, podá ji příkazce tehdy, jestliže by došlo ke změně 
původních okolností a  také zejména tehdy, pokud by se jevilo potřebné odchýlit se 
od původního příkazu. 
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Příkazník však může žádat po příkazci zálohu. Rozlišuje se přitom záloha na hrazení výdajů 
(např. na cestovné a poplatky) a záloha na odměnu. Není přitom vyloučeno poskytnutí 
zálohy i  opakovaně. Zálohy musí být pochopitelně vyúčtovány. Tuto problematiku je 
vhodné smluvně upravit. 

Závazky z  příkazní smlouvy zanikají pochopitelně obecnými způsoby zániku závazků 
(žádoucí je zejména včasné a řádné plnění); občanský zákoník zná pak i způsoby zvláštní.

Podle občanského zákoníku může příkazce smlouvu kdykoli vypovědět. Výpověď nemusí 
být jakkoli odůvodněná. 

Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena.

Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo 
s  jejímž obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z  toho vzešlou 
podle obecných ustanovení.

Závazek z příkazu zaniká smrtí příkazce i smrtí příkazníka. Obdobně to platí pro případ, 
zanikne-li právnická osoba, aniž má právního nástupce. 

Příkazce může příkaz odvolat „podle libosti“ (§ 2443). Zákon určuje, že pak nahradí 
příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny 
přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

Při zániku příkazu odvoláním, výpovědí, anebo smrtí zařídí příkazník vše, co nesnese 
odkladu, dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli. Tím se 
oprávněně šetří zájmy příkazce, u kterého by jinak tyto jeho oprávněné zájmy mohly 
být poškozeny. 

Povinnost zařídit vše co neunese odkladu je výslovně upravena jen na případy zániku 
příkazu odvoláním, výpovědí nebo smrtí příkazce. 

Zmocněnec podle plné moci má přitom povinnost k  neodkladnému jednání jen 
v případech smrti zmocnitele a vypovězení zmocnění zmocnitelem. Povinnost příkazníka 
a zmocněnce a případy, na které se vztahují lze však upravit smluvně. 

Je třeba si všimnout, že při odvolání příkazu příkazcem hradí tento i  část odměny 
přiměřenou vynaložené námaze příkazníka. Při výpovědi dané příkazníkem přiměřenou 
odměnu zákon výslovně neurčuje. Bylo by však zřejmě možné smluvně upravit, za jakých 
podmínek by taková úhrada možná byla. 

Kromě obecných a zvláštních způsobů zániku závazků určených v občanském zákoníku, je 
třeba pamatovat na situace určené jinými právními předpisy, např. v zákonu o insolvenčním 
řízení. V předvídaných případech, je zde totiž upraven „zánik příkazů a plných mocí“. 
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Poslední ustanovení pod nadpisem Příkaz (§ 2444) pak předvídá přiměřené použití 
ustanovené o  příkazu na  případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných 
ustanovení zákona povinnost zařídit záležitost na účet jiného. 

Při rekodifi kačních legislativních pracích bylo zvažováno, zda by mandátní smlouvu 
upravenou v obchodním zákoníku bylo možno ze zákonného textu „vypustit“ a „vystačit“ 
jen s  úpravou smlouvy příkazní. Zvažované řešení bylo přijato a  zdá se, že absence 
smluvního typu mandátní smlouvy nebude negativně pociťována. 

2  Smlouva o zprostředkování

Podle důvodové zprávy nahrazuje smlouva o  zprostředkování dosavadní smluvní typ, 
který občanský zákoník upravil jako smlouvu o obstarání věci (jedná se o úpravu z původní 
koncepce občanského zákoníku jako kodexu o službách). Úprava se inspiruje platným 
obchodním zákoníkem (§ 642 a násl.) s přihlédnutím k některým tradičním úpravám.2 

Smlouvou o  zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje 
uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli 
provizi. 

Je-li již při uzavření smlouvy, kterou se jedna strana zaváže obstarat druhé straně příležitost 
k uzavření smlouvy s třetí osobou, z okolností zřejmé, že za obstarání bude požadována 
odměna, má se za to, že byla uzavřena smlouva o zprostředkování.

Podstatné náležitosti lze výčtem uvést takto: závazek zprostředkovatele k zprostředkování 
uzavření smlouvy, uvedení určité (zprostředkovávané smlouvy) smlouvy, která má být 
uzavřena, závazek zájemce zaplatit zprostředkovateli provizi. 

Nemusí však být zprostředkováváno uzavření určité smlouvy, ale může být obstarána jen 
příležitost k uzavření smlouvy. Přesto pokud bude zřejmé, že bude požadována odměna, 
i zde půjde o uzavření smlouvy o zprostředkování. 

Z  dikce textu zákona vyplývá, že jde o  úplatnou smlouvu mezi zprostředkovatelem 
a zájemcem, která se vztahuje na jednorázové, popřípadě i opakované plnění, ale nikoliv 
na  průběžnou činnost. K  průběžné činnosti by se vztahovala právní úprava smlouvy 
o obchodním zastoupení. 

U  zprostředkovatelské smlouvy je možno povinnosti zprostředkovatele dohodnout 
různým způsobem. Je však třeba vymezit předmět zprostředkování. Přesné vymezení 
předmětu zprostředkování je rozhodující. Jde o smluvní typ velmi široce založený, a to 
ve vztahu ke zprostředkovávaným smlouvám i ve vymezení činnosti zprostředkování. 

2 BĚLOHLÁVEK: Vzor smlouvy o zprostředkování. Právní rozhledy 5/1993; MAREK: Smlouva o zprostředkování 
a smlouva o obchodním zastoupení. Obchodní právo 5/1997; NESNÍDAL: Smlouvy obstaravatelského typu: 
Smlouva o zprostředkování. Ekonom 7/1993.
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Zprostředkovatel v  konkrétním případě může např. zprostředkovat pouze obstarání 
příležitosti k uzavření smlouvy. Zprostředkovatel se přitom zavazuje vyvíjet činnost. Pokud 
se takto chová a zprostředkovávaná smlouva přesto není uzavřena, nedošlo tím k porušení 
jeho povinnosti podle smlouvy o zprostředkování a má právo na provizi. 

Písemnou formu obou smluv lze jen doporučit, bude tak dokumentován obsah ujednání 
stran.

Podle tradiční judikatury, byla-li slíbena zprostředkovateli odměna, docílí-li prodeje 
nemovitosti za určitou cenu, má na ni nárok, došlo-li k směně nemovitosti, pouze tehdy, 
byla-li hodnota směněné věci rovnocenná stanovené prodejní ceně (Vážný 2872).

Pro nárok zprostředkovatele na odměnu pak stačí, že smluvníci projevili souhlasnou vůli, 
že uzavírají zprostředkovatelský obchod. Lhostejno, že k uskutečnění obchodu nedošlo 
průtahem jedné ze stran (Vážný č. 3630).

Podle ustanovení § 2446 NOZ mají strany vzájemnou informační povinnost. 
Zprostředkovatel je povinen bez zbytečného odkladu sdělovat zájemci okolnosti důležité 
pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy. Jde např. o okolnosti, které 
se mohou týkat budoucího smluvního partnera.

Zájemce je pak povinen sdělovat zprostředkovateli skutečnosti, jež pro něho mají 
rozhodný význam pro uzavření této smlouvy. Mohou to být mj. i skutečnosti ve vztahu 
k budoucí době plnění povinností ze zprostředkovatelské smlouvy i zprostředkovávaných 
smluv a účelu uzavření této smlouvy.

Provize je podle § 2447 odst. 1 NOZ splatná dnem uzavření zprostředkované smlouvy; 
byla-li tato smlouva uzavřena s  odkládací podmínkou, je provize splatná až splněním 
podmínky. 

Bylo-li však podle § 2447 odst. 2 NOZ ujednáno, že zprostředkovatel pro zájemce obstará 
příležitost uzavřít s  třetí osobou smlouvu s  určitým obsahem, je provize splatná již 
obstaráním příležitosti.

Ustanovení § 2447 odst. 1 NOZ nemluví o  vzniku nároku (jak upravoval obchodní 
zákoník) na provizi, ale o její splatnosti. Provize je splatná hned, je-li uzavřena smlouva, 
jež je předmětem zprostředkování. V případě, že je mezi smluvními stranami ve smlouvě 
sjednána odkládací podmínka a provize je splatná až jejím splněním, lze sjednat i postupné 
splácení provize v souladu s platebními podmínkami, případně též nejzazší termín pro 
splacení celé provize. Může vak být ujednáno jen obstarání příležitosti. 

Pokud bylo podle ustanovení § 2447 odst. 2 NOZ ujednáno jen obstarání příležitosti, pak 
je provize splatná již obstaráním této příležitosti uzavřít s třetí osobou smlouvu s určitým 
obsahem. 

Je možno dohodnout, že provize náleží již při obstarání příležitosti k uzavření smlouvy 
nebo při jejím uzavření anebo též, že na  ni vznikne právo, až teprve třetí osoba splní 
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povinnost ze zprostředkované smlouvy. Bylo-li dohodnuto, že právo na provizi vznikne, 
až třetí osoba splní povinnost ze zprostředkované smlouvy, pak je třeba splnění této 
povinnosti.

Zájemce zaplatí provizi i  tehdy, když závazek třetí osoby vůči zájemci zanikl nebo se 
splnění závazku třetí osoby oddálilo z důvodů, za něž odpovídá zájemce. Je-li základem 
pro určení výše provize rozsah plněného závazku třetí osoby, započítává se do tohoto 
základu i plnění neuskutečněné z důvodů, za něž odpovídá zájemce. Rozsah sjednaného 
závazku je třeba přesně vymezit.

Výše odměny se řídí především smluvním ujednáním. Nedošlo-li ke sjednání výše úplaty, 
platí výše obvyklá u obdobných smluv (může mj. záležet na obchodním odvětví). 

Nárok na  úhradu nákladů (např. cestovní výlohy), byla-li provize sjednána, má 
zprostředkovatel vedle provize jen tehdy, bylo-li to výslovně sjednáno. Jinak se má za to, 
že provize zahrnuje i náklady. 

Jestliže by však provize sjednána nebyla, zprostředkovatel má na náhradu nákladů právo. 

Nárok na  provizi podle ustanovení § 2450 NOZ nevzniká, jestliže je zprostředkovatel 
v  rozporu se smlouvou činný pro druhou stranu zprostředkovávané smlouvy. To platí 
i o úhradě nákladů. 

Pokud činnost pro druhou stranu zprostředkovávané smlouvy není v rozporu se smlouvou, 
pak se na  takovou činnost toto ustanovení nevztahuje a  zprostředkovatel má právo 
na provizi i na úhradu nákladů.

Prvorepubliková judikatura k tomu uvedla, že pokud nebylo nic jiného ujednáno a nevylučují-
li se navzájem zájmy stran, jichž má zprostředkovatel dbát, není mu zabráněno, aby nepřijal 
příkaz od obou stran a dal si od obou slíbit odměnu, takže když obě strany použily jeho 
služeb, může zpravidla žádat od každé celou odměnu s ní ujednanou (Vážný 8359).

Zprostředkovatel pro zájemce uschová doklady nabyté v souvislosti se zprostředkovatelskou 
činností po  dobu, po  kterou mohou být významné pro ochranu zájmů zájemce – viz 
ustanovení § 2451 NOZ.

Zákon tedy ukládá zprostředkovateli povinnost uschovat pro potřebu zájemce doklady, 
jichž nabyl v souvislosti se zprostředkovatelskou činností, a to po dobu, po kterou mohou 
být tyto doklady významné pro ochranu zájmů zájemce. Protože tato povinnost platí 
pochopitelně i po splnění závazku ze zprostředkovatelské smlouvy tak, aby se vyloučily 
eventuální spory o tom, kdy končí doba, kdy jsou doklady ještě významné, lze zde dát 
přednost případné dohodě o její délce při uzavření smlouvy. Doba, po kterou mohou být 
tyto doklady významné (např. vzhledem k běhu záručních nebo promlčecích lhůt) se bude 
lišit podle povahy těchto dokladů a podle předmětu zprostředkované smlouvy. 

Zprostředkovatel nesmí navrhnout zájemci uzavření smlouvy s  osobou, o  které má 
důvodnou pochybnost, zda povinnosti ze zprostředkované smlouvy řádně a včas splní, 
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nebo o které vzhledem k okolnostem takovou pochybnost mít měl. Požádá-li o to zájemce, 
sdělí mu zprostředkovatel údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s níž mu 
uzavření smlouvy navrhuje. To určuje ustanovení § 2452 NOZ. 

Zprostředkovatel neručí za plnění závazku třetích osob, s kterými zprostředkoval uzavření 
smlouvy (ručení za splnění závazku třetích osob však může být případně sjednáno, to však 
nebude typické); nesmí však navrhovat zájemci uzavření smlouvy s osobou, o které má 
důvodnou pochybnost, zda povinnosti ze zprostředkované smlouvy řádně a včas splní, 
nebo o které vzhledem k okolnostem takovou pochybnost mít měl. Takové pochybnosti 
může např. získat při plnění povinností třetích osob v předchozích případech. 

Zákon tedy zakazuje zprostředkovateli navrhovat uzavření smlouvy s osobou, o níž by měl 
vědět (např. z jiných obchodních případů, které s ní uskutečnil), že ohledně splnění jejich 
závazků je důvodná pochybnost. Porušení povinnosti obecně je přitom sankcionováno 
možností uplatňovat náhradu škody. 

Zprostředkovatel je přitom povinen, požádá-li ho o  to zájemce, sdělit zájemci údaje 
potřebné podle poslední věty tohoto ustanovení zákona. 

Závazek v souladu s ustanovením § 2453 NOZ zaniká, není-li zprostředkovávaná smlouva 
uzavřena v ujednané době. Není-li doba ujednána, může kterákoli strana závazek zrušit 
oznámením druhé straně.

Jestliže tedy je ve  smlouvě o  zprostředkování sjednána doba, ve  které má dojít 
k uzavření zprostředkované smlouvy, závazek zaniká, jestliže smlouva, jež je předmětem 
zprostředkování, není uzavřena v této době určené ve smlouvě o zprostředkování.

Není-li doba určena, může kterákoli strana smluvní vztah ukončit oznámením provedeným 
druhé straně. Tím, že to oznámí druhé straně, dojde ke zrušení závazku. Jde o jednostranné 
právní jednání. Závazek zaniká oznámením druhé strany. 

Této otázce doby se věnovala i  judikatura z  první republiky. Stanovila, že zprostřed-
kovatelská smlouva o prodeji stroje, jež nebyla časově omezena ani odvolána, může být 
zprostředkovatelem plněna i po drahné době (Vážný 4049).

Právu zprostředkovatele na provizi není na újmu, byla-li smlouva, k níž se vztahovala činnost 
zprostředkovatele, uzavřena nebo splněna až po zániku závazku ze zprostředkovatelské 
smlouvy – viz § 2454 NOZ.

Podle znění tohoto ustanovení pokud zprostředkovatel splnil svůj závazek, pak vzniku 
práva zprostředkovatele na  provizi nebrání skutečnost, že teprve po  zániku závazku 
ze smlouvy o  zprostředkování je s  třetí osobou uzavřena smlouva, popřípadě splněna 
smlouva, na kterou se vztahovala jeho zprostředkovatelská činnost. Podmínkou ovšem 
je, že k uzavření smlouvy došlo po dříve vyvíjené činnosti zprostředkovatele. Jde o řešení, 
které se osvědčilo již podle právní úpravy provedené obchodním zákoníkem.
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3  Smlouva komisionářská

Základní ustanovení § 2455 NOZ určuje, že komisionářskou smlouvou se komisionář 
zavazuje obstarat pro komitenta na  jeho účet vlastním jménem určitou záležitost, 
a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu. 

NOZ recipuje s  drobnými korekturami úpravu obchodního zákoníku, který odpovídal 
evropským standardům.3 

Komisionářská smlouva je klasickým smluvním typem smlouvy, který je upraven ve všech 
právních řádech kontinentální Evropy. Byla obsažena také v obchodním zákoníku a rovněž 
tak ve zrušeném zákoníku mezinárodního obchodu, na který zcela zřetelně navazuje.

Svými podstatnými náležitostmi se odlišuje komisionářská smlouva od  jiných smluv, 
např. od  smlouvy o  zprostředkování, zasílatelské smlouvy a  smlouvy o  obchodním 
zastoupení. 

Podstatnými náležitostmi komisionářské smlouvy jsou: přesné určení zařizované 
záležitosti, závazek komisionáře zařídit vlastním jménem pro komitenta a na jeho účet 
záležitost, závazek komitenta k úplatě. 

Komisionář je z  jednání zavázán sám, komisionář je povinen při zařizování záležitosti 
jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů komitenta.

Lze jen doporučit, aby pokyny a  podmínky zařizování určité obchodní záležitosti byly 
pokud možno co nejpřesněji vymezeny (písemnou formu lze jen doporučit). 

Komisionář je povinen chránit jemu známé zájmy komitenta související se zařizováním 
záležitosti a oznámit mu všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu komitentových 
příkazů.

Pojištění je komisionář povinen obstarat, jen když to stanoví smlouva, nebo když k tomu 
dostal příkaz od komitenta, a to na účet komitenta. 

Zprávy o  zařizování záležitosti je komisionář povinen podávat způsobem stanoveným 
ve smlouvě, jinak na výzvu komitenta. 

Situace, kdy se komisionář bude potřebovat od vymezení ve smlouvě odchýlit v zákonem 
vymezeném rozsahu, nelze však zcela vyloučit. 

Od pokynů komitenta se může komisionář odchýlit, je-li to v zájmu komitenta a nemůže-li 
si vyžádat jeho včasný souhlas; jinak komitent nemusí uznat jednání za provedené na svůj 

3 MAREK: Smlouva mandátní a  smlouva komisionářská v  obchodním zákoníku. Právní obzor, 3/1993; 
NĚMCOVÁ: Smlouvy o  obchodování s  cennými papíry. Právní rádce, 5/1994; ŠVARC: Mandátní smlouva, 
komisionářská smlouva, smlouva o  zprostředkování, smlouva o  obchodním zastoupení. Ekonomický 
a právní poradce podnikatele, 10 a 11/1995.
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účet, odmítne-li účinky jednání pro sebe bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu 
jednání dozvěděl.

Komisionář se může od pokynů komitenta odchýlit, avšak jen když je to v zájmu komitenta 
a nemůže si vyžádat jeho včasný souhlas. Při porušení této povinnosti nemusí komitent 
uznat jednání za uskutečněné na svůj účet, jestliže účinnost jednání pro sebe odmítl bez 
zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dověděl. Toho si musí být komitent 
vědom a rozhodnout se, zda jednání odmítne (a to bez odkladu) či nikoliv.

Z  jednání komisionáře nevznikají komitentu ve  vztahu k  třetím osobám ani práva, ani 
povinnosti. Komisionář sice jedná na účet komitenta, ale jedná vlastním jménem.

Podle ustanovení § 2458 NOZ, obstará-li komisionář záležitost komitenta za výhodnějších 
podmínek, než jaké mu komitent určil, náleží prospěch jen komitentovi.

Toto ustanovení je vyjádřením skutečnosti, že komisionář obstarává záležitost komitentovi 
a  v  jeho prospěch. Pokud se tedy komisionáři podaří obstarat záležitost za  podmínek 
výhodnějších, prospěch náleží komitentovi.

Pro tento případ je pak možno sjednat, že komisionáři přísluší vyšší odměna. 

Navazující ustanovení § 2459 NOZ určuje, že prodal-li komisionář věc za nižší cenu, než 
jakou určil komitent, nahradí mu rozdíl v ceně. To neplatí, prokáže-li, že prodej za určenou 
cenu nemohl být proveden a že prodejem věci odvrátil škodu komitentovi hrozící. 

