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Abstrakt
Príspevok sa zaoberá právnymi možnosťami odnímania majetku pochádzajúceho 
z trestnej činnosti v Slovenskej republike v dvoch rovinách, a to ako dočasné odnímanie 
majetku z trestnej činnosti – zaisťovanie majetku, a ako odnímanie trvalé – zhabanie, resp. 
konfi škácia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti. Komplexne analyzuje konkrétne 
právne normy a právne inštitúty, ktoré umožňuje právny poriadok Slovenskej republiky 
využívať v  štádiu trestného konania ako aj v  štádiu mimo trestného konania. Kriticky 
hodnotí policajnú a súdnu prax v Slovenskej republike, ktorá využíva inštitúty dočasného 
a trvalého odnímania majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti len minimálne.
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Abstract
The article deals with the legal possibilities of the deprivation of property gained from 
criminal activity in the Slovak Republic. It shows the legal possibilities from two aspects 
– as the temporary deprivation of property gained from criminal activity-seizure of 
property, and as the absolute deprivation of property – forfeiture or confi scation of the 
property gained from criminal activity. It analyses concrete legal rules and law institutes, 
which are enabled by the Slovak legal order to be used in a  legal proceeding as well 
as exclusive of legal proceeding. It judges critically the police and judicial practice of 
the Slovak Republic, which uses the institutes of temporary and absolute deprivation of 
property only minimally.
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Úvod

Zisk je dôvodom na  páchanie prevažnej časti trestnej činnosti, najmä ekonomickej, 
fi nančnej, daňovej, majetkovej a  korupcie. Zisk sa stal „hnacím motorom“ hlavne 
organizovanej kriminality a zároveň aj jej hlavným cieľom. Do popredia sa dostáva honba 
za ziskom, a to za akúkoľvek cenu, so snahou ho maximalizovať bez ohľadu na použité 
prostriedky. Pri vytváraní zisku z  trestnej činnosti organizovanými skupinami oproti 
tradičným formám trestnej činnosti je možné pozorovať charakteristické znaky a to najmä:

• Obrovský rozsah zisku, ktorý je neporovnateľný s klasickými trestnými činmi.
• Nevyhnutnosť a  potreba transformovať zisk z  organizovanej trestnej činnosti 

(obchod s  drogami, zbraňami, prostitúcie) do  legálneho fi nančného systému. 
Investovať ho do výnosných hospodárskych oblastí, alebo ho inak kapitalizovať. 
Cieľom nie je zisk z trestnej činnosti okamžite spotrebovať, ale naopak, formou 
„preprania“ zabezpečiť jeho rast.

• Finančné operácie, ktorými sú „špinavé peniaze“ (zisky z trestnej činnosti) uvádzané 
do legálneho fi nančného systému sú vo väčšine prípadov málo nápadné a takmer 
sa neodlišujú od bežných bankových operácií. Hlavnými aktérmi týchto transakcií 
nie sú „typickí zločinci“, ale mnohokrát „vysoko inteligentní“ (slušní) občania, ktorí 
nosia „biele golieriky“.3 

Zároveň je potrebné uviesť, že právna teória a prax je citlivá na používanie exaktného 
pojmového aparátu, preto je nevyhnutné zdôrazniť, že pojmy ako zisk z trestnej činnosti 
a príjem z trestnej činnosti sú podľa nášho názoru v trestnoprávnej legislatíve SR (trestný 
zákon a trestný poriadok) vymedzené nevhodne a nie príliš logicky, nakoľko podľa § 130 
ods. 1 písm. e) Trestného zákona príjem z trestnej činnosti, ako aj zisky, úroky a iné 

úžitky z týchto príjmov sú považované za vec.

Pojem príjem z  trestnej činnosti sa používa aj v  iných zákonoch, napríklad v  zákone 
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred fi nancovaním 
terorizmu. Avšak ani v tomto zákone nie je exaktne defi novaný pojem príjem a v texte 
zákona sa ďalej používa pojem majetok, ktorý je vymedzený v § 9 písm. a) ako akékoľvek 
aktívum bez rozdielu na jeho povahu, a to najmä hnuteľné veci, nehnuteľné veci, byty, 
nebytové priestory, cenné papiere, pohľadávky, práva k  výsledkom duševnej tvorivej 
činnosti vrátane práv k priemyselným právam, ako aj právne dokumenty a  listiny, ktoré 
preukazujú právny vzťah k majetku alebo podielu na ňom. Slovenský právny poriadok 
nepozná a  nepoužíva ani termín odčerpávanie resp. odnímanie príjmov z  trestnej 
činnosti, resp. odnímanie majetku z trestnej činnosti. V zahraničí sa tieto pojmy používajú 
a je možné ich chápať v dvoch základných rovinách, a to ako:

• Dočasné odňatie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti – zaistenie majetku, 
resp. „zmrazenie“. Chápeme ním „dočasný zákaz presunu, premeny, nakladania alebo 
pohybu majetku, dočasné prevzatie takého majetku do  úschovy alebo vykonávanie 
kontroly nad ním na základe príkazu vydaného súdom alebo iným príslušným orgánom“.4 
Účelom zaistenia majetku je budúca realizácia sankcie – „konfi škácia“. 

3 STIERANKA, J.: Pranie špinavých peňazí. Bratislava : EPOS, 2001, 315 s. ISBN 80-8057-410-3.
4 Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii z 31.10.2003. [online]. [cit. 2016-06-08]. Dostupné 

na internete: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/434/20060701.
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• Trvalé odňatie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti – „konfi škácia“, resp. 
„zhabanie“ majetku. Pojem „konfi škácia“ slovenská práva úprava nepozná. 
V zmysle Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení 
a konfi škácii ziskov z trestnej činnosti a o fi nancovaní terorizmu sa ňou rozumie 
„trest alebo opatrenie nariadené súdom v  konaní o  trestnom čine alebo trestných 
činoch, ktorého výsledkom je právoplatné odňatie majetku“. Dohovor Organizácie 
Spojených národov proti korupcii trvalé odňatie majetku pochádzajúceho 
z trestnej činnosti označuje ako „zhabanie“ majetku a vymedzuje ho ako „konečné 
odňatie majetku na základe príkazu súdu alebo iného príslušného orgánu.

1  Potreba odnímania majetku pochádzajúceho 

z trestnej činnosti

V  prípade, že majetok pochádzajúci z  trestnej činnosti nebudeme odnímať (zaisťovať 
a  konfi škovať) a  ponecháme prostriedky zo zločinu v  rukách páchateľov, dávame im 
priestor na fi nancovanie advokátov, ovplyvňovanie svedkov, či znalcov, korumpovanie 
štátnych úradníkov a podobne. Zároveň hrozí reálne nebezpečie, že veľká časť majetku 
získaná trestnou činnosťou bude opäť investovaná do  „kriminálnej ekonomiky“, čo 
môže vážne narušiť ekonomické prostredie štátu. Negatívny vplyv to nesporne má aj 
na právne vedomie občanov. Páchatelia trestnej činnosti, ako aj potenciálni páchatelia 
budú motivovaní podstupovať riziko páchania trestnej činnosti, nakoľko si budú vedomí, 
že po odpykaní trestu odňatia slobody im majetok získaný trestnou činnosťou zostane 
a môžu ho užívať, prípadne ho investovať. 

Všeobecne je známe, že úspešne sa dá bojovať proti kriminalite, hlavne organizovanej, 
len vtedy, ak dokážeme páchateľom trestnej činnosti, a  to platí najmä na  zločinecké 
a organizované skupiny, siahnuť na ich majetok (zisk) vytvorený trestnou činnosťou. Preto 
by malo byť úsilie policajných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní orientované 
okrem dokázania viny aj na vykonávanie opatrení na zaistenie majetku pochádzajúceho 
z trestnej činnosti, či už v rámci trestného konania alebo mimo trestného konania. Prax 
v  krajinách Európskej únie však taká nie je. Experti z  Europolu odhadujú v  Európskej 
únii zisky z trestnej činnosti v hodnote 160 mld. Eur. Z toho len 2,2 mld. Eur sú dočasne 
zaistené a len 1,1 mld. Eur skonfi škované.5 