Koupil-li komisionář věc za vyšší cenu, než jakou určil komitent, může komitent odmítnout 
koupi, jako by se nebyla stala na jeho účet, pokud se mu komisionář zároveň s podáním 
zprávy o  koupi nezavázal zaplatit rozdíl v  ceně. Neodmítne-li komitent koupi bez 
zbytečného odkladu po obdržení zprávy o koupi, platí, že ji schválil.

Používá-li se komisionářské smlouvy k prodeji věci, musí komisionář respektovat pokyn 
komitenta určující prodejní cenu. Pokud by věc prodal komisionář za cenu nižší, musel by 
komitentovi rozdíl v ceně hradit. 

Výjimku tvoří situace, kdy komisionář prokáže, že za určenou cenu nemohl být prodej 
proveden a  zboží muselo být prodáno, neboť prodejem se odvrátila škoda hrozící 
komitentovi. Takový případ by mohl nastat zejména tehdy, začalo-li by se zboží kazit. 
Tehdy by komisionář rozdíl v ceně nehradil. 

Při koupi zboží pro komitenta postupuje komisionář podle pokynů komitenta a provádí 
koupi za  stanovenou cenu. Pokud by cena při koupi převýšila cenu, kterou stanovil 
komitent, může komitent koupi odmítnout. Odmítnout by ji nemohl, pokud by se mu 
komisionář zavázal hradit cenový rozdíl. Závazek je vhodné formulovat písemně a měl by 
být obsažen buď ve zprávě o takové koupi, nebo již předem ve smlouvě. 
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Jiná situace by pak nastala, jestliže by komisionář podal komitentu zprávu o takové koupi 
a o vyšší ceně a komitent by takovou zprávu po jejím obdržení bez zbytečného odkladu 
neodmítl. Pak platí, že takovou koupi schválil. 

Komisionář chrání komitentovy zájmy, které zná, a  zpraví ho o  každé okolnosti, která 
může mít vliv na změnu komitentova příkazu. Komisionář zpraví komitenta o plnění jeho 
příkazu. Po obstarání záležitosti provede vyúčtování, postoupí komitentovi práva nabytá 
v souvislosti s obstaráním záležitosti a vydá mu vše, co při tom získal – viz § 2460 NOZ. 

Kromě ochrany zájmů komitenta je komisionáři uložena také oznamovací povinnost. 
Protože je komisionář povinen chránit jemu známé zájmy a nikoli zájmy, které mají být 
známy, lze doporučit komitentům, aby své zvláštní zájmy komisionáři sdělili, a to nejlépe 
ve smlouvě. 

Po  zařízení záležitosti je komisionář povinen o  výsledku podat komitentovi zprávu 
a provést vyúčtování.

Komisionář je dále povinen bez zbytečného odkladu převést na komitenta práva získaná 
při zařizování záležitosti a vydat mu vše, co přitom získal, a komitent je povinen je převzít.

Ve zprávě komisionář označí osobu, se kterou smlouvu uzavřel. Pokud se tak stane, nemůže 
komitent uplatnit svá práva proti komisionáři jako zavázanému z této smlouvy. 

Jestliže tak neučiní, je pak komitent oprávněn vymáhat nárok na plnění povinnosti ze 
závazku z této smlouvy vůči komisionáři přímo. Je tedy v zájmu komisionáře ve zprávě 
o provedení příkazu osobu, s níž na účet komitenta smlouvu uzavřel, uvést. 

Pokud to není ve smlouvě vyloučeno, je komisionář povinen použít ke splnění smlouvy 
jiné osoby, jestliže nemůže svůj závazek splnit sám. (Ani komisionářská smlouva nemá ze 
zákona výlučně osobní charakter.) Komisionář je tedy povinen plnit závazek sám, a teprve 
pokud jej sám nemůže splnit, je povinen použít jiné osoby. 

Zákonná formulace přitom nestanoví jen možnost komisionáře použít jiné osoby, ale 
určuje to přímo jako povinnost. Použitím jiné osoby není dotčena obecná odpovědnost 
komisionáře pro případ nesplnění povinnosti ze smlouvy.

Porušil-li přitom podle § 2463 NOZ komisionář příkaz komitenta ohledně osoby, s níž měla 
být smlouva uzavřena, ručí za splnění povinnosti osobou, se kterou smlouvu uzavřel.

Komitent tedy může na komisionáři požadovat plnění třetí osoby, jen porušil-li komisionář 
příkaz komitenta ohledně osoby, se kterou měla být smlouva uzavřena, a to z titulu ručení. 
V takovém případě se zde uplatní zákonná právní úprava ručení. 

Pokud by byl sjednán závazek ručení komisionáře i pro jiný případ, je to obecně možné. 

K věcem svěřeným komisionáři k prodeji má komitent vlastnické právo, dokud je nenabude 
třetí osoba. Vlastnické právo k věcem získaným pro komitenta nabývá komitent již jejich 
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předáním komisionáři. Komisionář k těmto věcem vlastnického práva vůbec nenabývá. 
Režim vlastnického práva ke svěřené věci je dán samotnou podstatou právního vztahu 
mezi komisionářem a komitentem.

Speciální úprava se týká pohledávky ze smlouvy, „kterou komisionář pro komitenta 
uzavřel“; hledí se na  ni ve  vztahu komitenta ke  komisionáři nebo jeho věřiteli jako 
na pohledávku komitenta – viz § 2464 NOZ.

Po  dobu, kdy má komisionář u  sebe věci převzaté od  komitenta nebo pro komitenta, 
má povinnosti jako skladovatel. Hrozí-li na věci škoda nebo opomene-li komitent s věcí 
naložit, ač byl k tomu povinen, může komisionář věc prodat podle § 2428 NOZ. 

Komisionář má pak zadržovací právo, a to k věci, dokud se u něho nachází nebo dokud s ní 
může jinak nakládat, zadržovací právo slouží k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy.

Zadržovací právo podle ustanovení § 2465 NOZ má komisionář jen k věci, a to dokud má 
věc u sebe nebo s ní může jinak nakládat (např. plní povinnosti skladovatele).

Skladovatel má přitom povinnosti určené v ustanovení § 2415 – 2428. Zavazuje se převzít 
věc tak, aby ji uložil a opatroval. Skladovatel věc převezme a její převzetí písemně potvrdí. 
Skladovatel věci uloží odděleně od ostatních skladovaných věcí s označením, že se jedná 
o věci ukladatele (zde komitenta). 

Podle ustanovení § 2421, pokud jde o skladovanou věc, pak ji skladovatel pojistí nejen, 
bylo-li to ujednáno, ale i tehdy, odpovídá-li to zvyklostem. 

Jestliže osoba, se kterou komisionář uzavřel smlouvu při zařizování záležitosti, poruší své 
závazky, je komisionář povinen na účet komitenta splnění těchto závazků vymáhat, nebo 
jestliže s  tím komitent souhlasí, postoupit mu práva odpovídající těmto závazkům. Při 
neplnění třetí osoby je tedy vymáhání splnění závazků povinností komisionáře. Může však 
požádat komitenta, aby práva převzal, a ten tak může učinit. 

Pro příklad převzetí uveďme situaci, kdy třetí osoba, která neplní komisionáři své závazky 
včas a řádně, má další přímé vztahy s komitentem a přímé vymáhání komitentem se může 
jevit pružnější. 

Jestliže nastane podle § 2467 NOZ situace, kdy komisionář, a to z příčin na své straně, není 
s to sám zařídit, aby třetí osoba komitentovi plnila, pak může komitent sám požadovat 
po třetí osobě plnění, které mu komisionář opatřil. Není to jeho povinností; jak jsme již 
uvedli, může však mít k třetí osobě případně i další přímý vztah a jeví se mu vhodné tohoto 
oprávnění využít.

Nebyla-li výše úplaty pro komisionáře sjednána, přísluší mu úplata přiměřená uskutečněné 
činnosti a dosaženému výsledku (s přihlédnutím k úplatě obvykle poskytované za obdobnou 
činnost v době uzavření smlouvy). 
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Je třeba přitom vzít v úvahu, že komisionářská smlouva není podle zákona „smlouvou 
o úsilí“, ale je smlouvou o výsledku. Komisionáři vzniká zásadně nárok na úplatu, jakmile 
splní své smluvní povinnosti.

Sjednání úplaty není povinným obsahem smlouvy, bude však obvyklé. Vzhledem 
k dispozitivnosti úpravy bude obvyklé i dohodnutí postupné úplaty. Pokud výše úplaty 
sjednána není, je opět (jako u  jiných smluv) jisté nebezpečí pohybu cenových hladin 
v době mezi uzavřením smlouvy a právem na výši úplaty ze zákona, tj. po dosaženém 
výsledku. 

Zároveň s  úplatou je komitent povinen uhradit komisionáři náklady, které komisionář 
užitečně vynaložil při plnění svého závazku a zprostit komisionáře povinností, které při 
plnění smlouvy převzal. 

Považujeme za vhodné, aby i když to není předepsáno, zproštění komisionářem převzatých 
povinností mělo písemnou formu. Bude tek lépe dokumentovatelné. 

Protože se záležitost obstarává pro komitenta, má tento právo disponovat svým příkazem 
a případně ho odvolat. Může tak však učinit jen do doby, než vznikne závazek komisionáře 
vůči třetí osobě.

Závěr

Závěrem můžeme říci, že u zprostředkování i komise recipoval NOZ již osvědčenou úpravu. 
Specifi ka daného smluvního vztahu je vhodné upravit v konkrétním smluvním ujednání. 

V právním styku podnikatelů se (kromě výkladu podle ustanovení § 555 až 558 odst. 1 
NOZ, který vychází z  obchodněprávní úpravy) přihlíží podle výkladového ustanovení 
§ 558 odst. 2 NOZ k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, 
ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní 
zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jenž nemá donucovací účinky (tedy před 
dispozitivními ustanoveními), jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že 
druhá strana musela určitou zvyklost znát a s postupem podle ní byla srozuměna. 

Přitom je určeno, že obstará-li někdo určité záležitosti jako podnikatel, má povinnost, 
byl-li o obstarání takové záležitosti požádán, dát druhé straně bez zbytečného odkladu 
výslovně najevo, zda na sebe obstarání záležitosti bere nebo ne; jinak nahradí škodu tím 
způsobenou. To je významná povinnost, která je pro podnikatele stanovená, poskytující 
druhé straně poznatek o tom, zda může či nikoli s obstaráním počítat. 

Tato povinnost (tj. dát druhé straně bez zbytečného odkladu najevo) se nevztahuje 
na podnikatele obecně, ale na takové podnikatele, obstarávají-li takové záležitosti. 

Vztahuje se to také na  podnikatele podnikající podle zvláštního předpisu, tj. zejména 
na  advokáty, notáře, exekutory, daňové poradce, autorizované inženýry. Přitom tato 
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povinnost zahrnuje nejen příkazní smlouvu, ale i  další smlouvy příkazního typu – 
zprostředkovatelské, komisionářské, zasílatelské, o obchodním zastoupení.

U  zprostředkovatelské smlouvy je možno povinnosti zprostředkovatele dohodnout 
různým způsobem. Je však třeba vymezit předmět zprostředkování. Přesné vymezení 
předmětu zprostředkování je rozhodující. Jde o smluvní typ velmi široce založený, a to 
ve vztahu ke zprostředkovávaným smlouvám i ve vymezení činnosti zprostředkování. 

Zprostředkovatel v  konkrétním případě může např. zprostředkovat pouze obstarání 
příležitosti k uzavření smlouvy. Zprostředkovatel se přitom zavazuje vyvíjet činnost. Pokud 
se takto chová a zprostředkovávaná smlouva přesto není uzavřena, nedošlo tím k porušení 
jeho povinnosti podle smlouvy o zprostředkování a má právo na provizi. 

Od pokynů komitenta se může komisionář odchýlit, je-li to v zájmu komitenta a nemůže-li 
si vyžádat jeho včasný souhlas; jinak komitent nemusí uznat jednání za provedené na svůj 
účet, odmítne-li účinky jednání pro sebe bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu 
jednání dozvěděl.
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Metodika vyšetřování trestných činů 
proti životnímu prostředí

Methodology for the Investigation 
of Environmental Offenses

JIŘÍ STRAUS1

ZDENĚK SADÍLEK2

Abstrakt
Metodika vyšetřování je ta část kriminalistické vědy, která odhaluje a zkoumá zákonitosti 
vzniku stop a  zvláštnosti postupů při vyhledávání, zajišťování a  využívání stop, jiných 
soudních důkazů a  kriminalisticky významných informací s  ohledem na  určitý typ 
trestného činu a předpokládanou typovou vyšetřovací situaci. Kriminalistika rozpracovává 
postupně jednotlivé metodiky vyšetřování trestných činů. V příspěvku chceme naznačit 
nový typ metodiky – metodiku vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí. 
V  obecnějším pojetí můžeme uvedenou metodiku označit jako metodiku vyšetřování 
ekologické kriminality.

Klíčová slova
kriminalistika, metodika vyšetřování, životní prostředí, ekologická kriminalita 

Abstract
The methodology of the investigation is the part of forensic science that reveals and 
explores patterns of stop and search procedures traits, supply and use, stop, other 
forensic evidence and forensic material information with respect to a particular type of 
crime investigation and the expected type situation. Criminology develops gradually each 
methodology for investigating crimes. In the following text, we want to introduce a new 
type of methodology – methodology for investigating crimes against the environment. 
In a  more general concept that methodology can be described as a  methodology for 
investigating environmental crime.

Key words
forensic investigation methodology, environment, environmental crime

Úvod

Trestná činnost proti životnímu prostředí je poměrně novým fenoménem. Ochraně 
životního prostředí se trestní zákon speciálně věnoval až od roku 1990, kdy byla do zvláštní 
části s  účinností od  1. 2. 1990 pod ustanovením § 181a a  § 181b začleněna skutková 

1 prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha, e-mail: straus@email.cz
2 JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní, Praha, e-mail: zsadilek@volny.cz



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2017, ročník 2 B205

podstata trestného činu ohrožení a poškození životního prostředí, do té doby bylo možné 
poškození životního prostředí postihnout podle § 136 trestního zákona jako trestný čin 
poškozování majetku v socialistickém vlastnictví. Od 1. 7. 2002 v trestním zákoně přibyly 
další skutkové podstaty, a to poškozování lesa těžbou, nakládání s nebezpečnými odpady 
a  neoprávněné nakládání s  chráněnými a  volně žijícími živočichy a  planě rostoucími 
rostlinami. S  přijetím zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník je trestným činům proti 
životnímu prostředí věnována hlava VIII, která má celkem 18 skutkových podstat.

Trestná činnost proti životnímu prostředí je co do četnosti vyšetřovaných skutků oproti 
majetkové trestné činnosti spíše okrajovou záležitostí. Metodika vyšetřování je do značné 
míry odlišná od metodik ostatních. Největší problémy mohou vzhledem k tomu, že se 
jedná o normy blanketní, nastat při posouzení, zda se o trestný čin jedná či nikoli. Většina 
těchto skutkových podstat obsahuje kritérium neoprávněnosti nebo požadavek rozporu 
s jiným právním předpisem. Takovými předpisy jsou jak normy českého práva, tak normy 
mezinárodní. Pro příklad lze uvést z. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, z. č. 289/1995 Sb., o lesích, z. č. 100/2004 Sb., o obchodování 
s ohroženými druhy a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dále pak nařízení 
Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
regulováním obchodu s nimi a nařízení Komise (EU) č. 709/2010, kterým se mění nařízení 
Rady (ES) č. 338/97.

Trestné činy proti životnímu prostředí jsou obsaženy v  hlavě VIII trestního zákoníku 
v ustanoveních § 293 až § 308 a spadají do oblasti hospodářské kriminality. Patří sem 
trestné činy poškození a  ohrožení životního prostředí, poškození lesa, neoprávněné 
vypuštění znečišťujících látek, neoprávněné nakládání s odpady, neoprávněné nakládání 
s  chráněnými volně žijícími živočichy a  planě rostoucími rostlinami, odnímání nebo 
ničení živočichů a  rostlin, týrání zvířat, zanedbání péče o  zvíře z  nedbalosti, pytláctví, 
neoprávněná výroba, držení a  jiné nakládání s  léčivy a  jinými látkami ovlivňujícími 
užitkovost hospodářských zvířat, šíření nakažlivé nemoci zvířat a šíření nakažlivé nemoci 
a škůdce užitkových rostlin3. 

3 Podle statistiky Ministerstva vnitra ČR bylo v  roce 2010 zjištěno celkem 177 přečinů a  2 zločiny proti 
životnímu prostředí. V  77 případech byl spáchán přečin pytláctví podle § 304 trestního zákoníku, v  54 
případech přečin týrání zvířat podle § 302 trestního zákoníku, v 13 případech přečin a ve 2 případech zločin 
neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 299 
trestního zákoníku, v 8 případech přečin poškození a ohrožení životního prostředí podle § 293 trestního 
zákoníku a  přečin zanedbání péče o  zvíře z  nedbalosti podle § 303 trestního zákoníku. Objasněno bylo 
celkem 61 skutků, všichni pachatelé byli občané ČR. Stíháno bylo celkem 61 osob, z toho 59 mužů a 2 ženy. 
Celková škoda byla vyčíslena na 2 939 000 Kč.
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1  Kriminalistická charakteristika trestných činů proti 

životnímu prostředí

1.1 Typické způsoby páchání

Trestnou činnost proti životnímu prostředí lze spáchat velkým množstvím způsobů, kdy 
podle předmětu zájmu je možné je rozdělit do následujících bodů:

• znečištění nebo poškození půdy, vody, ovzduší nebo lesa na zvláště chráněném 
území,

• poškození lesního porostu,
• přeprava odpadu přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu orgánu veřejné 

moci,
• neoprávněné nakládání s chráněnými druhy rostlin a živočichů,
• odnímání nebo ničení živočichů nebo rostlin v takovém množství, které ohrožuje 

místní populace těchto živočichů nebo rostlin,
• zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci zvířat nebo rostlin,
• týrání zvířat,
• zanedbání péče o zvíře v takové míře, že zvíře má trvalé následky nebo zemře,
• pytláctví, tedy ulovení zvěře nebo ryby.

Všechny uvedené způsoby páchání musí být v rozporu se zákonem, případně bez souhlasu 
příslušného orgánu veřejné moci.

Znečištění nebo poškození půdy, vody, ovzduší, lesa nebo jiné složky životního prostředí 
je možné nepřeberným množstvím způsobů, zejména při provozování továren, spaloven 
a  skládek, například vypuštěním odpadních vod vznikajících při výrobě do  řeky, 
nepoužíváním komínových fi ltrů, nesprávným izolováním skládek, kdy může dojít 
k vyluhování nebezpečných látek do půdy, případně ke kontaminaci podzemních vod 
atp. Podle závažnosti znečištění se bude jednat o jiný správní delikt nebo o trestný čin. 

Uskladňování odpadu se stalo v  poslední době lukrativní záležitostí, neboť jeho 
legální likvidace je fi nančně náročná. Byť jeho produkce mírně klesá, za rok 2010 bylo 
vyprodukováno v České republice 24 milionů tun odpadu, z toho nebezpečný odpad tvořil 
asi 1,5 milionu tun4. Vývoz a dovoz některých typů odpadů je zakázán, a proto dochází 
k  zastírání skutečné povahy přepravovaného materiálu pomocí falšovaných dokladů, 
překrytí nebezpečného odpadu nezávadnými látkami nebo zdůvodněním dovozu odpadu 
jako jeho další využití. K přepravě se využívá jak nákladní, tak železniční doprava. Odpad 
pak bývá v rozporu se zákonem uložen v nevyužívaných halách či na volném prostranství, 
aniž by byl od  okolí izolován, v  takovém případě může dojít kromě trestného činu 
neoprávněného nakládání s odpady i k trestnému činu poškození a ohrožení životního 
prostředí.

Termín týrání je upraven v zákoně na ochranu zvířat proti týrání a rozumí se jím například 
nucení zvířete k  výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a  biologickým 

4 Viz zpráva PETrecycling CZ na URL: http://www.petrecycling.cz/produkce-odpadu-v-Cesku-2010.htm (cit. 
3. 11. 2011)
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schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly. K týrání dochází úmyslně i z nedbalosti, 
zejména sem patří pašování živočichů v těsných schránách bez možnosti pohybu a bez 
přístupu k vodě, nedovolené nebo zakázané způsoby lovu, psí zápasy a špatné zacházení 
s domácími zvířaty, které má za následek smrt zvířete.

Pytláctví bylo v  minulých dobách otázkou několika ulovených kusů. S  dostupností 
automatických zbraní však dostalo nový rozměr. Někteří pytláci jezdí po lesích v terénních 
automobilech a během velmi krátké doby usmrtí nebo zraní velké množství zvěře. Jiní 
zase využívají nedovolených způsobů lovu, jako je použití noktovizorů. Dalším efektivním 
způsobem je použití kuší, jejichž výhoda je beze sporu v tom, že není slyšet výstřel, a proto 
tato trestná činnost zůstává latentní. 

1.2 Osobnostní rysy pachatelů

Vzhledem k  variabilitě možných způsobů páchání se můžeme setkat s  různými typy 
pachatelů. Mohou to být jak osoby bez kriminální minulosti, tak se záznamem v rejstříku 
trestů, a jak osoby méně inteligentní, tak s inteligencí nadprůměrnou. Nicméně vzhledem 
k tomu, že se jedná o značně specifi ckou trestnou činnost, která vyžaduje znalost právních 
předpisů a orientaci v dané oblasti, lze očekávat velký podíl recidivy. 

1.3 Osobnostní rysy obětí

Předmětem útoku u trestných činů proti životnímu prostředí není život, zdraví ani majetek 
osob a tudíž se zde s klasickou obětí trestného činu nesetkáváme. 

1.4 Typické stopy

Stopy u všech popsaných trestných činů se dají rozdělit na:
• věcné stopy,
• stopy v listinné nebo elektronické podobě,
• stopy ve vědomí osob.

U některých z uvedených trestných činů mají klíčové postavení stopy věcné, nalezené 
při ohledání místa činu, například obaly od chemikálií nebo zajištěná zvířata. Tam, kde 
ohledání místa činu z nějakého důvodu nelze provést, je třeba se zaměřit na věcné stopy 
zajištěné v průběhu vyšetřování. Pro tuto trestnou činnost je typický vznik stop v listinné či 
elektronické podobě, například při padělání různých potvrzení, kupních smluv atp. Takové 
listiny je třeba zajistit a využít v dalším vyšetřování. 

Na níže uvedených obrázcích jsou typické stopy zanechané na místě činu po nelegální 
těžbě lesa za pomoci harvestoru.
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Obr. 1: Otisk pneumatiky s šípovým vzorem a vyznačení směru pohybu.

Obr. 2: Typické stopy po otisku zubů podávacího válce harvestoru.

1.5 Typické vyšetřovací situace

Při vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí se můžeme setkat s následujícími 
typickými počátečními situacemi:
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• Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, nedovolují však 
učinit závěr o totožnosti pachatele.

• Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, nedovolují učinit 
jednoznačný závěr o totožnosti pachatele, ale s ohledem na okolnosti případu lze 
poměrně rychle ustanovit podezřelou osobu.

• Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, a je známa osoba 
pachatele.

V prvním případě buď nejsou informace o osobě pachatele dostupné vůbec, nebo jsou 
pouze kusé. Velice často se stává, že chybí i  informace o  době spáchání činu, neboť 
následek se projeví až po  určité době. V  takovém případě je třeba podle zjištěných 
okolností stanovit, kdy k činu mohlo dojít, případně jaké prostředky k  jejímu spáchání 
byly využity a pomocí těchto informací vytipovat osoby, které se činu mohly dopustit. 

Druhá typická počáteční vyšetřovací situace nastává v případě, kdy pachatel není při páchání 
trestného činu přímo přistižen, ale vzhledem k okolnostem případu je pravděpodobné, 
že se jej dopustila konkrétní osoba. Může to být například majitel zájmového pozemku 
nebo osoba, která od  majitele pozemek chtěla koupit, ale k  dokončení transakce 
z nějakého důvodu nedošlo. Zde je třeba zajistit veškeré důkazy, které prokazují příčinou, 
místní a časovou souvislost mezi spáchaným skutkem a osobou pachatele. Samozřejmě 
v průběhu vyšetřování může vyjít najevo, že se skutku dopustila osoba zcela jiná.

Třetí typická vyšetřovací situace je charakteristická tím, že pachatel je znám, zejména 
pokud je přistižen při páchání trestného činu, např. při kácení lesa nebo pašování zvířat. 
V tom případě je nezbytné zajistit všechny stopy a důkazy prokazující místní, časovou 
a příčinnou souvislost k pachateli. Často se však stává, že trestná činnost není páchána 
pouze jedním pachatelem, ale podílí se na ní více osob. V této situaci je třeba zajistit všechny 
dostupné důkazy vztahující se nejen k pachateli, ale i k případným spolupachatelům nebo 
účastníkům. 

2  Zvláštnosti předmětu vyšetřování

Od předmětu vyšetřování obecné kriminality, zejména násilné, se předmět vyšetřování 
trestné činnosti proti životnímu prostředí v  jistých směrech podstatně liší. Zatímco 
u  násilné trestné činnosti je zpravidla zřejmé, že k  trestnému činu došlo, u  trestných 
činů proti životnímu prostředí tomu zpočátku tak být nemusí. Téměř všechny skutkové 
podstaty obsažené v hlavě VIII trestního zákoníku jsou normy blanketní, a proto je nejdřív 
třeba vypořádat se s  otázkou, zda byl daným jednáním porušen jiný právní předpis 
a o  jaký konkrétní předpis se jedná. Nezřídka se potom stane, že jednání je posouzeno 
jako přestupek nebo jiný správní delikt, případně že k porušení zákona nedošlo vůbec 
a věc se následně uloží nebo odloží.

Při vyšetřování trestné činnosti na životním prostředí, tak jako u vyšetřování hospodářské 
trestné činnosti obecně, může nastat problém při zjišťování konkrétního pachatele, 
tedy osoby, která se trestného činu dopustila nebo k  jeho spáchání dala pokyn. Musí 
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být prokázána pravomoc a odpovědnost jednotlivých pracovníků, stejně tak možnosti 
a motivy spáchání činu jednotlivými zaměstnanci. Tato trestná činnost bývá vzhledem 
k  vysokým fi nančním ziskům páchána organizovanými skupinami, a  proto je třeba se 
důsledně zabývat všemi zjištěnými okolnostmi a zadokumentovat způsob spáchání a role 
jednotlivých členů ve skupině.

Jako zvláštnost lze uvést fakt, že při objasňování a vyšetřování této trestné činnosti se díky 
jejímu specifi ckému předmětu policejní orgán často neobejde bez odborných vyjádření, 
znaleckých posudků a konzultování případu s jinými státními orgány. 

Je třeba zjišťovat a prokazovat, jaké nástroje byly ke spáchání činu použity, jaká škoda byla 
způsobena, jaký prospěch pachatel získal a jaká je jeho ekonomická situace a rozhodovat 
o případném zajištění věcí a fi nančního prospěchu.

3  Zvláštnosti podnětů

Oznámení o  trestném činu může podat kdokoli, a  proto se můžeme setkat s  podněty 
od fyzických nebo právnických osob, zájmových sdružení a hnutí nebo státních orgánů. 
Specifi ckou skupinou získaných poznatků je vlastní činnost policejního orgánu.

Nejčastěji se lze setkat s  podáními od  státních orgánů, případně orgánů měst a  obcí, 
které se ochranou životního prostředí zabývají a v rámci vlastní činnosti zjistí, že mohlo 
dojít ke spáchání trestného činu. Takové podněty většinou obsahují řadu relevantních 
a podstatných okolností, nicméně i tak bývá zapotřebí doplnit další důležité skutečnosti.

Trestní oznámení, která podávají zájmová sdružení a hnutí, která se zabývají problematikou 
životního prostředí, rovněž obsahují relevantní skutečnosti. Nicméně je třeba mít na paměti, 
že takové organizace bývají orientovány zpravidla jednostranně a za deliktní jednání mohou 
považovat i činnost naprosto neškodnou. Takové podněty je třeba řádně vyhodnotit a zjistit, 
zda jsou dány skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. 

Podněty od fyzických a právnických osob nebývají příliš časté a úroveň informací v nich 
obsažených se liší. Může se i stát, že se osoba podáním trestního oznámení chce tzv. pojistit, 
aby se následně vyhnula správnímu deliktu, který by jí hrozil. Je tedy třeba zjišťovat nejen 
okolnosti uvedené v oznámení, ale i důvody, proč bylo oznámení učiněno.

Při získávání vlastních poznatků policejní orgán využívá jak informací, které se dozvěděl 
v průběhu vyšetřování jiného trestného činu, tak informací z veřejně přístupných zdrojů. 
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3.1 Zvláštnosti počátečních úkonů

Počáteční úkony se odvíjí podle počáteční vyšetřovací situace. Výčet možných počátečních 
úkonů lze uvést následovně:

• ohledání místa činu
• ohledání osoby
• zadržení a otevření zásilky
• domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor
• vydání a odnětí věcí
• využití operativně pátracích prostředků
• odposlech a záznam telekomunikačního provozu
• posudky z oboru písmoznalectví, chemie, oceňování majetku atp.
• vyžadování informací od státních orgánů či institucí
• výslechy osob
• vyžadování bankovních údajů

Těmito úkony jsou zajišťovány jak stopy materiální, tak stopy ve  vědomí osob. Jsou 
získávány důkazy v listinné, elektronické či jiné podobě. Prvotní počáteční úkony směřují 
ke zjištění, zda se trestný čin stal, případně o jaký trestný čin se jedná. Dále je třeba věnovat 
se ztotožnění osoby pachatele a způsobu spáchání. Samozřejmostí je pečlivé ohledání 
místa činu a jeho správná dokumentace. 

V další fázi jsou stanoveny verze k možnému pachateli, pokud není již od počátku znám. 
Jsou opatřovány informace o  pravděpodobném pachateli, typování podezřelých osob 
a zjištění jejich motivu. 

Je důležitá spolupráce se státními orgány, případně orgány měst a  obcí, které mohou 
být nápomocny při zjišťování počátečních okolností případu. Rovněž je v  mnohých 
případech vhodné vyžádat odborná vyjádření nebo znalecké posudky ke zjištění škody, 
míry poškození nebo ohrožení životního prostředí, stanovení ceny exempláře atp. 

V každém konkrétním případě by mělo být v případě potřeby rozhodnuto o eventuálním 
použití operativně pátracích prostředků (předstíraný převod, sledování osob a  věcí 
a  použití agenta), které trestní řád připouští u  úmyslných trestných činů. Díky tomu, 
že ke stíhání většiny trestných činů proti životnímu prostředí Českou republiku zavazuje 
mezinárodní smlouva, lze použít i  odposlech a  záznam telekomunikačního provozu. 
V těchto případech je však nezbytné striktně postupovat v mezích zákona, neboť pokud by 
byl takový úkon proveden v rozporu s trestním řádem, nemohl by být u soudu předložen 
jako důkaz. V konečném důsledku by mohl být obžalovaný zproštěn obžaloby. 

Při domovní prohlídce a  prohlídce jiných prostor lze nalézt řadu potřebných důkazů, 
a  proto je třeba striktně postupovat v  souladu s  trestním řádem, aby takové důkazní 
prostředky neztratily svoji hodnotu. Zejména je nutné posoudit, zda při prohlídce jiných 
prostor nemohou být nalezeny věci osobní povahy. Pak by musela být provedena prohlídka 
domovní. V některých případech může být přibrán konzultant. 
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3.2 Zvláštnosti vyšetřovacích verzí

Vzhledem k  tomu, že problematika objasňování a  vyšetřování trestných činů proti 
životnímu prostředí je značně specifi cká a složitá, je pro řádné zadokumentování a zjištění 
všech podstatných okolností případu nutné pečlivě naplánovat jednotlivé úkony. Správné 
plánování a organizování činnosti je důležité nejen pro zpracovatele věci, ale případně 
i pro správnou metodickou pomoc vedoucího pracovníka a dozor státního zástupce. 

Při prověřování a  vyšetřování jsou stanoveny verze k  pachateli, ke  způsobu spáchání 
trestného činu, k formě zavinění, případně k motivu. 

Podle toho, o  jaký konkrétní trestný čin se jedná, se budou verze k  pachateli odvíjet 
od zjištění, kdo měl na dané místo přístup, kdo mohl manipulovat se zájmovými předměty, 
zda pachatel musel mít nějakou speciální dovednost či znalost, atp. Úzký vztah verze 
k pachateli má stanovení verze k motivu. Pachatel může chtít dosáhnout fi nančního zisku, 
zbavit se nějakého předmětu nebo získat něco, co by si legálně neopatřil.

Zákonodárce u některých trestných činů proti životnímu prostředí stanovil jak úmyslnou, 
tak nedbalostní formu. V rámci prověřování je nezbytné zabývat se i otázkou zavinění, 
tedy subjektivní stránkou trestného činu, zejména zda pachatel věděl, že svým jednáním 
porušuje právní předpisy.

3.3 Zvláštnosti následné etapy vyšetřování

K  zahájení trestního stíhání konkrétní osoby by měl mít policejní orgán k  dispozici již 
většinu dostupných informací a důkazů. Měly by být provedeny prohlídky, vyhotoveny 
znalecké posudky a vyslechnuty všechny osoby, jejichž svědectví má pro trestní řízení 
význam. Z toho důvodu je nejdůležitějším úkonem následné etapy vyšetřování výslech 
obviněného a fi nanční šetření k jeho osobě.

Při výslechu může obviněný poskytnout informace k dalším osobám, které se na trestné 
činnosti podílely, neboť převzetí usnesení o  zahájení trestního stíhání mívá velký 
psychologický význam. I z tohoto důvodu je třeba se na výslech důkladně připravit, předem 
vypracovat otázky a připravit důkazy, které případně mohou výpověď obviněného vyvrátit. 
Trestná činnost proti životnímu prostředí je páchána zpravidla pro dosažení zisku, fi nanční 
situace pachatelů bývá dobrá a obviněný často využije právo na právní pomoc advokáta, 
což podtrhuje důležitost důkladné přípravy jak po stránce věcné, tak po stránce procesní. 
K výslechu je možné při vyšetřování složitějších případů rovněž přibrat konzultanta.

Za účelem zajištění výnosů trestné činnosti a k zjištění fi nanční situace obviněného se 
v rámci následné etapy prověřování provádí fi nanční šetření. Jsou získávány informace 
k  bankovním účtům obviněného a  jeho majetku vůbec. V  souladu s  trestním řádem 
mohou být zajištěny peněžní prostředky, nemovitosti a jiné náhradní hodnoty.
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3.4 Zvláštnosti spolupráce s veřejností a kriminalistická prevence

V  případech, kdy nedošlo k  usmrcení zvířat nebo bezprostředního ohrožení zdraví nebo 
majetku osob, je kriminální citlivost obyvatel nízká. Lze to vysvětlit tím, že pokud osoba není 
ohrožená na životě, zdraví nebo majetku, nevěnuje trestné činnosti příliš velkou pozornost. 

Snížení latence trestné činnosti, rychlé objasnění věci, potrestání pachatele, případně 
uložení přiměřeného peněžitého trestu by mohlo mít preventivní účinky. Je však zřejmé, 
že v této oblasti je prostor pro zlepšení, jak v práci policie a státních zastupitelství, tak 
soudů, neboť nízká kriminální citlivost k  trestným činům proti životnímu prostředí 
se objevuje nejen u  obyvatel, ale i  u  policistů, státních zástupců a  soudců. To ostatně 
potvrzují i rozsudky ve výroku o trestu.

 

Obr. 3: Narkotizovaný kočkodan obalený izolepou

Obr. 4: Jedna z možností pašování vajec
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Závěr

Trestná činnost proti životnímu prostředí je poměrně novým fenoménem. Metodika 
vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí představuje nový typ vyšetřování, 
novou metodiku. V obecnějším pojetí můžeme uvedenou metodiku označit jako metodiku 
vyšetřování ekologické kriminality. V  příspěvku je uvedena základní charakteristika 
trestné činnosti, typické stopy, předmět a podnět vyšetřování, zvláštnosti počátečních 
úkonů, typické vyšetřovací verze, zvláštnosti následné etapy vyšetřování a  zvláštnosti 
spolupráce s  veřejností a  kriminalistická prevence. Metodika vyšetřování je do  značné 
míry odlišná od metodik ostatních. Největší problémy mohou vzhledem k tomu, že se 
jedná o normy blanketní, nastat při posouzení, zda se o trestný čin jedná či nikoli. Většina 
těchto skutkových podstat obsahuje kritérium neoprávněnosti nebo požadavek rozporu 
s jiným právním předpisem.
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Key Issues for Contextual Education of Legal 
English in the Conditions of the Slovak Republic
Východiskové tézy kontextuálnej výučby právnej 
angličtiny v podmienkach Slovenskej republiky

ZUZANA KURUCOVÁ1

Abstrakt
Predkladaný článok sa venuje základným východiskovým tézam viažucim sa k  výučbe 
právnej angličtiny na právnických fakultách v podmienkach Slovenskej republiky. Článok 
koncentruje svoju pozornosť najmä k otázke, či je predmetom výučby v takomto prípade 
cudzí jazyk (v užšom zmysle) alebo vecná stránka (t. j. právo). Osobitne si v tejto súvislosti 
kladie tiež otázku možnosti izolovanej výučby právnej angličtiny bez znalostí anglického/
amerického práva, resp. práva slovenského. Rozsiahlejší priestor je venovaný tzv. 
kontrastnej metóde výučby, resp. vecnej komparácii právnych odvetví pri výučbe právnej 
angličtiny, ale aj niektorým didaktickým/metodickým otázkam spojenými s  výučbou 
právnej angličtiny.

Kľúčové slová
anglický jazyk, odborný jazyk, právna angličtina, vysoká škola, právo, kontextuálna 
výučba, didaktika, metodika 

Abstract
The present paper deals with the key issues of teaching English at the faculties of law in 
the Slovak Republic. Paper is dedicated to fi nding of answers to various problems, such as 
the question of whether the subject or focus of teaching English for Lawyers is the foreign 
language or its substance (i.e. law), or if you can teach Legal English in isolation without 
any knowledge of English/American law, or the Slovak law and the like. The broader 
scope of the present paper is devoted to the so-called contrast method of teaching, or 
comparison of substantive legal sections in teaching Legal English, and also certain other 
didactic and methodological issues related to teaching of Legal English.

Key words
English language, technical language, Legal English, university, law, contextual education, 
didactics, methodology

1 PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 
e-mail: zuzana.kurucova@paneurouni.com
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1  Introduction

Teaching technical language2 is now an integral part of the systemic and systematic teach-
ing of foreign languages, both at universities and in specifi c courses of further (technical) 
education. This fact is determined by several external factors, among which we can also 
include:

a) Modern integration processes within the European and international territory;
b) Curricular requirements in line with the applicable law for teaching of foreign lan-

guages at the universities in the Slovak Republic;
c) The dominance of English in foreign language category, i.e. as a secondary lan-

guage;
d) The actual needs and requirements of the labour market – especially the perceived 

(accepted) source/sources in the technical language and the requirement of direct 
active communication with the target group (e.g. the relationship attorney – client, 
attorney – attorney, etc.).