Podľa nášho názoru by sa mali v Slovenskej republike prijať viaceré zákonné inštitúty, ktoré 
by umožňovali oveľa viac využívať inštitúty dočasného zaistenia majetku pochádzajúceho 
z  trestnej činnosti už v  štádiu samotného odhaľovania trestnej činnosti. Opatrenia 
prijímané zo strany policajných zložiek v  Slovenskej republike, či už orgánov činných 
v  trestnom konaní alebo operatívnych súčastí Policajného zboru, sa často sústreďujú 
len na  odhalenie samotnej trestnej činnosti a  osoby páchateľa, resp. jej objasnenie 
a  vyšetrovanie. Majetok pochádzajúci z  trestnej činnosti zostáva vo väčšine prípadov 
bez povšimnutia a nezaisťuje sa. Túto prax v Slovenskej republike dokazujú aj štatistické 
ukazovatele ministerstva vnútra, podľa ktorých zaistená hodnota majetku v  pomere 

5 Pedro Seixas Felicio, Europol, prednáška na medzinárodnom odbornom seminári „Finančné vyšetrovanie , 
správa zaisteného a skonfiškovaného majetku“ konaného dňa 4.10.2016 v Bratislave.
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k celkovo dokumentovanej výške škôd tvorila v roku 2015 len 2 percentá a v roku 2016 
6 percent. Vývoj za dlhšie obdobie je uvedený v tabuľke:

Tabuľka: Úroveň zaisťovania v pomere k celkovo dokumentovaným škodám na území 
SR v tis. €. 

Spolu zaistené 
hodnoty

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hodnota 
v tis. €

71 729 14 822 10 303 8 644 15 402 12 722 7 183 24 618

Celková 
dokumento-
vaná škoda 
v tis. €

496 373 734 904 558 331 701 421 536 704 489 166 396 449 382 409

Úroveň 
zaisťovania 
v %

14 2 2 1 3 3 2 6

Zdroj: MV SR. Polícia. NAKA. FSJ. Informácie o činnosti a  policajná štatistika v SR za obdobie 
rokov 2009–2016.

Zaistenie majetku pochádzajúceho z  trestnej činnosti ako dočasné odňatie majetku 
z  časového a  vecného hľadiska môžeme v  Slovenskej republike vykonávať v  rámci 
trestného konania, ale aj mimo trestného konania. 

2  Zaisťovacie inštitúty mimo trestného konania

Zaistiť vec mimo trestného konania je možné podľa iných právnych predpisov ako je 
Trestný poriadok. Tieto spôsoby zaisťovania sú predbežnými opatreniami a  nemajú 
charakter úkonu trestného konania. Preto nie je potrebné, aby sa postupovalo podľa 
Trestného poriadku.

Ide napríklad o využitie niektorých ustanovení:
• zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (§§ 21, 

29a),
• zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 22),
• zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (§ 13a),
• zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 

a ochrane pred fi nancovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (§ 16).

V  zmysle ustanovenia § 21, ods. 1, ods. 2 Zákona č. 171/1993 Z. z. o  Policajnom zbore 
je policajt oprávnený zaistiť na vykonanie potrebných úkonov vec, ak má podozrenie, 
že táto súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné 
na  zistenie skutkového stavu veci alebo na  rozhodnutie orgánu činného v  trestnom 
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konaní, alebo na rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku alebo ak ide o vec, po ktorej 
pátra polícia iného štátu. Zaistenie veci môže trvať najviac 90 dní. Ak sa vykonanými 
úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom, policajt je povinný zaistenú vec 
neodkladne odovzdať príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní.

V zmysle ustanovenia § 29a zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore je policajt služby 
fi nančnej polície a služby kriminálnej polície pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných 
fi nančných operácií alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti s predpokladanou škodou 
nad 26 600,- €  oprávnený žiadať vydanie vecí alebo ich zaistiť podľa § 21.

Colník disponuje oprávnením zaistiť vec na vykonanie potrebných úkonov, ak je dôvodné 
podozrenie, že vec, tovar alebo písomnosti súvisia s trestným činom spáchaným v súvislosti 
s porušením colných alebo daňových predpisov, alebo súvisia s trestným činom, a ak je 
to potrebné na zistenie skutkového stavu. V prípade, že osoba nevydá vec, tovar alebo 
písomnosť na výzvu dobrovoľne, colník disponuje oprávnením odňať vec. Ak je predmet 
zaistenia potrebný na vykonanie procesných úkonov, colník ho odovzdá colnému, alebo 
daňovému úradu, prípadne orgánu činnému v trestnom konaní.6