After its creation (01. 01. 1993), or shortly before, the Slovak Republic began to vigorously 
implement the integration processes towards the inclusion of our country in the European 
and international structures. The very eff orts leading to the later inclusion of Slovakia in 
a number of supranational bodies and organizations led to the inevitable and logical need 
to strengthen the teaching of general, as well as technical language (primarily English), 
which was relevant for starting the integration processes in question, their completion, 
as well as in a follow-up maintenance of these international legal and political ties. After 
the Cold War, the political orientation of the Slovak Republic was gradually essentially 
modifi ed towards former “capitalist” states, resulting in the need of strengthening the 
teaching of English (even at the cost of decline in the extent of teaching other foreign lan-
guages relevant until then to our geographical and geopolitical environment, i.e. largely 
Russian language). There is no doubt that the integration eff orts have led secondarily to 
the policy of opening of the national borders, labour markets and the like – which have 
then led to other related eff ects, such as cross-border supply and utilization of services, 
cross-border purchases of goods, social interaction (mixed marriages and others).

Based on the above facts, teaching of English language gradually becomes part of the 
educational processes at all levels of formal education, i.e. at primary schools, secondary 
schools and universities, and during the period of last fi ve to ten years, the general lan-
guage has become an integral part of teaching even in kindergartens. The subject of our 
analysis is teaching of English at universities, in two subsystems of higher education – as 
a general language, especially at the faculties and philosophical faculties, or as a technical 
language (especially at the faculties of other technical orientation as mentioned above, 
e.g. at the faculties of law, medical schools, pharmaceutical faculties, etc.). Technical lan-
guage has thus become an integral component of teaching and learning at several univer-
sities, or faculties, as a subject not forming the core curriculum, but generally as a subject 
of support – in terms of its status as a facultative or selective subject. Teaching of techni-
cal language is implemented within the properly accredited study programs in the vast 

2 For the purposes of this paper, Legal English is considered to be the “technical language”, both as a subject 
or set of subjects taught at the most faculties of law in the Slovak Republic.
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majority of the Slovak universities, and therefore it is considered to be a full component 
of higher education. Such language learning in terms of its form and content is generally 
outside the decision-making of the individual (student), but as the nature and classifi ca-
tion of the relevant program of study is concerned, it is considered to be a condition for 
obtaining the relevant degree of higher education.

Teaching technical language, i.e. both specifi c subsystems of English (as a  secondary 
language), is undoubtedly obviously carried out within the English language. This was 
evoked – inter alia – also by the circumstances stated above, after 1989 English becomes 
the dominant foreign language in the Slovak Republic, mainly at the expense of Russian 
language and less to the detriment of the German language. Further strengthening of 
English language teaching was also achieved via stronger presence of foreign non-
governmental organizations in the region – e.g. The British Council and others, which ensure 
so-called language distribution through various acquisition activities.

Currently, undoubtedly the most dominant or the most established secondary language 
in the Slovak Republic is the English language, which is refl ected by the fact that the 
command of English is now a common requirement in the labour market. Its mastering is 
required with diff erent quality requirements and criteria (starting with the requirements 
of basic knowledge of general English to the requirement of speaking technical language 
at (almost) native speaker level). Within the legal professions (especially for attorneys3) 
job seekers (particularly assistants – specialists and trainee lawyers4) are required to have 
a good (sometimes excellent) knowledge of technical English, which is determined by the 
fact that the above-mentioned persons in the context of their future workload are gener-
ally expected to be able to at least fi nd, systematize and analyze relevant set of technical 
information in English. In case of more qualifi ed individuals, mostly the requirement of 
a full communication in technical language is applied (e.g. in legal English), both written 
and spoken.

Based on the above, it can be concluded that the study and subsequent profi ciency of 
technical language by individuals in the relevant labour market is now a  requirement 
which is laid not only by social reality, but also by the follow-up requirements of employ-
ers directed to job applicants.

3 The author is aware of the fact that the graduates of higher education in this field also work in other 
legal professions, but in quantitative terms attorneys are perceived as the most common jobs where law 
graduates are employed. Advocacy is also a category of employment outside the public authorities, i.e. it is 
such an area within which a higher degree of linguistic competence (of attorneys) is required since otherwise 
it comes to the generation of costs (especially the cost for interpreting and translation) borne by attorneys 
themselves (except in cases of special status).

4 § 61 of the Act No. 586/2003 Coll. on Advocacy and on amendments and supplements to the Act No. 
455/1991 Coll. on Trades (the Trade Act), as amended: “Trainee Lawyer is a person who is registered in the list 
of trainee lawyers maintained by the Chamber”. Trainee lawyer is a natural person who meets the conditions 
prescribed by law and is in an employment relationship with an attorney, who is his trainer (in preparation 
for the next – individual – practice of law).
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2  Teaching Legal English – context or linguistics

Command of Legal English is one of the tools for understanding not only the material, but 
often the value level of legal regulations (the English or American law) and the related 
social determinants. This is based on very simple principles – just like the knowledge of 
general language is an essential communication tool between people communicating 
in the language, also communication in technical language is a tool for understanding 
the information conveyed between the communicating person and the information ad-
dressee. Specifi city of this communication is the subject, or the content of information 
conveyed, which has a special character. This information cannot generally be regarded 
as a matter of common knowledge. Overall, in this context it may be noted that Legal 
English is specifi c, not only in its content, but also in terms of its form, or linguistics. It is 
often stated in this regard that Legal English can seem to someone who doesn’t know the 
“language” as an archaic text of Bible in English.5 

There is no doubt in technical circles, that it is a technical language – even directly linked 
to a specifi c country (jurisdiction). Information in Legal English is actually communicated 
in the specifi c language – i.e. in a sub-language, which uses and applies specifi c syntactic, 
semantic and pragmatic rules.6 

The specifi city of information conveyed within teaching of Legal English is relevant in 
these two lines:

a) Linguistic (for the purposes of this article, linguistic information line will be 
considered to be the linguistic part of information conveyed – e.g. lexical units, 
words, phrasemes etc.).

b) Substantive (substantive line will be the identifi cation and verifi cation of the 
existence of linguistic/terminological parallels in the studied languages, and the 
identifi cation and verifi cation of the substantive content of the terms).

In a very simplifi ed form it could be noted that the information conveyed in technical 
language (this applies to Legal English, but also to other fi elds) diff ers linguistically and 
factually from the information conveyed in the general language. If, for example, English 
word “snow” has a parallel in the Slovak word “sneh”, this word is generally known and also 
the content of the word is widely known – i.e. its concept. In Legal English, however, the 
equation does not apply automatically, and therefore one often fi nds that the technical 
language is rather “a language in the language”. Ultimately, this also applies to the Slovak 
language, or the mother tongue of any person. Neither (the almost) perfect mastering 
of mother tongue as a rule does not automatically lead to understanding the nature of 
the information conveyed having technical nature in that language – e.g. from medicine, 
engineering or law.

5 LOJKO, M. O. Teaching Legal English to English Second Language Students in the US Law Schools. In: 
Respectus Philologicus, Vol. 24, No. 19. p. 20.

6 GOGA-VIGARU, ROXANA-PETRUTA. Challenges in Teaching Legal English and Effi  cient Methods of Evaluating 
Romanian Students at the Faculty of Law and Public Administration. In: International Conference on Language 
and Literature in Education and Research 2015. Nitra: SlovakEdu – Conference Proceedings, 2015. p. 37.
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Although the above simple example shows two important circumstances pertaining to the 
so-called linguistic line of information conveyed in the technical language – in Legal English:

a) In technical terminology (including the legal) it is often the case that the present 
term is used in the primary language and the secondary language, in the same 
wording, i.e. both languages use identical words – often originating from a third 
language (especially Latin, French, etc.), or there are only minor modifi cations of 
the word in one or the other language (e.g. the word “verdict” and “verdict”);

b) Polysemy of the word – general language vs. technical language. In this context 
it should be noted that a term may have a completely diff erent meaning in the 
general language than in the technical language (of the same language) – e.g. 
the meaning of the word “burden” will be diff erent in the general language and 
diff erent in the technical language (e.g. burden of proof), or the word “sentence” 
in the general language and “sentence” in legal terminology express two diff erent 
information and many more.

The above stated facts suggest the diffi  culty of technical language profi ciency (even 
for a native speaker). The situation can be substantially more diffi  cult, especially, if the 
information transfer is concerned between the languages. In this case, there may come 
to a shift not only on the level of language, but also on the level of substance. For this 
reason, not only during the studies, but also during teaching of technical language – Legal 
English – it is necessary to identify and verify whether:

a) There exists a language/terminology parallel (comparative basis) in the primary 
and the secondary language, and

b) The content (substance) of the terms is identical.

This verifi cation shall fi nd out whether the primary and the secondary language have 
a term describing the phenomenon, the matter, the fact etc. The general procedure is 
that only the existence of a parallel concept is verifi ed not the substance. We could men-
tion, for example, the terms “testator” and “poručiteľ”, “murder” and “vražda”, “creditor” and 
“veriteľ”, and the like as model situations. In such cases, these are concepts with so called 
language permeability. In this context, however, one should not omit situations where 
there is no language permeability or a  language parallel – e.g. “privileged will” (Slovak 
legislation does not know “privilegovaný závet” in the relevant terminology), or the term 
“tort” has no identical Slovak equivalent, or the term “second degree murder” (US) – Slovak 
legal terminology doesn’t have “vraždu druhého stupňa” (even if it knows the facts of the 
crime equivalent to the “second degree murder”), or the term “petit jury” (i.e. “malá porota” 
does not exist in Slovak legislation, and therefore there is no terminology), and the like. 
Thus, teacher of Legal English should in preparation for teaching fi rst check whether there 
is (not) a terminological parallel in the secondary language in comparison to the relevant 
concepts in the primary language. The absence of a specifi c legal concept in the Slovak 
law must therefore soon lead to an explanation of the content of the English/American 
legal concept from the point of its substance (i.e. the interpretation of notion’s content), 
and only then a descriptive term/notion describing the phenomenon (the closest to the 
Slovak legal parallel) should be chosen.

In general, it is possible to establish that from the perspective of teacher (who is not also 
a specialist in the relevant sector), it is probably the most demanding part of the curricu-
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lum. The teacher is confronted here with the fact that it is not enough to verify whether 
there is a terminology parallel between the languages, or language permeability between 
the concepts or not, but the teacher must know the content of the various concepts in or-
der to fully defi ne them, or to provide relevant interpretation, because factual knowledge 
is inevitable when teaching technical language. If the teacher of technical language (in 
the context of terminology) did not understand the content of the notion, this could lead 
to cardinal communication problems, which would result in inaccuracy and substantive 
incorrectness of translation. In practice, e.g. it often happens that the English term “expert 
witness” is translated as a special kind of witness (in the context of the English word “wit-
ness”), but the term is used in the English terminology for naming of an expert. Teacher of 
Legal English, therefore, in the context of the relevant terminology, cannot merely verify 
the existence of a parallel concept in both languages, but he/she must also verify the 
content of the concept, as only in this way it is possible to verify whether the term is used 
in both languages to describe the same phenomenon, reality etc.

Based on these examples, we can conclude that there are a number of combinations 
that can occur when working with the English legal terminology, including, for example 
from a situation when a legal institution exists in both languages, it even has identical/
similar wording (expression), and also identical content – to “extreme” cases where one 
language knows the legal institution and defines it, but it does not exist in the second 
language (and therefore that language also doesn’t have an expression for that con-
cept). There is a “central point” at this imaginary communication line and it is a situation 
where both jurisdictions, and thus both languages, have a legal concept (with identical 
or similar content) but with a different linguistic (verbal) expression. This is, of course, the 
most common situation (when Slovak language on one side is compared to the English 
language on the other).

From the above brief analysis, it follows that if a teacher should be capable to teach special 
vocabulary (e.g. Legal English), and the student should learn to command it well, it is 
necessary to achieve the following partial objectives:

a) Both, i.e. the teacher and the student must be able to seek information from the 
sources used within education (learning sources), but also from other relevant 
sources from outside academia;

b) Both, i.e. the teacher and the student must be able to process the information 
received, on the basis of relevant tasks and assignments (and systematize these);

c) Both, i.e. the teacher and the student must acquire the ability of correct and logical 
presentation (of the processed information) in oral and written expression.

These processes are even more diffi  cult in Legal English, because Legal English has a lot 
of specifi cs, especially in the context of diametrical substance diff erences between the 
English, or American law on the one hand and the law and order of continental Europe, 
encompassing also the law of the Slovak Republic.7 

7 “Legal language and legal terminology are characterized by semantic precision, clarity, consistency, 
briefness and non-expressivity. However, legal practice and translation work point to the fact that in practice 
this characteristics does not apply, especially in the translation of legal terms from the source to the target 
language. This problem is more acute if a conflict of legal systems occurs – such as the Roman-Germanic 
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This set of specifi cs leads to the fact that teaching of Legal English should be substantially 
diff erent from teaching of general language. Regardless of the fact that in both cases it 
is a bilateral process between the teacher and the student, when teaching technical lan-
guage (Legal English), the model of authoritative teacher usually gets “lost”. On the con-
trary, the teacher gains respect within the teaching of technical language often paradoxi-
cally by factual knowledge (i.e. knowledge of “Law”) – whether theoretical or practical, 
since these are crucial from the perspective of Legal English students. When studying the 
technical language – Legal English – also (an almost) native speaker gets to a level close to 
the beginner. Often it happens that students who for example graduated at elite second-
ary schools with extensive teaching of English, or even those who studied in England and 
the US, have a problem to complete the subject of Legal English. On the other hand we 
can say that quite often we see cases where a student with average (and sometimes with 
slightly below-average knowledge of the language) was able to complete the subject of 
technical terminology successfully. Teaching technical terminology is therefore gener-
ally rather built on partnership cooperation of teachers and students, joint activities and 
joint eff orts in order to achieve the objective pursued, but the fundamental question in 
teaching Legal English (and in teaching of technical English in general) is whether “the 
language” or “the content” (its substance – context) is taught.8 

In this context, we would also like to point out the following interesting phenomenon. 
Technical English (Legal English) is taught at the most Slovak faculties of law from the fi rst 
level of university education (bachelor’s degree) and as a rule in the fi rst years of study. 
This is, inter alia, due to the fact that Legal English as a collection of separate objects with 
specifi c identifi cation (e.g. Introduction to legal communication, or Stylistics of English legal 
texts and Analysis of English legal texts and the like) are taught at lower grades of study as 
“supportive” subjects in relation to the so-called positive legal subjects9, which – on the 
contrary – are usually taught in higher grades.

and Anglo-American ones, which differ not only in their bases but also in spirit. The study attempts to clarify 
this fact by providing translation solution. The problem with translation of legal lexemes is not caused only 
by characteristics of the terms, but also by non – equivalency of terms or by the transition of legal branches, 
change of the term due to lapse of time and finally by the culture differences and the language itself. The 
paper deals with the concept of the term with which Legal English operates as well as with its characteristics 
that legal English breaks.” In: SPÁLOVÁ J. What Causes a Headache to Slovak Teachers of Legal English? In: 
International Conference on Language and Literature in Education and Research 2015. Nitra: SlovakEdu – 
Conference Proceedings, 2015. p. 43.

8 “Legal English course is a  course of language, not a  course of legal concepts or information, so I  must 
admit that, in order to gain sufficient knowledge on different legal issues, I asked for my colleagues’ help. 
As they are specialists in different areas of law, they could provide useful information which is important 
for me in succeeding teaching legal English.” In: GOGA-VIGARU, ROXANA-PETRUTA. Challenges in Teaching 
Legal English and Efficient Methods of Evaluating Romanian Students at the Faculty of Law and Public 
Administration. In: International Conference on Language and Literature in Education and Research 2015. 
Nitra: SlovakEdu – Conference Proceedings, 2015. p. 41.

9 Positive law is generally considered to be a set of valid sources of law (within a certain territory) governing 
certain social relationships whose enforcement is ensured by public authorities. Positive law is formed by 
relatively comprehensive legal sectors, e.g.: civil law, administrative law, criminal law, constitutional law and 
the like. [Note: the definition and interpretation of this footnote is simplified.]
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By its structural inclusion in the curriculum, Legal English is similar to the subject of legal 
history, philosophy, sociology, economic subjects, psychology for lawyers, etc., i.e. those 
subjects, which have no or minimal didactic dimension of the legal fi eld. Another diff erence 
between the Legal English and the subjects stated above is that while the above subjects 
are taught in Slovak, Legal English, of course, is normally taught in English. Position of 
Legal English teacher at the Slovak faculties of law is therefore extremely diffi  cult, as the 
teacher is confronted with several challenges at the same time:

a) The teacher teaches technical language, not the general one, and it is expected 
that students of Legal English already have a good knowledge of the language, 
which is not always true. When teaching technical terminology it is not possible to 
“catch up” on limited knowledge of language, which is why the subject becomes 
extremely diffi  cult not only for students, but also for teachers (especially in 
heterogeneous study groups). For this reason, it is possible to establish that Legal 
English is a  subject suitable for students having general command of English 
language at least at the level of “intermediate”.

b) The teacher himself should know at least the basics of English or American 
law, selected substantive and procedural concepts within public and private 
law disciplines and the like, and should have suffi  cient knowledge for mutual 
comparison of diff erences between the English or American law on the one hand 
and Slovak (or continental) law on the other, but also between the English law (on 
the one hand) and American law (on the other), as there are also linguistic and 
substantive diff erences between the English and American legal terminology;

c) The teacher of English law – precisely because of the facts stated above – should 
to some extent substitute the teaching of positive law. Technical English teacher 
undoubtedly does not only teach a foreign language, but also the basics of English 
and American law. If taking into account that students of Bachelor’s degree (fi rst 
years) have yet almost no knowledge of positive law subjects, teacher of English 
law must de facto explain the substance of the topic to students – the context 
– and at the same time teach the linguistic aspects of the topic. Paradoxically, 
therefore, there may be situations where the student of Legal English cannot 
successfully handle the subject, which may not be because of student’s poor 
linguistic competence, but e.g. because of misunderstanding the substance of 
the topic (i.e. legal issues). Student’s grade from this subject is then the more 
diffi  cult, because the teacher must diff erentiate between “material knowledge” 
and “linguistic knowledge” in his answers, which is not always easy. If the legal 
discipline is not only a tool, but ultimately the aim of teaching, teacher of Legal 
English must fulfi l two quite diff erent objectives at the same time. When for 
example assessing the student, the teacher should very carefully check whether 
the knowledge presented by the student in examinations (answers to questions) 
is only reproduction of memorized subject (without understanding), or whether 
this is true knowledge of legal terminology (including the content of the concept 
and its comparison with Slovak legislation, etc.). Otherwise, it could lead to “false” 
assessment, where the student’s answer rated with an excellent mark is not an 
expression of his/her real knowledge, but merely of what the student learned 
by heart. Therefore, it is necessary to prepare the examination in the technical 
subjects so as to suffi  ciently verify the so-called “real” knowledge of student (e.g. 
by selecting the right exercises, model situations, by properly worded open-
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end questions, etc.). We can therefore conclude that the objective of teaching is 
diffi  cult to meet, if there is not the necessary synergy between these components. 
This means that the student will not have a good knowledge of Legal English, if 
the student has not the necessary knowledge of the context (its substance) and, 
conversely, even the above-average knowledge of contextual level (its substance), 
or good knowledge of general English may not be the guarantee of a  good 
knowledge of Legal English.

Not only the teacher of Legal English, but ultimately the student or the one who learns 
the subject should meet/handle especially the following sub-competences within the 
communication competence10 in order to achieve the objectives of Legal English teaching:

1. Linguistic competence – especially knowledge of relevant legal terminology, 
grammar, phonetics and related skills (phonetic – phonological competence, 
morphological competence...);

2. Socio-linguistic competence – especially the ability of correct choice of communication 
expressions/forms suitable for the relevant context and style;

3. Socio-cultural competence – teaching of legal terminology is not only communication 
between people – individuals, but in fact, it is also an intercultural communication, 
a dialogue between two cultures; the knowledge of rules and principles of verbal 
communication;

4. Knowledge of related strategic competencies – e.g. ability to form a coherent text, 
rhetorical skills and the like;

5. Discourse competence – setting goals and achieving them, using appropriate 
techniques and skills. Discourse competence is understood as the ability to form 
coherent message orally or in writing – as opposed to the reception/interpretation 
and use of isolated phrases;

6. Strategic competence – the ability to compensate for certain defi ciencies in 
the knowledge of language and its use via the speech in acceptable forms of 
expression.

Experience has shown that the most important instrument in teaching and learning of 
Legal English is resource reading when the student tries to acquire the appropriate legal 
terminology and general language profi ciency in technical English through familiariza-
tion with textual units. Rarely, however, this objective can be achieved only by working 
with publications from the subject of Legal English. On the contrary, the teacher and the 
student must often resort to numerous other literary sources as the sources of information 
from which they subsequently abstract these relevant language elements.

Reading techniques that we consider essential and which are applied, or taught within 
the subject of Legal English include virtually all key techniques, i.e. skimming – filtration 
of the essence, the core of the text, further scanning – searching for specific information 
in the text, as well as reading for detail – reading for a  detailed understanding of the 

10 Homolová defines the communication competence as “the ability that allows the user to efficiently operate 
a foreign language in real communicative situations”. In: HOMOLOVÁ, E. Application of the Communicative 
Teaching by the Teachers' Roles. Banská Bystrica: Matej Bel University, 2003, s. 23.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2017, ročník 2 B225

content and meaning of the text. Of course, in diff erent stages of Legal English teaching 
(study), one of the these methods always takes precedence, depending on the intended 
amount of technical and linguistic skills the students should already dispose of in certain 
time-frame (in a continuous process of teaching). It is the work with text (but not only 
with study resources – textbooks and lecture notes) that becomes a sort of culmination of 
teaching the technical language, when students begin to work with authentic text mate-
rial from diff erent branches of law and relevant legal cultures.

Specifi cs of Legal English education (at universities) could be summarized from didactic 
aspects as follows:

1) Focus on the student also on the level of “bearer of relevant information” – if we have 
stated above that law students generally begin to study legal English in the lower 
grades of the Bachelor’s degree, then it is logical that over time – by progressing 
within the study of law – their thematic and content horizons extend, i.e. what 
they did not understand probably at the beginning of their studies (technical 
language). The student thus implements “self-study”, i.e. that during the study 
of legal disciplines (within the Slovak law and order) the student gains factual 
knowledge and then applies it in the study of Legal English. Legal English student 
at university (especially in upper grades) is not only the addressee of educational 
activities (student), but also the bearer of factual information on which the teacher 
of technical English can build. This often leads to an interesting phenomenon 
– namely, that later in the more advanced stages of teaching/learning of Legal 
English, the ratio of components of teaching (substance vs. language) changes in 
favour of teaching of Legal English (in the narrow sense), i.e. linguistic aspects, as 
the teacher of Legal English generally doesn’t have to substitute and deal with the 
lack of knowledge of substantive topics to such an extent (on the part of students), 
i.e. there is more space left for linguistic questions.

2) Within the teaching of technical language (and hence also Legal English), the 
method of awareness must undoubtedly have a strong position. Contrary to general 
language skills, which are as if automatic from the point of content (compared to 
the mother tongue of the student) in Legal English this is not true. When teaching 
legal English, it is very relevant to apply the contrast method of teaching. The 
student specifi cally compares the relevant terms, their content, diff erences 
between them and the like. The student must be led in the context of teaching 
to notice these identical, similar and diff erent features and to communicate while 
having the knowledge of all these facts. The student must be led by the teacher 
to select a certain communication tool within the Legal English, i.e. a subsystem. 
Teaching of Legal English therefore becomes a cognitive process, and by means of 
Legal English, the student gets familiar with the “world of law”.

3) Teaching of Legal English must exhibit an extremely high degree of creativity, 
which is by its nature diff erent from the pedagogical creativity applied within the 
teaching of general language. This creativity is manifested not only in the fact that 
the teacher chooses diff erent educational tools from those for teaching of general 
language, but also in the fact that the creative approach (in teaching of a foreign 
language) is required from the students themselves. Most often, this eff ect is 
manifested in so called case studies, moot courts or model situations. Students are 
given a real or fi ctitious legal case, study it and seek solutions, arguments in support 
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of the conclusions of the court, the attorney, etc. Application of this method of 
teaching has a synergistic eff ect, i.e. the student incorporates factual knowledge 
gained in the study of other subjects in the process of language learning. Providing 
space for a creative solution to the problem is a stimulating factor for the students 
of law. The students can eff ectively verify their “legal abilities” when dealing with 
the solution of “linguistic assignment” (within the scope of Legal English), namely 
by verifi cation of the correctness of their arguments through the teacher (of 
foreign language).

4) The method of “activating” or “engaging” students within the teaching of Legal 
English was demonstrably proven in the teaching process, even more than in 
teaching of general language. In principle, it is possible to state that a) teaching 
can take place on the basis of certain activity, and/or b) the activity itself is 
a tool for teaching. The substance of such education is specifi c by the fact that it 
encompasses not only linguistic aspects and the subject-matter (law), but it also 
often has intellectually-emotional context/contrast (e.g. simulated litigations when 
students identify with some imaginary person, present specifi c legal arguments 
from the perspective of that person, or it can be a simulation of examination of 
the off ender, etc.). Interestingly, the continuous use of such learning tools can 
also lead to the identifi cation of various interdisciplinary linkages (e.g. law vs. 
psychology, law vs. sociology and others).

5) Acceptance and development of student’s personal autonomy is a thesis which 
should be decisive for teaching of Legal English. Punishment or penalization of 
student cannot be regarded a motivational tool. Teaching technical terminology 
should therefore motivate the students to personal autonomy, active studying, 
and the awareness of their own language skills. In this context it is relevant to point 
out that the teacher should in particular provide the students with space to apply 
their own – eff ective study tools, but a systematic solution of practical problems, 
model situations etc., when the student gets from the “personal autonomy” into 
the level of a person responsible for the collective result may also act as certainly 
motivating in the study of Legal English.

Teaching Legal English should therefore be practical, constructive, and paradoxically less 
purely linguistic. In principle, it may be noted that teaching of Legal English is based on 
communicative teaching, namely11:

a) The principle of purposefulness – is inherent to everything that occurs in the 
classroom and is the basis for eff ective work of teachers, especially in planning 
and teaching of classes.

b) The principle of subordination of linguistic tools to the practicing of communication 
skills – suggests the relationship of linguistic tools (grammar, vocabulary) and 
communicative competence. The acquisition of linguistic tools is the basis for 
development of communication skills, not a goal.

c) The situational principle – emphasizes promotion and practicing of language in real 
and imaginary communicative situations induced by the teacher. Each situation 
requires an adequate organizational form of work.

11 REPKA, R. 1997. From the functions of language to communicative teaching. Bratislava: SAP, 1997, (see p. 64 
of the cited publication).
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d) The authenticity principle of communication processes – emphasizes the information 
gap between the communicating subjects as the basic condition of communicative 
tasks.12 It also underlines the need for some degree of individualization, so that 
the teacher allows the students to talk about themselves, their own feelings, 
experiences, what can be done mainly through authentic communicative tasks.

e) The evaluation principle of communication eff ectiveness in the received or produced 
language as regards the objectives and tasks relating to the evaluation of results 
achieved by the students in relation to communicative classroom objectives and 
tasks.

3  Conclusion

Based on these examples and analysis of the described situations, we can state that teach-
ing of Legal English diff ers from teaching of general English language in many ways. The 
most signifi cant problem seems to be that the terminology is taught through a tool that 
is still not known to students at the time of the start of teaching (law), or that they only 
get familiar with this tool later in higher grades. During continuous teaching of Legal 
English (several semesters), the student gradually shifts from the level of no knowledge 
of Legal English and the law to the ideal situation – where the student should know legal 
terminology – as well as the English/American law, or the Slovak law (as a comparative 
basis to the English/American law).

We can also say based on the experience that the eff ects of teaching technical English 
language usually improve proportionally to the students’ knowledge of law (either Slo-
vak or English/American law). In contrast to the teaching of general language, when the 
communication skills of students can be improved for example only by classic “practic-
ing” of the abilities in question, in case of Legal English it is required to gradually increase 
the students’ volume of so-called substantive knowledge of law in order to spread their 
knowledge and understanding.

This fact places extraordinary demands on teachers who in addition to the normal teach-
ing of technical English language should “give a lecture” about the basics of English and 
American law, so that the students gain not only knowledge of the English language in 
general, but also manage the technical (legal) terminology. We propose that the teaching 
of English law was not just composed of memorizing vocabulary in the English language, 
but that it should be built on the substantive knowledge of the teacher and the student. 
Without the knowledge of substance (i.e. without the knowledge of law), the Legal English 
could not constitute anything else than a systematization of words into coherent units, 
but without understanding the substantive meaning.

It follows therefore that the methodology of teaching Legal English diff ers from general 
English teaching methodology, and the teacher himself sometimes is in the position of 
“a student” (educates himself in the fi eld of law) in order to know how to pass the sub-
stance onto the student together with teaching of technical language. This creates a very 

12 HARMER, J. 2015. The Practice of English Language Teaching. 3. vyd. London: Pearson education, 2015, p. 37.



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2017, ročník 2228

interesting model of teaching, a sort of hybrid between a lecture and a seminar, where 
the lecture is understood as a teacher’s monologue with certain elements of interaction 
with the audience, in which there is “the interpretation of the subject matter”. This is then 
followed by a discussion, or verifi cation and practicing of “lectured” curriculum. However, 
the lecture should not only be a tool of providing factual information, but as it is done in 
English, also a good way of teaching/practicing common linguistic elements (e.g. phonet-
ics, etc.), or practicing of spoken word (listening comprehension). Tasks and assignments 
used in teaching a foreign language should be creative, motivating and related to subject 
– often with emotional appeal – to encourage students to do the target acts.

Bibliography
Act No. 586/2003 Coll. on Advocacy and on amendments and supplements to the Act No. 
455/1991 Coll. on Trades (the Trade Act), as amended

GOGA-VIGARU, R.-P. Challenges in Teaching Legal English and Effi  cient Methods of Evalu-
ating Romanian Students at the Faculty of Law and Public Administration. In: International 
Conference on Language and Literature in Education and Research 2015. Nitra: SlovakEdu – 
Conference Proceedings, 2015. pp. 37–42. 

HARMER, J. The Practice of English Language Teaching. 3rd edition, London: Pearson Educa-
tion, 2015.

HOMOLOVÁ, E. Application of the Communicative Teaching by the Teachers' Roles. Banská 
Bystrica: Matej Bel University. 2003.

LOJKO, M. O. Teaching Legal English to English Second Language Students in the US Law 
Schools. In: Respectus Philologicus, Vol. 24, No. 19. p. 200–211.

REPKA, R. From the functions of language to communicative teaching. Bratislava: SAP, 1997.

SPÁLOVÁ J. What Causes a Headache to Slovak Teachers of Legal English? In: International 
Conference on Language and Literature in Education and Research 2015. Nitra: SlovakEdu – 
Conference Proceedings, 2015. pp. 43–51.

Recenzenti: 
PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, Ph.D., Akadémia Policajného sboru v Bratislave, SR, 
e-mail: jozef.medelsky@minv.sk

doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR, 
e-mail: rzilova@ukf.sk



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 2/2017, ročník 2 B229

Trestnoprávne aspekty zodpovednosti v medicíne 
podľa práva Slovenskej republiky

Legal Aspects of Criminal Liability 
in Medicine in Accordance 

with the Law of the Slovak Republic
PAVOL KÁDEK1

Abstrakt
Príspevok je tematicky zameraný na  problematiku trestnoprávnej zodpovednosti 
zdravotníckeho pracovníka. Tak ako v  minulosti, aj v  súčasnosti je problematika 
trestnej zodpovednosti v  medicíne vysoko aktuálnou témou. Príspevok sa venuje 
najfrekventovanejším trestným činom v medicíne, a to usmrteniu a ublíženiu na zdraví.

Kľúčové slová
trestná zodpovednosť, zdravotnícky pracovník, usmrtenie, ublíženie na zdraví

Abstract
The contribution is thematically focused on the issue of criminal liability of healthcare 
employee. Nowadays, as well as in the past, the issue of criminal liability in the medicine 
is highly actual. The contribution deals with the issue of the most frequent crimes in 
medicine, it means homicide and bodily harm.
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Úvod

Z  pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov treba pamätať 
na to, že trestné činy usmrtenia a ublíženia na zdraví sú z pomedzi poruchových trestných 
činov proti životu a zdraviu najfrekventovanejšie. Je totiž potrebné podotknúť, že väčšina 
pochybení v  procese poskytovania zdravotnej starostlivosti má kulpóznu povahu a  že 
máloktorý zdravotnícky pracovník pri výkone akéhokoľvek medicínskeho zákroku chce 
pacienta usmrtiť či mu spôsobiť ujmu na  zdraví. V  uvedených prípadoch zdravotnícky 
pracovník nemá úmysel pacienta usmrtiť, avšak z nedbanlivosti, a to väčšinou z nevedomej, 
ľahkej nedbanlivosti (culpa levis, culpa negligentia) ten smrteľný škodlivý následok 
pacientovi aj spôsobí. Ide najmä o také prípady, keď zdravotnícki pracovníci nevyužijú 
všetky dostupné diagnostické postupy, nesprávne určia diagnózu a  následne nasadia 

1 JUDr. Pavol KÁDEK, PhD., Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR, 
e-mail: pavol.kadek@gmail.com
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nesprávnu terapiu, prípadne aj určia správnu diagnózu, ale nasadia nesprávnu terapiu, 
prípadne vôbec neurčia diagnózu, pričom týmto svojim konaním spôsobia pacientovi 
exitus či ujmu na zdraví.

1  Znaky skutkovej podstaty trestného činu 

spáchaného pri výkone medicínskych úkonov

Trestný čin je kategóriou trestného práva hmotného. V  odborných trestnoprávnych 
publikáciách, a  taktiež v  trestnoprávnych predpisoch a  trestných kódexoch rôznych 
krajín sa stretávame nie vždy s rovnakými defi níciami tohto hmotnoprávneho inštitútu. 
V zmysle slovenskej trestnoprávnej úpravy musia byť na naplnenie znakov trestného činu 
súčasne splnené dve podmienky, a síce, musí ísť o protiprávny čin a jeho znaky musia byť 
uvedené v Trestnom zákone. Protiprávny čin sa musí posudzovať v súvislosti s okolnosťami 
vylučujúcimi protiprávnosť činu, pričom prítomnosťou okolnosti vylučujúcej protiprávnosť 
pri páchaní trestného činu, ktorý vykazuje znaky trestného činu, tento čin stráca znak 
protiprávnosti, a z  toho dôvodu v zásade nemôže ísť o trestný čin. Zákonnými znakmi 
skutkovej podstaty každého trestného činu sú štyri obligatórne znaky, a síce dva znaky 
objektívnej povahy a dva znaky subjektívnej povahy, a to konkrétne objekt a objektívna 
stránka skutkovej podstaty trestného činu, a  subjekt a  subjektívna stránka skutkovej 
podstaty trestného činu.

Objektom skutkovej podstaty trestného činu sa rozumejú spoločenské vzťahy, hodnoty, 
záujmy, ktorým poskytuje ochranu príslušné ustanovenie Trestného zákona. Objektom 
skutkovej podstaty trestného činu je ergo spoločenský záujem na  ochrane určitých 
hodnôt, ktoré je štát povinný zabezpečiť aj prostredníctvom donucovacích prostriedkov 
trestného práva, pričom na samotnom objekte sa prejavujú škodlivé následky trestných 
činov páchaných zdravotníckymi pracovníkmi pri výkone svojho povolania. Keďže sa 
pohybujeme v  rovine právnej zodpovednosti v  medicíne a  zdravotníctve, bude týmto 
objektom skutkovej podstaty trestného činu predovšetkým život a zdravie pacienta. 

Objektívna stránka skutkovej podstaty vyjadruje vonkajšiu charakteristiku páchaného 
trestného činu. Obligatórnymi znakmi objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného 
činu sú protiprávne konanie, resp. opomenutie konania, existencia škodlivého následku 
a prítomnosť kauzálneho nexu medzi protiprávnym konaním, resp. opomenutím konania 
zdravotníckeho pracovníka a  škodlivým následkom na  strane pacienta. Podľa toho, či 
ide o aktívne protiprávne konanie zo strany zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti, alebo o opomenutie konania, na ktoré bol zdravotnícky pracovník 
pri výkone svojho zdravotníckeho povolania povinný, rozlišujeme trestné činy na komisívne 
a omisívne. Práve omisívne trestné činy sú typické pre výkon zdravotníckeho povolania, 
t.j. páchané zanedbaním povinnosti vykonať daný medicínsky úkon v zmysle princípu 
de lege artis medicinae. Pri trestnoprávnej zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka je 
opomenutie postavené na úroveň konania, pokiaľ zdravotnícky pracovník nevykonal to, 
čo bolo jeho právnou a profesijnou povinnosťou, ergo povinnosťou poskytovať zdravotnú 
starostlivosť podľa pravidiel lekárskej vedy a uznávaných diagnostických a terapeutických 
medicínskych postupov. Zdravotnícky pracovník teda môže okrem aktívneho konania 
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spáchať trestný čin aj opomenutím konania, ale len v tom prípade, ak bol podľa okolností 
a svojich pomerov povinný konať, avšak on tak nekonal.

Vzhľadom na špecifi ckosť trestnoprávnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve je 
potrebné v  rámci komparácie poukázať na  českú judikatúru. Súdna prax totiž zastáva 
stanovisko, že chyba v diagnóze sama o sebe ešte nemusí mať charakter nedbanlivosti 
a ani konania non de lege artis medicinae. Môže tomu tak byť v prípade, ak je nesprávna 
diagnóza dôsledkom závažného porušenia postupov pre jej určovanie, napríklad v prípade 
bezdôvodného nevyužitia dostupných diagnostických metód. Postup lekára je však vždy 
nutné hodnotiť tzv. ex ante, t.j. na základe informácií, ktoré mal lekár v čase rozhodovania 
k dispozícii.2 Vždy treba pri vypracovaní súdno-znaleckých posudkov hodnotiť daný stav 
z pohľadu ex ante, tzn. ako sa daný zdravotný stav javil ošetrujúcemu lekárovi v momente, 
keď rozhodoval o ďalšom diagnostickom a terapeutickom postupe. Nikdy nemôžu súdni 
znalci hodnotiť danú situáciu, a teda hodnotiť správnosť, resp. nesprávnosť poskytnutej 
zdravotnej starostlivosti z pohľadu ex post, teda za situácie, keď je už škodlivý následok 
na strane pacienta (či už v podobe ujmy na živote či ujmy na zdraví) známy.