Za  osobitný inštitút dočasného zaistenia majetku, u  ktorého je podozrenie, že pochádza 
z trestnej činnosti alebo môže súvisieť s trestnou činnosťou legalizácie príjmov z trestnej 
činnosti alebo fi nancovania terorizmu, je možné považovať ustanovenie § 16 zákona 
č. 297/2008 Z. z. o  ochrane pred legalizáciou príjmov z  trestnej činnosti a  ochrane pred 
fi nancovaním terorizmu – zdržanie neobvyklej obchodnej operácie. Jeho podstata spočíva 
v tom, že ak povinná osoba vyhodnotí obchodnú operáciu ako neobvyklú a jej vykonaním 
hrozí nebezpečenstvo zmarenia alebo podstatného sťaženia zaistenia príjmu z  trestnej 
činnosti alebo prostriedkov určených na fi nancovanie terorizmu, vyplýva jej povinnosť takúto 
neobvyklú obchodnú operáciu zdržať. Celková doba zdržania je z iniciatívy povinných osôb 
maximálne 120 hodín. Počas tejto lehoty zdržania pracovníci fi nančnej spravodajskej jednotky 
hlásenie o  neobvyklej obchodnej operácii preveria, a  ak zistia podozrenie zo spáchania 
trestného činu, poskytnú informáciu obohatenú o vlastné zistenia a analýzy orgánu činnému 
v trestnom konaní. Súčasne fi nančná spravodajská jednotka oznámi povinnej osobe, že vec 
bola odstúpená orgánu činnému v trestnom konaní a prikáže jej zdržať neobvyklú obchodnú 
operáciu o  ďalších najviac 72 hodín.7 Orgán činný v  trestnom konaní by mal v  prípade 
zdržania neobvyklej obchodnej operácie do konca uplynutia lehoty o veci rozhodnúť, a ak je 
to potrebné, zaistiť vec dôležitú pre trestné konanie (§§ 89, 91, 95, 96 TP).

3 Zaisťovacie inštitúty v rámci trestného konania

Súdy môžu postihovať príjmy a ďalší majetok pochádzajúci z trestnej činnosti v trestnom 
konaní len vtedy, ak vo chvíli vynesenia rozsudku fyzicky existuje a  patrí osobe, proti 
ktorej sa vedie trestné stíhanie („páchateľ“), alebo iným osobám. „Páchatelia“ sa snažia 

6 Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
§ 22 ods. 1, 2, 3, 5.

7 Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. § 16 ods. 2., § 26 ods. 2 písm. b).



FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA, 1/2018, ročník 358

pred súdmi vystupovať ako úplne nemajetní. Preto je potrebné predbežne, t. j. na začiatku 
prípravného konania, zaistiť príjmy, prípadne aj ďalší majetok vo vlastníctve páchateľa. 
Zmyslom je zabrániť „páchateľovi“, aby s vecami, alebo inými majetkovými hodnotami 
pochádzajúcimi z  trestnej činnosti, alebo ktorými bol objednávateľom odmenený 
za spáchanie trestného činu, alebo so sekundárnymi výnosmi akokoľvek nakladal. Ak sa 
nepreukáže, že konkrétna vec alebo iná majetková hodnota pochádza z trestného činu, 
súd zaistenie zruší. V existujúcej právnej úprave je niekoľko účelov, pre ktoré sa príjmy 
alebo majetok obvineného zaisťujú. Orgán činný v trestnom konaní a súd majú možnosť 
zaistiť vec, teda dočasne obmedziť vlastníkovi jeho dispozíciu nad vecou pre nasledujúce 
účely: 

• Vrátenie veci poškodenému,
• uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody,
• výkon trestu (prepadnutia veci, majetku),
• výkon ochranného opatrenia (zhabania veci),
• medzinárodnej právnej pomoci.

Podmienkou pre zaistenie príjmu (majetku) v podobe veci je to, že sa jedná o vecný dôkaz 
a  na  ktorú sa môže vzťahovať uloženie trestu prepadnutia veci podľa § 60 Trestného 
zákona alebo uloženie ochranného opatrenia zhabania veci podľa § 83 TZ.8 Zaisťovacie 
inštitúty z  teoretického hľadiska môžeme klasifi kovať na  tzv. všeobecné zaisťovacie 
inštitúty a osobitné zaisťovacie inštitúty. 