Škodlivým následkom treba rozumieť ohrozenie alebo porušenie záujmu chráneného 
Trestným zákonom, t.j. porušenie alebo ohrozenie samotného objektu trestného činu. 
Zdravotnícka prax prináša i také prípady, keď škodlivý následok nemusí reálne vzniknúť, 
a to konkrétne pri ohrozovacích trestných činoch. Podľa spôsobeného škodlivého následku 
možno rozlišovať trestné činy na  poruchové a  ohrozujúce. Pri poruchových trestných 
činoch páchateľ spôsobil škodlivý následok v  podobe poruchy, poškodenia objektu, 
t.j. porušil záujem chránený Trestným zákonom, a to napr. poškodením života pri trestnom 
čine vraždy, úkladnej vraždy, zabitia, usmrtenia, nedovoleného prerušenia tehotenstva, 
účasti na  samovražde, alebo poškodením zdravia pri trestnom čine ublíženia na  zdraví, 
neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a  buniek alebo nezákonnej sterilizácie. Pri 
ohrozovacích trestných činoch postačí ak páchateľ čo i len ohrozil záujem chránený Trestným 
zákonom. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa teda relatívne často stretávame 
i s takými prípadmi, keď nemusí dôjsť k faktickej ujme na živote alebo ujme na zdraví na strane 
pacienta, pričom úplne postačí, že život alebo zdravie budú čo i  len ohrozené, a napriek 
tomu môžeme vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť voči konkrétnemu zdravotníckemu 
pracovníkovi. Ohrozovací trestný čin je dokonaný už len samotným ohrozením života alebo 
zdravia pacienta. Príkladom takýchto ohrozovacích trestných činov je napríklad trestný čin 
neposkytnutia pomoci, trestný čin neoprávneného experimentu na človeku a klonovania 
ľudskej bytosti, trestný čin poškodenia zdravia pacienta, ako aj trestný čin ohrozovania 
zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami.

Posledným obligatórnym znakom objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného 
činu je kauzálny nexus – nexus causalis, t.j. príčinný vzťah medzi protiprávnym konaním, 
resp. opomenutím konania a  škodlivým následkom, t.j. proces vnútorného prepojenia 
protiprávneho konania so škodlivým následkom.

Všeobecným subjektom skutkovej podstaty trestného činu je fyzická osoba, ktorá v čase 
spáchania činu dovŕšila vek štrnásť rokov, pričom musí ísť o osobu príčetnú. Pri analýze 

2 Porovnaj rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 7 Tdo 219/2005.
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subjektu skutkovej podstaty trestných činov spáchaných zdravotníckymi pracovníkmi pri 
výkone zdravotníckeho povolania treba však pamätať na to, že ide o špeciálny subjekt, 
t.j. o zdravotníckeho pracovníka, tzn. o fyzickú osobu, ktorá osobne poskytuje zdravotnú 
starostlivosť, resp. sa podieľa na akýchkoľvek preventívnych, vyšetrovacích, diagnostických 
a  liečebných medicínskych úkonoch, ktoré bezprostredne súvisia s  poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a  výkonom zdravotníckeho povolania. Za  zmienku tiež stojí 
spomenúť, že z pohľadu vymedzenia osobitných kvalifi kačných pojmov je zdravotnícky 
pracovník zaradený medzi chránené osoby. Zdravotnícky pracovník je teda chránenou 
osobou pri výkone zdravotníckeho povolania smerujúceho k  záchrane života alebo 
k ochrane zdravia pacientov.

Obligatórnym znakom subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu je zavinenie. 
V trestnom práve sa uplatňuje subjektívna zodpovednosť subjektu za zavinenie. Zavinenie 
tvorí základ trestnoprávnej zodpovednosti, ergo bez zavinenia niet ani trestného činu 
a ani trestu. Zavinenie delíme na dolózne a kulpózne. Podľa stupňa naplnenia vôľovej 
zložky sa rozlišuje úmysel priamy – dolus directus, a úmysel nepriamy – dolus eventualis, 
dolus indirectus. Pri priamom úmysle – dolus directus páchateľ vedel, že môže porušiť 
alebo ohroziť záujem chránený Trestným zákonom a súčasne chcel spôsobom uvedeným 
v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom. Pri nepriamom, 
eventuálnom úmysle – dolus eventualis, dolus indirectus páchateľ vedel, že svojím konaním 
môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým 
uzrozumený. Kulpózne zavinenie môže mať podobu vedomej, hrubej nedbanlivosti 
– culpa luxuria, culpa lata, alebo nevedomej, ľahkej nedbanlivosti – culpa negligentia, 
culpa levis. Pri vedomej nedbanlivosti – culpa lata, culpa luxuria páchateľ vedel, že môže 
spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto 
zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie 
nespôsobí. Pri nevedomej nedbanlivosti – culpa levis, culpa negligentia páchateľ nevedel, 
že svojím konaním môže ohroziť alebo porušiť záujem chránený Trestným zákonom, hoci 
o tom vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery vedieť mal a mohol. 

Väčšina pochybení zo strany zdravotníckych pracovníkov má kulpóznu formu. Mnohokrát 
sa však stretávame pri výkone zdravotníckeho povolania i s takými pochybeniami zo strany 
zdravotníckych pracovníkov, ktoré majú až fatálne dôsledky pri samotnej diagnostike 
či terapii a končia exitom pacienta.

Najčastejšie sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a  výkone zdravotníckeho 
povolania stretávame s  usmrtením pacienta a  s  nedbanlivostným ublížením na  zdraví 
pacienta. V  súvislosti s  vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti zdravotníckeho 
pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti prichádzajú do  úvahy nasledovné 
skutkové podstaty trestných činov proti životu a zdraviu, a to úkladná vražda a vražda – 
v podobe aktívnej eutanázie, zabitie a usmrtenie pacienta zdravotníckym pracovníkom, 
nedovolené ukončenie gravidity, t.j. abortus criminalis, abortus arteficialis illegalis, 
účasť na suicídiu pacienta, ublíženie na zdraví pacienta, ilegálna transplantácia ex vivo 
a  ilegálna transplantácia ex mortuo, ilegálna sterilizácia fyzickej osoby, neoprávnený 
experiment na  človeku a  klonovanie ľudskej bytosti, poškodenie zdravia, ohrozovanie 
zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a  potrebami, šírenie 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, ohrozovanie vírusom ľudskej imunodefi ciencie, 
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ohrozovanie pohlavnou chorobou, podávanie anabolických látok, a  neposkytnutie 
pomoci zdravotníckym pracovníkom. Väčšinou ide pri trestnoprávnej zodpovednosti 
v medicíne a zdravotníctve o trestné činy proti životu a zdraviu, pričom nie je vylúčené, 
že zdravotnícki pracovníci môžu spáchať aj iné trestné činy, ktoré tiež súvisia s výkonom 
zdravotníckeho povolania, ako napríklad trestný čin nepravdivého znaleckého posudku, 
trestný čin neoprávneného nakladania s  osobnými údajmi, trestný čin poškodzovania 
cudzích práv, trestný čin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej 
povahy, a  taktiež i  trestné činy pozbavenia osobnej slobody a  obmedzovania osobnej 
slobody. 

O trestných činoch pozbavenia osobnej slobody a obmedzovania osobnej slobody možno 
hovoriť v tom prípade, ak by bolo bez informovaného súhlasu pacienta zasiahnuté do jeho 
telesnej integrity a  pacient by bol napríklad hospitalizovaný bez súhlasu, pričom by 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepodal návrh na súd a nedisponoval by žiadnym 
konštitutívnym rozhodnutím súdu o  tom, že možno tohto pacienta držať v  zariadení 
ústavnej zdravotnej starostlivosti a  napriek tomu by pacienta poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti v  tomto zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti proti jeho vôli držal. 
Ústav vykonávajúci zdravotnú starostlivosť je totiž povinný oznámiť do 24 hodín súdu, 
v ktorého obvode ústav je, prevzatie pacienta, ktorý bol v ústave umiestnený bez svojho 
písomného súhlasu. 

Taktiež je možné pri výkone zdravotníckeho povolania uvažovať aj o  trestnom čine 
porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy za predpokladu, 
že zdravotnícky pracovník poruší pri výkone svojho povolania dôvernosť neverejne 
prednesených slov pacienta alebo iného prejavu osobnej (dokonca až dôvernej) povahy 
pacienta tým, že tento ústny prejav, príp. iný prejav osobnej povahy neoprávnene zachytí 
záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe alebo ho iným 
spôsobom použije a pacientovi tým spôsobí vážnu ujmu na právach. 

Zdravotnícky pracovník môže taktiež pri výkone svojho povolania spáchať trestný čin 
poškodzovania cudzích práv, a to tak, že by bol pacient poškodený na svojich právach tým, že 
by bol uvedený do omylu úmyselným konaním zo strany zdravotníckeho pracovníka, alebo 
by zdravotnícky pracovník využil omyl pacienta, a pacient by napríklad nemohol slobodne 
rozhodovať o svojom liečení, príp. by sa nemohol zúčastňovať na procese poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, alebo by boli na pacientovi realizované rôzne medicínske úkony 
bez existencie informovaného súhlasu pacienta, prípadne s  informovaným súhlasom 
získaným spôsobom uvedenia pacienta do  omylu, príp. využitia jeho omylu. Trestného 
činu poškodzovania cudzích práv, resp. nemajetkových práv pacienta sa dopustí taktiež ten 
zdravotnícky pracovník, ktorý neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti 
(tajomstvo zdravotnej dokumentácie), zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo 
iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí tým, 
že ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom použije a pacientovi tým 
spôsobí vážnu ujmu na právach. Uvedená skutková podstata chráni zdravotné záznamy, 
fotodokumentácie získané pri rôznych lekárskych zákrokoch, fotodokumentácie získané 
pri akýchkoľvek medicínskych úkonoch, fotografi e ľudského tela získané pri chirurgických 
zákrokoch, fotografi e získané pri pitvách, videozáznamy z  chirurgických zákrokov, 
audiozáznamy, videozáznamy alebo audiovizuálne záznamy. 
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Zdravotnícky pracovník môže pri výkone svojho povolania spáchať taktiež trestný čin 
neoprávneného nakladania s  osobnými údajmi, a  to tak, že neoprávnene poskytne, 
sprístupní alebo zverejní osobné údaje o  pacientovi získané v  súvislosti s  výkonom 
zdravotníckeho povolania, zamestnania, pričom tým poruší všeobecne záväzným právnym 
predpisom ustanovenú povinnosť mlčanlivosti, prípadne týmto svojím konaním spôsobí 
vážnu ujmu na právach dotknutého pacienta.

Posudzovanie otázky de lege artis medicinae, resp. non de lege artis medicinae, a  teda 
to, či konkrétne konanie zdravotníckeho pracovníka bolo odborne správne, resp. 
nesprávne a chybné, je otázkou odbornou a  je určená pre súdnych znalcov. Trestného 
činu nepravdivého znaleckého posudku sa dopustí ten zdravotnícky pracovník, ktorý ako 
znalec v zdravotníckom odbore pred súdom, prokurátorom alebo policajtom v trestnom 
konaní alebo pred súdom v občianskom súdnom konaní, prípadne v konaní pred orgánom 
verejnej správy uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, 
alebo takú okolnosť zamlčí, alebo pri podávaní znaleckého posudku inému spôsobí 
malú škodu, značnú škodu, príp. iný obzvlášť závažný následok tým, že uvedie nepravdu 
o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre osobu, ktorej sa znalecký posudok týka, alebo 
má podstatný význam pre rozhodnutie, ktorého je znalecký posudok podkladom, alebo 
ak takú okolnosť tento znalec zamlčí.

Za  istých okolností možno v  súvislosti s  výkonom zdravotníckeho povolania uvažovať 
aj o  spáchaní trestného činu hanobenia mŕtveho za  predpokladu, že by zdravotnícky 
pracovník zneuctil mŕtveho, zneuctil mŕtve ľudské telo, svojvoľne odňal z  pohrebiska 
ľudské ostatky, neoprávnene vykonal exhumáciu ľudských ostatkov, nakladal s ľudskými 
ostatkami v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, resp. by zneuctením, 
hanobením mŕtveho ľudského tela zasiahol do  postmortálneho práva na  pietne 
zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami či ľudskými ostatkami. 

2  Právna úprava trestného činu usmrtenia pacienta

Skutková podstata trestného činu usmrtenia je výrazom celospoločenského záujmu 
na  ochrane ľudského života pred jeho nedbanlivostným usmrtením. Základnú 
skutkovú podstatu trestného činu usmrtenia páchateľ naplní vtedy, keď inému človeku 
z nedbanlivosti spôsobí smrť, tj. smrteľný škodlivý následok.

Na naplnenie subjektívnej stránky sa vyžaduje kulpózne zavinenie. Objektom skutkovej 
podstaty trestného činu usmrtenia je ľudský život (záujem spoločnosti na ochrane života 
človeka pred jeho nedbanlivostným, kulpóznym usmrtením), resp. pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti je týmto objektom život pacienta. Objektívna stránka skutkovej 
podstaty trestného činu usmrtenia môže spočívať tak v  konaní, ako aj v  opomenutí, 
pričom škodlivým následkom tohto konania, resp. opomenutia je exitus pacienta. 
Trestný zákon popri základnej skutkovej podstate trestného činu usmrtenia zaviedol 
i  kvalifi kované skutkové podstaty, ktoré sa vyznačujú ťažšími prvkami pristupujúcimi 
k základnej skutkovej podstate trestného činu usmrtenia, čo má za následok prísnejšie 
posúdenie spáchaného skutku. V  zmysle ustanovenia § 149 ods. 2 Trestného zákona 
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nemožno opomenúť ani kvalifi kovanú skutkovú podstatu trestného činu usmrtenia, kde 
k základnej skutkovej podstate obsiahnutej v § 149 ods. 1 Trestného zákona pristupuje 
závažnejší spôsob konania tohto trestného činu, alebo skutočnosť, že tento trestný čin 
bol spáchaný na chránenej osobe, t.j. napríklad na dieťati, gravidnej žene, osobe vyššieho 
veku či dokonca na chorej osobe. Závažnejším spôsobom konania, a teda aj okolnosťou 
podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatia slobody sa tu bude 
rozumieť situácia, keď páchateľ spáchal trestný čin preto, lebo porušil dôležitú povinnosť 
vyplývajúcu z jeho zamestnania, resp. zdravotníckeho povolania, postavenia lekára, alebo 
uloženú mu podľa zákona, napríklad podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.

V súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonom zdravotníckeho povolania 
sa stretávame i  s  prípadmi tzv. omisívneho správania zdravotníckeho pracovníka, 
t.j. s neuskutočnením určitého diagnostického či terapeutického úkonu vyplývajúceho 
z konkrétneho postavenia zdravotníckeho pracovníka, pričom vo všeobecnosti sa počíta 
s aktívnym správaním zdravotníckeho pracovníka v danej život zachraňujúcej situácii, resp. 
pri úkonoch priamo súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Tu treba mať 
na zreteli také situácie, keď v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania sa spoločnosť 
spolieha na  zdravotníckych pracovníkov ako na  profesionálov v  oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti a  predpokladá určité aktívne, komisívne konanie z  ich strany 
napríklad pri záchrane ľudského života. Pri výkone zdravotníckeho povolania dochádza 
mnohokrát k omisívnym deliktom, kedy zdravotnícki pracovníci zanedbaním povinnosti 
vykonať určitý vyšetrovací, diagnostický, terapeutický alebo preventívny zákrok spôsobili 
pacientovi z nedbanlivosti smrť. 

Popri trestnom čine ublíženia na zdraví je trestný čin usmrtenia jedným z najčastejších 
trestných činov páchaných zdravotníckymi pracovníkmi pri výkone svojho povolania 
a zdravotnícka prax sa s ním, žiaľ, pomerne často stretáva. Pri štúdiu kazuistík prichádzame 
k rôznym záverom. V zdravotníckej praxi nastáva celý rad situácií, keď vinou zdravotníckeho 
pracovníka dôjde k  usmrteniu pacienta, pričom zdravotnícky pracovník nemal úmysel 
pacientovi spôsobiť smrť, a dokonca nemal ani úmysel mu spôsobiť ujmu na zdraví, ale 
napriek tomu, z  nedbanlivosti pacientovi smrť spôsobil. Za  povšimnutie stojí prípad, 
keď ošetrujúci lekár podcenil význam diagnostických výsledkov pomocných vyšetrení 
(zápalové markery, ultrasonografi a), pričom nebol rozpoznaný zápal apendixu (appendix 
vermiformis), t.j. zápal červovitého prívesku slepého čreva – apendicitída – a pacient bol 
odoslaný do domáceho liečenia. Nasledujúci deň došlo u pacienta k perforácii apendixu 
a  k  difúznej hnisavej peritonitíde, čoho následkom sa toxické látky uvoľnili do  celého 
organizmu, došlo k celkovej otrave, zlyhali dôležité orgány a pacient exitoval. Z vykonanej 
pitvy bolo zistené, že bezprostrednou príčinou smrti bola difúzna hnisavá peritonitída, 
ktorá nasledovala po perforácii apendixu. Ošetrujúci lekár totiž neodhalil akútny hnisavý 
gangrenózny zápal apendixu, čím kulpóznym konaním spôsobil pacientovi exitus.

Zdravotnícka prax sa stretáva i  s  prípadmi, keď nie je včas určená správna diagnóza 
a rozpoznané dané ochorenie, a teda je oneskorene nasadená i samotná terapia, ak je vôbec 
nejaká terapia nasadená. Za povšimnutie stojí prípad, keď u pacienta s krvácaním do žalúdka 
nebola včas indikovaná chirurgická liečba s  cieľom zistiť zdroj krvácania a  sanovať zdroj 
krvácania, v  dôsledku čoho došlo k  rozvoju hemoragického šoku a  k  následnému exitu 
pacienta. Napriek tomu, že pacient udával silné bolesti žalúdka, slabosť, potil sa, zvracal 
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žalúdočný obsah s prímesou krvi, nebol u pacienta s krvácaním do žalúdka včas uskutočnený 
chirurgický zákrok, a  taktiež nebol liečený samotný zdroj krvácania – ulcus ventriculi. 
Po niekoľkých dňoch po hospitalizácii pacient naďalej zvracal veľké množstvo krvi, následne 
mal nemerateľný pulz, dýchanie bolo neprítomné a po kardiopulmonálnej resuscitácii bol 
konštatovaný exitus letalis. Pacient exitoval, a  to napriek tomu, že včasnou chirurgickou 
terapiou by sa bol mohol ulcus ventriculi vyliečiť, a tým i predísť samotnému exitu pacienta. 

V  medicínskej praxi dochádza mnohokrát i  k  situáciám, že ošetrujúci lekári nesprávne 
určia diagnózu alebo neurčia diagnózu vôbec, a to napriek jasným symptómom daného 
ochorenia. Uvádzam konkrétny prípad, kedy kulpóznym konaním lekára došlo k  exitu 
pacienta následkom nerozpoznania v medicíne všeobecne známych symptómov daného 
ochorenia. Pacient bol vyšetrený lekárom lekárskej služby prvej pomoci (lekárskej 
pohotovostnej služby) pre bolesti v epigastriu, pre bolesti hrudníka vyžarujúce až do hrdla. 
Pacient mal taktiež pocit slabosti, nemohol sa dobre nadýchnuť, mal pocit nedostatku 
vzduchu a  nameraný vysoký krvný tlak. Následne bol pacient poslaný do  domáceho 
liečenia, pričom nasledujúci deň doma exitoval. Bezprostrednou príčinou smrti bol 
infarkt myokardu. Službukonajúci lekár nerozpoznal jasné symptómy infarktu myokardu, 
a  síce nameraný vysoký krvný tlak a  najmä stenokardiu, ergo zvieravú, tlakovú bolesť 
za hrudnou kosťou, pričom neustupujúca stenokardia je príznakom infarktu myokardu. 
V uvedenom prípade mali byť u pacienta okamžite vykonané interné vyšetrenia, a síce 
EKG a RTG hrudníka. Službukonajúci lekár lekárskej služby prvej pomoci však závažným 
spôsobom podcenil zdravotný stav pacienta, nesprávne zhodnotil jeho klinický stav, 
ignoroval anamnézu pacienta, nevykonal potrebné diagnostické vyšetrenia a v konečnom 
dôsledku nerozpoznal symptómy infarktu myokardu, pričom je nemožné, aby skúsený 
lekár nerozpoznal infarkt myokardu pri spomenutých symptómoch. 