Všeobecné zaisťovacie inštitúty v trestnom konaní sú:
a) Povinnosť na vydanie veci (tzv. všeobecná edičná povinnosť, § 89 TP).
b) Odňatie veci (§ 91 TP).
c) Prevzatie zaistenej veci (§ 92 TP).
d) Prehliadky (domová, iných priestorov a pozemkov, osobná – §§ 100, 101, 102 TP).

Ak v rámci trestného konania je konkrétnej fyzickej osobe vznesené obvinenie, je možné 
uplatniť po vznesení obvinenia zaisťovacie inštitúty:

e) Zaistenie nároku poškodeného (§ 50 TP).
f ) Zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku (§ 425 TP).

Osobitné zaisťovacie inštitúty v trestnom konaní sú: 
a) Zaistenie peňažných prostriedkov (§ 95 TP).
b) Zaistenie zaknihovaných cenných papierov (§ 96 TP).

pričom môžu byť použité aj pred začatím trestného stíhania ako neodkladné úkony. 
V takomto prípade ich aplikáciou začína trestné stíhanie.

8 IVOR, J. a kol., 2010. Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. s. 351–353.
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3.1 Všeobecné zaisťovacie inštitúty v trestnom konaní

a) Povinnosť na  vydanie veci (tzv. všeobecná edičná povinnosť, 
§ 89 TP)

Trestný poriadok ustanovuje povinnosť každému, kto má pri sebe vec dôležitú pre trestné 
konanie, predložiť ju v  trestnom konaní na  vyzvanie policajtovi alebo prokurátorovi. 
Výzva môže byť dvojakého druhu a  to výzva „predložiť“ vec a  výzva „vydať“ vec. Výzva 
na predloženie veci sa používa v prípade, ak je potrebné vec len obhliadnuť, stotožniť alebo 
použiť pri vykonaní iného úkonu trestného konania a nie je potrebné ju zaistiť. Po splnení 
účelu sa vec ihneď vráti tomu, kto ju vydal. Držiteľ je povinný na vyzvanie vec vydať. Vzťahuje 
sa na akúkoľvek vec a na kohokoľvek, kto má u seba vec dôležitú pre trestné konanie (nie 
je podstatné, či je držiteľ alebo majiteľ). Stačí, že osoba má vec vo svojej moci. Ak doposiaľ 
nebolo začaté trestné konanie a osoba vec na základe výzvy vydá, faktické prevzatie veci 
bude neodkladným zaisťovacím úkonom, ktorým sa začína trestné stíhanie. Výzva sa obvykle 
nepoužíva samostatne, ale ako súčasť iného procesného úkonu (napr. výsluch, predvolanie, 
domová prehliadka), pričom sa jedná o osobitnú formu rozhodnutia, nemusí mať písomnú 
formu a robí sa formou „opatrenia“ (§ 10 ods. 19). V takom prípade ju treba uviesť v zápisnici 
o vykonaní procesného úkonu, alebo v predvolaní.

Súčasťou výzvy je vždy upozornenie na následky nevyhovenia. Ako nevyhovenie výzve sa 
môže posúdiť aj prípad, keď osoba síce nevyhlási, že odmieta uvedenú vec predložiť, ale 
koná tak, aby túto povinnosť nemusela splniť. Vec môže byť vyzvanej osobe odňatá (§ 91 
TP), pričom následkom nevyhovenia výzve môže byť disciplinárne konanie, potrestanie 
(§ 70 TP), alebo poriadková pokuta. Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva 
uvádza, že pokutu nemožno uložiť podozrivému alebo obvinenému, ktorý odmietol vec 
dobrovoľne vydať, lebo ide o zásah do jeho práva mlčať a neobviňovať seba samého.9

b) Odňatie veci (§ 91 TP)

Jedná sa o dôraznejší inštitút, ktorý sa uplatní v prípade, keď vyzvaná osoba dobrovoľne 
nevydá vec. Ide o  formu „donútenia“, ktorá sa uplatní, ak osoba výzvu neuposlúchne. 
K odňatiu veci môže dôjsť po splnení týchto podmienok:

• Ide o  vec dôležitú pre trestné konanie, alebo je to nevyhnutné na  objasnenie, 
skutočností dôležitých pre trestné konanie (§ 91 ods. 1 TP).

• Ten, kto má vec pri sebe bol vyzvaný na jej vydanie (§ 89 ods. 1 TP).
• Vyzvaná osoba vec nevydala (§ 91 ods. 1).
• Nejde o listinu alebo inú vec, ktorej obsah sa týka okolností o ktorej platí zákaz 

výsluchu (§ 89 ods. 2 TP), okrem prípadu, keď došlo k oslobodeniu od povinnosti 
zachovať vec v tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti.