V  medicínskej praxi sa stalo i  mnoho takých prípadov, keď síce bol zhotovený 
elektrokardiogram pacienta, avšak ani napriek tomu sa internistovi nepodarilo zistiť 
rozsiahly akútny infarkt myokardu, pričom vyhodnotil elektrokardiogram úplne nesprávne, 
chybne s odôvodnením, že ide o nález bez patologických zmien. A keďže u pacienta nebola 
zahájená žiadna terapia, pacient exitoval, pričom následná pitva preukázala akútny infarkt 
myokardu, ktorý bol bezprostrednou príčinou exitu. 

 Za zmienku tiež stojí prípad, keď službukonajúci lekár napriek spĺňaniu kritérií zvýšenej 
mortality (nízka saturácia, t.j. nízke nasýtenie krvi kyslíkom, obezita, vykašliavanie 
krvi, fajčenie v anamnéze) neumiestnil pacienta na  jednotku intenzívnej starostlivosti. 
Napriek tomu, že pacientov zdravotný stav vyžadoval trvalý dozor, intenzívnu zdravotnú 
starostlivosť, kontinuálne monitorovanie vitálnych funkcií, prístrojové vybavenie 
na  podporné dýchanie (možnosť pripojenia na  umelú pľúcnu ventiláciu), kontrolu 
jeho životných funkcií, t.j. dýchanie, činnosť srdca, krvný tlak a pod., nebol na jednotku 
intenzívnej starostlivosti umiestnený. Ošetrujúci lekár v  uvedenom prípade pochybil 
tým, že podcenil celkovú závažnosť jeho zdravotného stavu, neumiestnil ho na jednotku 
intenzívnej starostlivosti, kde by sa o  neho postaral špeciálne vyškolený zdravotnícky 
personál, pričom týmto svojím nedbanlivostným konaním spôsobil pacientovi smrť. 

Medicínska prax sa stretla aj s takými prípadmi, keď zdravotnícki pracovníci nevyužili všetky 
dostupné diagnostické metódy, postupy a možnosti na stanovenie správnej diagnózy. 
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Uvádzam prípad, keď pacient exitoval v  dôsledku nevyčerpania všetkých dostupných 
diagnostických možností pre správne určenie diagnózy. Pacient mal prudké bolesti 
hlavy, vysokú teplotu, hnačky a zvracal. Službukonajúci lekár na ústavnej pohotovostnej 
službe konštatoval virózu, odporučil pacientovi diétu, predpísal kvapky (fytofarmakum) 
na posilnenie obranyschopnosti organizmu a antidiaroiká (lieky proti hnačke) a prepustil 
ho do domáceho liečenia. Ešte v ten istý deň sa na tele pacienta objavili modré škvrny, bol 
odvezený príbuznými do nemocnice a prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti kliniky 
infekčnej a  geografi ckej medicíny. Po  niekoľkých dňoch pacient exitoval. Ako príčina 
smrti bol uvedený septický šok (vážny chorobný stav ako odpoveď organizmu na ťažkú 
infekciu a sepsu, otravu krvi) na podklade meningokokovej infekcie. U pacienta išlo totiž 
o veľmi prudký priebeh hnisavej meningitídy, t.j. o bakteriálny zápal mäkkých blán mozgu. 
Službukonajúci lekár na ústavnej pohotovostnej službe veľmi povrchne vyšetril pacienta 
bez zmerania krvného tlaku, pulzu, telesnej teploty. Lekár podcenil symptómy zápalu 
mozgových blán, a síce vysoké horúčky s rastúcimi až neznesiteľnými bolesťami hlavy, 
malátnosť, zvracanie. Lekár pri prudkých bolestiach hlavy nevyšetril meningeálne príznaky 
(Brudzinského príznak a Kernigov príznak). Pri dôkladnom vyšetrení by službukonajúci 
lekár určite spozoroval i modré škvrny na tele pacienta vzniknuté krvácaním z kapilárnych 
ciev (petechie) a strnulosť šije. Pri podozrení na meningitídu mala nasledovať likvorová 
punkcia, vďaka ktorej by sa mohla spoľahlivo stanoviť diagnóza. V  uvedenom prípade 
podcenil službukonajúci lekár na  ústavnej pohotovostnej službe vážnosť zdravotného 
stavu pacienta a nevyužil všetky dostupné diagnostické metódy a možnosti na stanovenie 
správnej diagnózy, čím spôsobil pacientovi z nedbanlivosti smrť. 

Ako ďalší príklad nevyužitia všetkých dostupných vyšetrovacích a diagnostických metód, 
možno uviesť prípad3 pochybenia zdravotníckeho personálu, resp. službukonajúcich 
lekárov – chirurgov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocnici zo severného 
Slovenska. Službukonajúci lekár chirurgickej operačnej pohotovosti chirurgického 
oddelenia po tom, ako pacient tejto nemocnice utrpel pri páde z okna prvého poschodia 
paliatívneho oddelenia okrem iných zranení aj sériovú zlomeninu 5. až 8. rebra vpravo 
s prevalením a vtlačením ostrých úlomkov rebier dovnútra hrudnej dutiny, v dôsledku 
čoho došlo k poškodeniu pohrudnice s poškodením medzirebrových ciev, čo viedlo ku 
krvácaniu do dutiny hrudnej, sa na chirurgickej ambulancii pri jeho vyšetrení zameral len 
na pomliaždenie čelovej oblasti, nariadil len vykonanie röntgenového vyšetrenia lebky 
a  krčnej chrbtice a  nenariadil vykonanie röntgenového vyšetrenia hrudníka, ktorým 
by zistil prítomné zlomeniny rebier a  počínajúci výpotok v  hrudnej dutine. Následne 
lekár chirurgickej operačnej pohotovosti chirurgického oddelenia odovzdal tohto 
pacienta do zdravotnej starostlivosti službukonajúceho lekára chirurgickej ambulantnej 
pohotovosti chirurgického oddelenia tejto nemocnice, pričom ani tento nenariadil 
bezodkladné vykonanie röntgenového vyšetrenia hrudníka, ktorým by zistil prítomné 
zlomeniny rebier a počínajúci výpotok v hrudnej dutine. Totiž ak dôjde k vzniku úrazu 
v  dôsledku pádu z  výšky, je vždy štandardným vyšetrením aj röntgenové vyšetrenie 
hrudníka, čo obaja lekári pri vyšetrení pacienta opomenuli. Obaja chirurgovia nesprávne 
stanovili diagnózu, a teda ani nerealizovali správne liečebné postupy, čím došlo u pacienta 
k unikaniu krvi a rozvíjaniu sa traumaticko-hemoragického šoku, ktorému nebolo včas 
a  adekvátne zabránené, a  ktorý sa rozvinul do  fi nálneho štádia a  následne privodil 

3 Rozsudok Krajského súdu Žilina zo dňa 24. júla 2012, sp. zn. 1To/51/2012.
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pacientovi exitus letalis. Z  dikcie zákona o  zdravotnej starostlivosti vyplýva lekárovi 
povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť v zmysle princípu de lege artis medicinae. 
Opierajúc sa o  zákon o  poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, možno konštatovať, 
že zdravotnícky pracovník je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť odborne, 
t.j. de lege artis medicinae. Službukonajúci lekári spáchali týmto svojim konaním trestný 
čin usmrtenia, a to nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ergo porušením 
dôležitej povinnosti vyplývajúcej im z  povahy výkonu ich zdravotníckeho povolania 
a  uloženej im podľa zákona o  zdravotnej starostlivosti a  zákona o  poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, a teda pacientovi z nedbanlivosti spôsobili smrť, pričom tento čin 
spáchali na chránenej osobe, t.j. na osobe vyššieho veku a chorej osobe – na pacientovi.

Na  ilustráciu spôsobenia ujmy na  živote, a  teda spáchania trestného činu usmrtenia 
pacientky v  procese poskytovania zdravotnej starostlivosti, možno spomenúť prípad4 
gynekologickej ambulancie, kedy ošetrujúca lekárka nevykonala všetky dostupné 
diagnostické postupy na správne určenie diagnózy, a následne neordinovala včas potrebné 
vyšetrenie, a to indikovanú frakcionovanú kyretáž, ktorá by umožnila včasnú diagnózu 
a  následnú účinnú liečbu závažného ochorenia – endocervikálneho adenokarcinómu 
krčka maternice, v dôsledku čoho došlo u pacientky k rozvoju ochorenia do pokročilého, 
inoperabilného štádia (t.j. nevhodného na  chirurgický zákrok) a  k  jej následnej smrti 
v dôsledku multiorgánového zlyhania, najmä pečene a obličiek pri generalizácii zhubného 
nádoru krčka maternice. 

Zdravotnícka prax sa stretla i  s  takým s prípadom, keď bol naordinovaný liek Lexaurin 
namiesto hospitalizácie, čoho dôsledkom bolo, že pacient exitoval. V uvedenom prípade 
bol uskutočnený výjazd posádky rýchlej lekárskej pomoci k pacientovi, ktorý sa sťažoval 
na bolesť v oblasti hrudníka a na tŕpnutie rúk. Posádka rýchlej lekárskej pomoci dorazila 
na miesto určenia do siedmich minút a následne pacienta ošetrila. Pacient bol pri vedomí, 
orientovaný, kardiopulmonálne kompenzovaný, hyperventiloval, tlak krvi 90/50, pulz 
80/min, saturácia kyslíka 99 %, fyzikálny nález interný aj neurologický bol popísaný ako 
fyziologický. Lekár zhodnotil stav pacienta a určil diagnózu ako hyperventilácia a reakcia 
na stres, a predpísal mu liek Lexaurin, antipsychotikum indikované na symptomatickú 
liečbu úzkosti, napätia, podráždenosti a poruchy spánku. O niekoľko hodín bola posádka 
rýchlej lekárskej pomoci privolaná opäť k tomuto istému pacientovi. Pri druhom výjazde 
však lekár mohol už len konštatovať exitus letalis a vzhľadom ku klinickému nálezu už 
nebola realizovaná resuscitácia. Výsledky pitvy preukázali, že u pacienta zlyhalo srdce, 
a  teda, že príčinou smrti bolo zlyhanie činnosti srdca, a  že základnou chorobou bolo 
generalizované skôrnatenie tepien II.–III. stupňa. V  uvedenom prípade lekár pochybil, 
keďže nebola dostatočne odobratá anamnéza pacienta, nebol dostatočne zhodnotený 
klinický obraz (hypotenzia), nebolo urobené EKG vyšetrenie, a  dokonca ani nebola 
odporučená hospitalizácia, namiesto toho sa pacient podľa pokynov lekára mal na ďalší 
deň hlásiť u svojho všeobecného lekára.

4 Rozsudok Krajského súdu Prešov zo dňa 12. decembra 2013, sp. zn. 2To/36/2013.
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3  Právna úprava trestného činu ublíženia na zdraví 

pacienta

Pri analýze trestného činu ublíženia na  zdraví možno jednoznačne zhodnotiť, že ide 
o najfrekventovanejší trestný čin proti zdraviu vyskytujúci sa v zdravotníckych zariadeniach, 
ktorý je páchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania. V prípade, že je tento 
trestný čin páchaný zdravotníckymi pracovníkmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
a výkone zdravotníckeho povolania, je hmotným predmetom útoku živý pacient. Rozlišujú 
sa celkovo štyri formy ublíženia na  zdraví, a  to konkrétne dolózne spôsobenie ťažkej 
ujmy na zdraví, dolózne ublíženie na zdraví, kulpózne spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, 
a kulpózne ublíženie na zdraví. Trestný čin ublíženia na zdraví je poruchovým trestným 
činom. Primárnym objektom je ľudské zdravie, čím sa majú na mysli normálne telesné 
a mentálne funkcie organizmu. 

V  zmysle ustanovenia § 158 Trestného zákona spočíva objektívna stránka skutkovej 
podstaty trestného činu ublíženia na zdraví v konaní, pri ktorom páchateľ inému človeku 
z  nedbanlivosti ublíži na  zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z  jeho 
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona. 
Subjekt tejto skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví je špeciálny (napr. 
zdravotnícky pracovník). Za porušenie dôležitej povinnosti treba pokladať len porušenie 
takej povinnosti, ktorá má spravidla za  následok nebezpečenstvo pre ľudský život 
alebo pre ľudské zdravie. Porušením dôležitej povinnosti môže totiž dôjsť k  takémuto 
škodlivému následku. V  zmysle tohto zákonného ustanovenia ide ergo o  porušenie 
dôležitej povinnosti vyplývajúcej z  páchateľovho zamestnania, povolania, postavenia 
alebo funkcie, pričom ide o takú zákonnú formuláciu, aby implikovala porušenie všetkých 
možných dôležitých povinností, ktoré subjektu trestnoprávnej zodpovednosti vyplývajú 
z jeho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie, pričom ide o povinnosti, ktoré majú 
súvis s ochranou ľudského života či ľudského zdravia. Na naplnenie subjektívnej stránky 
sa vyžaduje kulpózne zavinenie.

Pri analýze tohto trestného činu je treba skúmať škodlivý následok konania prejavujúci 
sa v zhoršení zdravotného stavu pacienta. Východiskom je pri skutkovej podstate tohto 
trestného činu stav pred samotným poškodením zdravia, nie stav absolútneho zdravia 
(neprítomnosť žiadnej choroby, resp. chorobného stavu, či už telesného alebo duševného). 
Rozhodujúce totiž je, o čo sa zdravotný stav pacienta zhoršil oproti predchádzajúcemu 
zdravotnému stavu. Z  dikcie ustanovenia § 123 ods. 2 Trestného zákona vyplýva, že 
ublížením na  zdraví je také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo 
lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na  krátky čas 
sťažený obvyklý spôsob života poškodeného. Ublížením na zdraví treba rozumieť taký stav, 
ktorý porušením normálnych telesných alebo duševných funkcií sťažuje výkon obvyklej 
činnosti, alebo má iný vplyv na obvyklý spôsob života poškodeného a ktorý si vyžaduje 
lekárske vyšetrenie, aj keď nezanecháva trvalé následky. Súdna prax zastáva stanovisko, 
že ublížením na  zdraví sa rozumie porucha zdravia poškodeného subjektu, ktorá mu 
sťažovala obvyklý spôsob života alebo výkon obvyklej činnosti po dobu okolo sedem dní.5 

5 Výťah trestného kolégia Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky č. j. Tpjf 24/85 z 31. októbra 
1985 zo zhodnotenia praxe súdov pri rozhodovaní o trestných činoch proti životu a zdraviu (R 16/1986).
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Z dikcie ustanovenia § 123 ods. 3 Trestného zákona vyplýva, že ťažkou ujmou na zdraví 
treba rozumieť len vážnu poruchu zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je zmrzačenie, 
strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, ochromenie údu, strata alebo 
podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie dôležitého orgánu, 
zohyzdenie, vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu, mučivé útrapy, alebo porucha 
zdravia trvajúca dlhší čas. Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa na  účely Trestného 
zákona rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú 
neschopnosť, v  trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne 
ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného.6 Pri ťažkej ujme na  zdraví musí ísť 
o vážnu poruchu zdravia alebo o vážne ochorenie, ktoré poškodený subjekt pociťuje ako 
citeľnú ujmu na obvyklom spôsobe života. Za dlhší čas trvajúcu poruchu možno považovať 
čas približne šiestich týždňov, resp. najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, avšak iba 
za predpokladu, ak vážna porucha zdravia trvala po celý tento čas.

Zmrzačením sa rozumie značná tvarová zmena tela, funkčná zmena tela, strata končatín, 
strata podstatných častí končatín. Ochromenie údu (extremitas superior, membrum 
superius, extremitas inferior, membrum inferius) treba vykladať ako spôsobenie alebo 
vyvolanie trvalej nespôsobilosti alebo značne zníženej schopnosti pohybu celej 
končatiny alebo časti končatiny. Strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového 
ústrojenstva sa týka zraku – visus, sluchu – auditus, čuchu – olfactus, alebo hmatu – tactus. 
Poškodením dôležitého orgánu treba chápať len také porušenie niektorého z telesných 
orgánov (cerebrum, medulla spinalis, cor, pulmones, nephros, ren, lien, pancreas, hepar, 
gaster, ventriculus, intestinum tenue, intestinum crassum, uterus), pri ktorom vzniklo 
nebezpečenstvo pre život alebo iný závažný dlhotrvajúci následok. Zohyzdením je 
každá viditeľná, nápadná trvale zohyzďujúca zmena ľudského tela, ktorá mení vzhľad 
na  ujmu postihnutého a  vzbudzuje u  ostatných odpor, škaredosť, ošklivosť, pričom je 
nerozhodné, či je možné ju odstrániť napr. plastickou operáciou alebo zakryť, a teda aj 
akákoľvek prípadná možnosť plastickej operácie nemá z tohto pohľadu právne relevantný 
význam. Vyvolaním potratu (abortus) alebo usmrtením plodu (fetus) sa rozumie každé 
konanie voči gravidnej žene, ktoré má za následok vypudenie ľudského plodu z maternice 
gravidnej ženy skôr, než dôjde k  partusu, hoci aj k  partus praematurus. Pod mučivými 
útrapami je treba rozumieť mimoriadne vystupňované alebo predlžované telesné alebo 
duševné bolesti. Pod pojmom strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti 
sa rozumie trvalý chorobný stav alebo strata časti tela spojená s úplnou stratou alebo 
aspoň s  podstatným znížením všeobecnej pracovnej spôsobilosti. Za  poruchu zdravia 
trvajúcu dlhší čas sa považuje taká porucha ľudského zdravia, ktorá si objektívne vyžiadala 
liečenie, prípadne aj pracovnú neschopnosť v trvaní najmenej 6 týždňov, 42 kalendárnych 
dní, pričom počas týchto dní táto porucha zdravia podstatne a  závažným spôsobom 
ovplyvňovala obvyklý spôsob života poškodeného. Uvedená zákonná defi nícia (§ 123 ods. 
4 Trestného zákona) vychádza z judikatúry, a to konkrétne z rozsudku R 18/19697. Súdna 
prax8 zastáva stanovisko, že za poruchu zdravia trvajúcu dlhší čas možno považovať aj 
duševnú poruchu, ktorá trvá počas dlhšieho časového obdobia (najmenej 6 týždňov). 

6 Pozri taktiež rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 18. októbra 1968, sp. zn. 7 Tz 64/68 (R 18/1969).
7 Rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 18. októbra 1968, sp. zn. 7 Tz 64/68 (R 18/1969).
8 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky zo dňa 26. januára 1983, sp. zn. 6 To 39/82 

(R 51/1983).
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Ošetrujúci zdravotnícky pracovník sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a výkone 
zdravotníckeho povolania môže ocitnúť v  situáciách, že síce aj správne určí diagnózu, 
ale nasadí nesprávnu terapiu, alebo neurčí správnu diagnózu, t.j. dôjde k diagnostickému 
omylu a  nasadí aj nesprávnu terapiu, prípadne nesprávne vykoná daný terapeutický 
medicínsky úkon, ergo nepostupuje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tak, aby určil 
správnu diagnózu a zabezpečil správny preventívny alebo liečebný postup.

Z  trestných činov proti zdraviu je najviac sa vyskytujúcim v  zdravotníckej praxi práve 
trestný čin ublíženia na zdraví v jeho kulpóznej forme. Zdravotnícka prax priniesla so sebou 
i taký prípad, keď si lekár na RTG snímku nevšimol fraktúru zápästia. Pacient bol vyšetrený 
v ortopedickej ambulancii pre pozáťažové bolesti pravého zápästia, pričom úraz pacient 
negoval. Ordinované bolo RTG vyšetrenie pravého zápästia, ktorého nález bol ortopédom 
hodnotený ako negatívny. Po pár týždňoch bol pacient opäť vyšetrený, ale už u  iného 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kde bol na základe prvého RTG nálezu a následne 
vykonaného CT vyšetrenia pravého zápästia diagnostikovaný stav po Collesovej fraktúre 
zhojenej v  miernej dislokácii palmárnym smerom. Stav bol v  ďalšom období riešený 
korekčnou osteotómiou rádia a  ulny, dlahovou osteosyntézou a  spongioplastikou. 
U uvedenom prípade teda nebol RTG nález pravého zápästia pri vyšetrení u prvého lekára 
vyhodnotený správne, v dôsledku čoho bola pacientovi naordinovaná nesprávna terapia. 