• Vec sa nenachádza v obydlí vyzvanej osoby (napr. v dome, byte).
• Bol vydaný príkaz na odňatie veci (§ 91 ods. 1 TP).

9 ČENTÉŠ, J. a kol., 2012. Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. 2. vydanie. s. 257.
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Príkaz môže vydať predseda senátu a  v  prípravnom konaní prokurátor a  policajt. 
Na základe príkazu prakticky vykonáva odňatie veci spravidla policajt. Policajt potrebuje 
predchádzajúci súhlas prokurátora, a  to vo forme opatrenia, spravidla písomného. 
V prípade, že vec nepripúšťa odklad (napr. hrozí strata, zničenie, poškodenie veci alebo 
manipulácia s  vecou, ktorá môže viesť k  nedosiahnuteľnosti veci, a  záujem trestného 
konania vyžaduje, aby vec bola bezodkladne odňatá) a predchádzajúci súhlas nemožno 
dosiahnuť (napr. ani telefonicky), môže policajt vydať príkaz aj bez súhlasu prokurátora, 
pričom do zápisnice uvedie dôvody, pre ktoré nebolo možné dosiahnuť súhlas. Prokurátor, 
ktorého musí o  tomto úkone ihneď informovať, má oprávnenie preveriť zákonnosť 
a  opodstatnenosť príkazu a  v  prípade pochybení ho zrušiť [§ 230 ods. 2 písm. e) TP]. 
Z dôvodu, že ide o závažný zásah do vlastníckeho práva, príkaz na odňatie veci je vhodné 
vydať písomne, aj keď to Trestný poriadok nevyžaduje (§ 181 ods. 2). Na  vykonanie 
odňatia veci sa podľa možností priberie nezúčastnená osoba (§ 30 ods. 1, ods. 2), ktorá 
je garantom korektnosti postupu najmä vtedy, keď sa prekonáva odpor povinnej osoby. 
Nezúčastnenou osobou je človek, ktorý nemá žiadnu spojitosť s prebiehajúcim trestným 
konaním.

O zaistení, vydaní alebo odňatí veci policajt spíše zápisnicu, v ktorej uvedie presný opis 
vecí tak, aby bolo možné vec identifi kovať a aby nemohlo dôjsť k zámene s uvedením 
miesta, kde sa nachádzali alebo našli. V prípade, ak osoba vydala vec dobrovoľne, uvedie 
sa do  zápisnice jej vyjadrenie. Ihneď po  vykonaní a  v  prípade prekážky najneskôr do 
24 hod. po vykonaní úkonu policajt odovzdá rovnopis zápisnice, alebo písomné potvrdenie 
s presným opisom veci osobe u ktorej bol úkon vykonaný, pričom jeho povinnou súčasťou 
je odtlačok úradnej pečiatky a podpisy oprávnených osôb. 

c) Prevzatie zaistenej veci (§ 92 TP)

Trestný poriadok umožňuje „sprocesniť“ vec, ktorá bola zaistená podľa osobitných 
zákonov (napr. §§ 21, 29a zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 
predpisov, § 22 zákona č. 652/2004 o  orgánoch štátnej správy v  colníctve a  o  zmene 
a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov). Ak treba zaistenú vec 
podľa osobitných predpisov zaistiť na účely trestného konania, prevezme ju prokurátor 
alebo policajt rozhodnutím. Rozhodnutím o prevzatí zaistenej veci sa vec stáva dôkazom. 
Osoba, ktorej vec bola zaistená podľa osobitného predpisu sa o prevzatí veci vyrozumie. 
Podľa okolností prípadu je potrebné okrem zápisnice vyhotoviť aj fotodokumentáciu.10

d) Prehliadky (domová, iných priestorov a pozemkov, 
osobná – §§ 100, 101, 102 TP)

V  zmysle ustanovenia § 99 TP možno vykonať domovú prehliadku, prehliadku iných 
priestorov neslúžiacich na bývanie, vrátane verejne neprístupných pozemkov a osobnú 