Medicínska prax priniesla so sebou i také prípady, že lekári nevyužili pri diagnostike všetky 
dostupné diagnostické metódy na určenie správnej diagnózy a došlo k diagnostickému 
omylu. Ako príklad uvádzam prípad zo zdravotníckej praxe, keď ošetrujúci lekár podcenil 
ultrasonografi cký nález pacientky u  cystického útvaru na  ováriu, nerealizoval všetky 
dostupné diagnostické výkony, aby sa vylúčilo malígne ochorenie u pacientky, nevyšetril 
nádorové markery, konkrétne CA 125 (karcinómový antigén – marker, ktorý produkujú 
karcinómy vaječníkov), pričom pacientka ani neabsolvovala kontrolné ultrasonografi cké 
vyšetrenie orgánov pelvis minor. V predmetnom prípade neboli využité všetky dostupné 
diagnostické metódy po  zistení ložiskových zmien na  pečeni. Išlo totiž o  chybný 
diagnostický záver pri počítačovej tomografi i (CT) a  neboli rozpoznané metastázy 
po celej brušnej dutine a v pečeni, ktoré boli odhalené až o niekoľko mesiacov neskôr pri 
cholecystektómii. Následne sa po chirurgickom odstránení žlčníka vykonalo histologické 
vyšetrenie, ktoré preukázalo zhubnú formu nádoru ovária. V uvedenom prípade ošetrujúci 
lekár nevyčerpal všetky dostupné diagnostické metódy po zistení ložiskových metastáz 
na pečeni, nevykonal pred chirurgickým odstránením žlčníka predoperačné histologické 
vyšetrenie nádorového tkaniva s cieľom zistiť primárny zdroj nádorového procesu, aby 
včas diagnostikoval nádor na vaječníku a nasadil správnu liečbu – chemoterapiu.

Zdravotnícka prax sa stretla i  s  takými prípadmi, keď boli pri operačných výkonoch 
ponechané v tele pacienta chirurgické inštrumenty, prípadne iné cudzie predmety (skalpel, 
nožnice, ihla, pinzeta, rúško), ktoré sa pri operáciách používajú. V uvedenom prípade 
boli trestne stíhaní chirurg a zdravotná sestra, ktorí sa dopustili trestného činu ublíženia 
na  zdraví tým, že na  chirurgickej sále pri vykonávaní operácie žlčníka, vykonávanej 
klasickým operačným spôsobom, ponechali v brušnej dutine pacienta operačné rúško, čo 
v rozpore so svojimi povinnosťami, vyplývajúcimi z ich náplne práce, nezistili pri povinnej 
kontrole prepočítavania počtu nástrojov a rúšok pred ukončením operácie, keď obvinený 
chirurg ako vedúci operačného tímu a operatér neurobil dotaz, či súhlasí počet nástrojov 
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a  rúšok, toto nezaznamenal ani do  operačného protokolu a  inštrumentárka a  ani 
obiehajúca sestra, poverená dozorom nad začínajúcou inštrumentárkou, neskontrolovali 
počet rúšok pred uzavretím brušnej dutiny, ani po ukončenej operácii pred vykonávaním 
upratovania, čo je bežnou praxou zdravotníckeho zariadenia takéhoto typu. V dôsledku 
porušenia povinností obvinených zdravotníckych pracovníkov došlo u  poškodeného 
pacienta k pooperačným komplikáciám (hnisanie), pričom bolo nutné vykonať opakovanú 
revíziu brušnej dutiny, pri ktorej bolo ponechané rúško z  brušnej dutiny vybraté. 
Chirurg ako vedúci operatér zodpovedný za priebeh celej operácie zanedbal kontrolné 
mechanizmy pri operácii a dôsledne nevykonal priamu kontrolu vizuálnu či palpačnú, 
ani kontrolu nepriamu odsúhlasením počtu nástrojov a  rúšok, pričom v  dôsledku 
nevykonania týchto kontrol došlo k zašitiu veľkého operačného rúška do brušnej dutiny 
poškodeného pacienta. Zo súčasnej platnej a  účinnej trestnoprávnej úpravy vyplýva, 
že trestného činu ublíženia na zdraví sa dopustí ten, kto inému z nedbanlivosti ublíži 
na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, 
postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona. Obvinený chirurg naplnil 
znaky tohto trestného činu tým, že pacientovi z nedbanlivosti ublížil na zdraví, a to tak, 
že porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu z  jeho zamestnania, resp. z povahy výkonu 
jeho zdravotníckeho povolania.

Ako ďalší príklad pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorého dôsledkom 
bolo spôsobenie ujmy na zdraví, z pohľadu vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti 
spáchanie trestného činu ublíženia na  zdraví, možno uviesť prípad9 z  nemocnice 
z  juhu Slovenska. V  ambulancii gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice, 
po vykonaní kardiotokografického vyšetrenia pacientky, ktorá bola v tom čase v 37. týždni 
gravidity a na uvedené vyšetrenie bola poslaná svojím ošetrujúcim lekárom za účelom 
zváženia ukončenia gravidity cisárskym rezom pre veľký plod a nestabilnú polohu plodu 
a vykonania kardiotokografického vyšetrenia, vyhotovený kardiotokografický záznam 
signalizujúci ohrozenie plodu vnútromaternicovou kyslíkovou nedostatočnosťou, tento 
lekár nesprávne vyhodnotil ako suspektný (podozrivý z patológie) a napriek tomu, že 
uvedený stav vyžadoval vykonanie ďalších diagnostických aj terapeutických krokov 
na  odvrátenie ohrozenia plodu, potrebné úkony zdravotnej starostlivosti nevykonal 
a  nenariadil hospitalizáciu pacientky za  účelom sledovania jej stavu a  stavu plodu. 
Následne v čase, kedy sa pacientka opätovne dostavila na kontrolné vyšetrenie, došlo 
k  náhlemu vnútromaternicovému odumretiu plodu pacientky v  dôsledku zlyhania 
činnosti srdca plodu pri podozrení na glykogenózu. Vykonaným znaleckým skúmaním 
bolo zistené, že v prípade správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti a vhodnou 
lekárskou pomocou, bolo možné zabrániť odumretiu plodu. Zo znaleckých posudkov 
vyplynulo, že výsledok vyšetrenia plodu signalizoval ohrozenie plodu, čo si vyžadovalo 
okamžitú hospitalizáciu pacientky. Vzhľadom na  výsledky kardiotokografického 
vyšetrenia poškodenej pacientky mala byť poškodená ihneď hospitalizovaná, plod ďalej 
monitorovaný minimálne zopakovaním kardiotokografického vyšetrenia do dvoch hodín, 
a ak by stav ohrozenia plodu pretrvával, mala byť gravidita pacientky ukončená urgentným 
sectio caesarea, a tým sa mohlo zabrániť odumretiu plodu. V predmetnom prípade nebol 
správne vyhodnotený kardiotokografický záznam, nakoľko nešlo o suspektný záznam 
(vyvolávajúci podozrenie na chorobu), ale o patologický záznam, na základe ktorého mala 

9 Rozsudok Krajského súdu Nitra zo dňa 3. februára 2016, sp. zn. 2To/2/2016.
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byť pacientka jednoznačne prijatá na hospitalizáciu tak, ako si to stav plodu pri vyšetrení 
vyžadoval. Je vysoko pravdepodobné, že pri neodkladnom prijatí na  hospitalizáciu 
a následnom monitorovaní stavu plodu, by nedošlo k vnútromaternicovému odumretiu 
plodu. V uvedenom prípade bolo porušené ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej 
starostlivosti, podľa ktorého je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný poskytovať 
zdravotnú starostlivosť správne, t.j. vykonať všetky zdravotné výkony na  správne 
určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia pacienta 
a  zlepšenia jeho zdravotného stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov medicíny, 
t.j. spôsobom de lege artis medicinae. Ďalej došlo k porušeniu ustanovenia § 80 ods. 1 
písm. e) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého je zdravotnícky 
pracovník povinný vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, t.j. v  zmysle 
princípu de lege artis medicinae. Ošetrujúci lekár spáchal týmto svojím konaním trestný 
čin ublíženia na  zdraví, t.j. pacientke z  nedbanlivosti spôsobil ťažkú ujmu na  zdraví, 
pričom čin spáchal závažnejším spôsobom konania, a to porušením dôležitej povinnosti 
vyplývajúcej z  jeho zdravotníckeho povolania, ako lekára – gynekológa-pôrodníka 
uloženú mu podľa zákona o  zdravotnej starostlivosti a  zákona o  poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti.

Záver

Uvažovanie o  trestnoprávnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov nemá za  cieľ 
dehonestovať prácu zdravotníckeho personálu ako celku a  kriminalizovať výkon 
zdravotníckeho povolania. Tým, že si zdravotnícky pracovník dôsledne a poctivo plní svoje 
povinnosti pri výkone jednotlivých zdravotných výkonov, eliminuje aj samotné vyvodenie 
trestnoprávnej zodpovednosti voči nemu. Z  trestných činov proti životu a  zdraviu sú 
trestné činy usmrtenia a  ublíženia na  zdraví najfrekventovanejšími práve pri výkone 
diagnostických a  terapeutických medicínskych úkonov. Pri analýze skutkovej podstaty 
trestného činu usmrtenia treba mať na zreteli skutočnosť, že ide o kulpózny trestný čin, 
na rozdiel od vraždy alebo úkladnej vraždy. V súvislosti so špecifi káciou na problematiku 
trestnoprávnej zodpovednosti v medicíne, možno konštatovať, že zdravotnícky pracovník, 
ktorý pacienta usmrtil, nemal v úmysle pacienta usmrtiť, dokonca mu nechcel spôsobiť 
ani ujmu na zdraví, ale napriek tomu, hoci z nedbanlivosti, pacientovi smrť spôsobil. Čo sa 
týka vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti za ujmu na zdraví spôsobenú pacientovi 
v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti, tiež sa prevažne stretávame s kulpóznym 
ublížením na zdraví zo strany zdravotníckeho pracovníka pri výkone svojho povolania. 
Treba však podotknúť, že väčšina zdravotníckych pracovníkov vykonáva svoje povolanie 
naozaj svedomito a nemá úmysel ani v najmenšej miere poškodiť pacienta na živote alebo 
zdraví, alebo ho ohroziť na živote či zdraví. Veď aj samotným primárnym cieľom výkonu 
zdravotníckeho povolania je liečiť a uzdravovať pacientov, prípadne aspoň zmierňovať ich 
utrpenie v terminálnom štádiu ochorenia a všemožne zmierňovať utrpenie inkurabilných 
pacientov. 
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Recenze
Nový občanský zákoník

Rodinné právo, 2. aktualizované vydání1

TAŤANA SOMMEROVÁ2

V  roce 2014 vešla v  účinnost rekodifi kace občanského zákoníku pod č. 89/2012 Sb. 
V  rámci této skutečnosti jsem se ujala několika propagačních přednášek soukromého 
práva a zjistila jsem, jak silný zájem o problematiku rodinného práva veřejnost projevila. 
V této souvislosti bych ráda přiblížila čtenářům Nový občanský zákoník – Rodinné právo, 
2. aktualizované vydání, autorů Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína 
Vondráčková. Kniha, která vyšla ve vydavatelství GRADA Publishing v letošním roce, má 
208 stran a je rozdělena do 13 kapitol.

Je zcela zřejmé, že autoři jsou si vědomi velkého zájmu o  nové informace o  právech, 
které rodinné právo přisuzuje fyzickým osobám, resp. člověku. V čem je kniha přínosná? 
Ve stručnosti lze konstatovat, že věnuje pozornost majetkovému režimu mezi manžely 
– otázkám společného jmění manželů, možnostem modifi kace majetkového režimu, 
vyživovací povinnosti či popření otcovství.

První kapitola se zabývá manželstvím a  registrovaným partnerstvím. Vrací se k úpravě 
rodinného práva v  zákonech účinných před rekodifi kací a  dobře zvýrazňuje doplnění 
právní úpravy o  povinnost manželů vzájemně se podporovat a  pomáhat si. V  rámci 
vzniku manželství občanským i církevním sňatkem zdůrazňuje pojem „sňatečný obřad“. 
Dále se věnuje právním překážkám uzavření manželství, institutu zdánlivého manželství 
a  neplatnosti manželství. Velmi správně uvádí rozdíl mezi nimi, zdánlivé manželství je 
manželství, které nemá od počátku (ex tunc) žádné účinky, zatímco na neplatné manželství 
se pohlíží jako na platné do okamžiku jeho prohlášení za neplatné na základě návrhu. 
V rámci zániku manželství je velmi dobře rozpracován zejména rozvod manželství, kdy 
nový občanský zákoník výslovně uvádí, že soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství. Autoři 
dobře uvedli konkrétní příklady. Závěr kapitoly je věnován registrovanému partnerství, 
vzniku a zániku a právům a povinnostem partnerů.

Ve druhé kapitole se autoři věnují uspokojování potřeb rodiny, rozhodování a obstarávání 
záležitostí rodiny a  vzájemnému zastupování manželů. Odpovídající informace jsou 
uvozeny zajímavými příklady.

Třetí kapitola se zabývá manželským majetkovým právem, neboť v  této oblasti došlo 
k  určitým zpřesněním i  změnám. Společné jmění manželů (termín používaný od  roku 
1998) podléhá zákonnému režimu, v  případě tzv. modifi kace režimu smluvnímu nebo 
režimu založenému na  rozhodnutí soudu. Do  společného jmění manželů patří vše, co 

1 Novotný, P., Ivičičová, J., Syrůčková, I., Vondráčková, P.  Nový občanský zákoník – Rodinné právo, 
2. aktualizované vydání. GRADA Publishing, Praha 2017.

2 JUDr. Taťana Sommerová, proděkanka pro pedagogickou činnost VŠFS, a.s., emeritní soudkyně Městského 
soudu v Praze.
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nabyli manželé nebo jen jeden z nich za trvání manželství s pěti zákonem stanovenými 
výjimkami. Autoři k ustanovením o zákonném režimu uvedli několik konkrétních případů 
včetně jejich kvalitního rozboru. V případě ochrany třetích osob platí základní zásada, 
podle které z dluhu vzniklého za trvání manželství se může věřitel uspokojit i z majetku 
tvořícího společné jmění manželů. Autoři zmínili novinku, dle které je možné uzavřít 
dohodu za trvání manželství, a to i  jen k části majetku, musí mít však písemnou formu. 
Není-li tato dohoda uzavřena za trvání manželství, nevyžaduje se písemná forma, může 
být uzavřena ústně i tzv. konkludentní formou.

Čtvrtá kapitola upravuje vyživovací povinnost. Autoři zvýrazňují, že manželé mají v rámci 
vzájemné vyživovací povinnosti manželů zásadně právo na  stejnou životní úroveň 
a v tomto rozsahu mají vůči sobě i vyživovací povinnost. V případě výživného rozvedeného 
manžela je třeba splnit dvě podmínky: pokud není schopen se sám živit a tato neschopnost 
má původ v manželství nebo souvislost s ním. Jestliže nedojde mezi rozvedenými manžely 
k dohodě o výživném, rozhodne na návrh potřebného manžela soud. V případě rozvratu 
jednoznačně na straně jednoho z manželů byl nově použit termín sankční výživné, které 
však může být přiznáno maximálně na dobu tří let. V rámci vyživovací povinnosti mezi 
předky a  potomky je vyživovací povinnost mezi rodiči a  dětmi posuzována speciálně; 
životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s  životní úrovní rodičů, zatímco dítě je 
povinno zajistit svým rodičům slušnou výživu.

V kapitole páté autoři řeší otázku volby příjmení snoubenců. Budoucí manželé si mohou 
ponechat dosavadní příjmení nebo si vybrat společné příjmení jednoho z nich, v tomto 
případě za  určitých pravidel připojovat i  příjmení dosavadní. Nový občanský zákoník 
umožňuje navrácení k dřívějšímu příjmení ve lhůtě šesti měsíců od právní moci rozsudku 
o rozvodu manželství. Opět byly použity velmi příhodné příklady.

Šestá kapitola se zabývá zvláštním ustanovením proti domácímu násilí. Jedná se o závažný 
problém, který je řešen v trestně právní oblasti a nově je zakotven v § 751 a násl. nového 
občanského zákoníku, které se netýká jen vztahů mezi manžely, ale i jiných osob žijících 
v rodinné domácnosti.

V sedmé kapitole autoři neopomněli institut příbuzenství a švagrovství, jejichž zavedení 
do nového soukromoprávního kodexu podtrhlo význam širší rodiny a vztahů jejich členů. 
Příbuzné osoby v linii přímé pocházejí jedni od druhých a v linii vedlejší mají společného 
předka. Švagrovství vzniká mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela.

Kapitolu osmou věnují autoři styku dítěte s  osobou blízkou. Nový občanský zákoník 
zakotvil právo dítěte stýkat se s  osobou příbuznou blízce i  vzdáleně i  s  osobou dítěti 
společensky blízkou, pokud k ní má dítě trvalý citový vztah, jedná se o právo vzájemné.

Devátou kapitolu autoři věnují určování a  popírání otcovství. V  novém občanském 
zákoníku byla doplněna tzv. jedenapůltá domněnka otcovství mající spojitost s umělým 
oplodněním ženy. Dále se prodlužuje lhůta pro popření otcovství manželem matky na šest 
let od narození dítěte.
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V desáté a jedenácté kapitole se autoři věnují institutu osvojení. Podrobně zpracovali pojem 
a podstatu osvojení a problematiku spojenou s osobou osvojitele, dále otázky rozdílů mezi 
přímým a nepřímým osvojením, za jakých podmínek může být dítě osvojeno, jak proces 
osvojení probíhá, jak probíhá zprostředkování osvojení, kdy nastává nezrušitelné osvojení 
a rozdíly mezi starou a novou právní úpravou. V rámci institutu osvojení nezletilého se 
vždy nejprve uplatní zásada ochrany zájmů dítěte. Možnost osvojit zletilého je výrazná 
změna, kterou přinesl nový občanský zákoník. Autoři veškeré skutečnosti týkající se 
osvojení vhodně podtrhli srozumitelnými příklady.

Dvanáctou kapitolu věnují autoři vztahům mezi rodiči a  dětmi. V  novém zákoně byl 
rozšířen pojem rodičovské odpovědnosti, obsahující povinnosti a odpovědnost rodičů. 
Bylo přijato participační právo dítěte ve vztahu k rodičům, kdy dítě přiměřeně ke svému 
věku má právo na  informace a  vyjádření svého názoru, a  to i  v  rámci soudního řízení. 
Zároveň byla zvýrazněna povinnost dětí pomáhat přiměřeným způsobem v  rodinné 
domácnosti. Autoři kvalitně rozvedli pojem rodičovské odpovědnosti, její pozastavení, 
omezení a zbavení. Také se věnovali styku rodiče s dítětem, neopomněli na zastoupení 
dítěte a péči o jejich jmění s povinností péče řádného hospodáře.

Poslední, třináctou kapitolu autoři věnují nezletilým dětem a  pojmům poručenství, 
opatrovnictví a  pěstounství. Veškeré uvedené informace opět velmi vhodně podtrhli 
vybranými příklady.

Předmětná kniha je vynikající populárně naučnou publikací v  rámci rekodifi kace 
soukromého práva, nového občanského zákoníku, zejména problematiky rodinného 
práva. Doporučuji ji každému, kdo se chce dobře zorientovat v  rodinné problematice, 
a to i vzhledem k hojnému uvádění srozumitelných a poučných příkladů.
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