10 IVOR, J. a kol., 2010. Trestné právo procesné. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. s. 353–361.
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prehliadku, ak je dôvodné podozrenie, že sa tam nachádzajú veci dôležité pre trestné 
konanie, alebo ich má osoba pri sebe. Tieto úkony, okrem osobnej prehliadky, možno 
realizovať aj v prípadoch, ak je potrebné vykonať zaistenie hnuteľných vecí na uspokojenie 
nároku poškodeného na náhradu škody 

Medzi všeobecné zaisťovacie inštitúty po vznesení obvinenia v súčasnej platnej právnej 
úprave patrí zaistenie nároku poškodeného a  zaistenie výkonu trestu prepadnutia 
majetku.

e) Zaistenie nároku poškodeného (§ 50 TP)

Trestný poriadok umožňuje v prípade poškodeného jeho nárok na náhradu škody zaistiť 
na  majetku (napr. dom, byt, chata, auto, peňažné prostriedky na  účtoch, hotovosť, 
vybavenie domácností, šperky, umelecké predmety, starožitnosti a  pod.), alebo 
na majetkových právach obvineného. Poškodeného treba o zaistení jeho nároku vždy 
upovedomiť. Majetkom obvineného nie sú veci, ktoré spreneveril alebo odcudzil. Zaistiť 
možno len taký nárok poškodeného, ktorý možno uplatniť v trestnom (adhéznom) konaní. 
Zaistiť možno len majetok alebo majetkové práva obvineného a to do pravdepodobnej 
výšky škody spôsobenej trestným činom.

Zaistiť nárok poškodeného je možné ak:
• V trestnej veci, ktorej sa zaistenie týka, bolo vydané uznesenie o vznesení obvinenia.
• Existuje dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na  náhradu 

škody bude marené alebo sťažované (napr. obvinený odpredáva svoj majetok, 
daruje ho príbuzným alebo vykonáva iné úkony, ktoré môžu mať v  konečnom 
dôsledku za následok sťaženie uspokojenia poškodeného na náhradu škody). Túto 
podmienku nespĺňa bez ďalšieho len samotné podozrenie zo spáchania závažnej, 
vopred dôsledne premyslenej trestnej činnosti obvineným.

Zaistiť v trestnom konaní nemožno:
• Nárok, ktorý nemožno uplatniť v trestnom konaní (napr. o nároku bolo rozhodnuté 

v občianskom súdnom konaní, v  inom konaní, alebo ide o veci, ktoré obvinený 
odcudzil, spreneveril alebo inak získal trestným činom).

• Veci, ktoré nemožno podľa občianskoprávnych predpisov postihnúť výkonom 
súdneho rozhodnutia (Exekučný poriadok).

• Pohľadávky obvineného na  výplatu odmeny z  pracovného pomeru alebo 
obdobného pomeru – pohľadávky na  výplatu výživného a  na  výplatu dávok 
z nemocenského poistenia a dávok sociálneho zabezpečenia. 

V  prípravnom konaní o  zaistení nároku poškodeného rozhoduje prokurátor 
uznesením spravidla na  návrh poškodeného. Bez návrhu poškodeného prokurátor 
rozhoduje o zaistení, ak si to vyžaduje ochrana záujmov poškodeného, najmä ak hrozí 
nebezpečenstvo z omeškania a poškodený nemôže takýto návrh podať zo subjektívnych 
alebo objektívnych dôvodov. V konaní pred súdom o zaistení rozhoduje súd. Uznesenie 
o  zaistení nároku poškodeného okrem všeobecných náležitostí (§ 176 TP) obsahuje 
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špecifi káciu časti majetku určenú na zaistenie a obvinenému alebo právnickej osobe sa 
zakáže s ňou nakladať. 

f) Zaistenie výkonu trestu prepadnutia majetku (§ 425 TP)

Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu 
a na pomery obvineného treba očakávať uloženie trestu prepadnutia majetku a je obava, 
že výkon tohto trestu bude zmarený alebo sťažený, môže súd a  v  prípravnom konaní 
prokurátor majetok obvineného zaistiť. Súd zaistí majetok obvineného vždy, ak uložil trest 
prepadnutia majetku rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Pri zaistení 
majetku obvineného sa v  časti rozhodovania o  návrhu a  zrušení zaistenia postupuje 
primerane podľa ustanovení o zaistení nároku poškodeného.

3.2  Osobitné zaisťovacie inštitúty v rámci trestného 

konania

g) Zaistenie peňažných prostriedkov (§ 95 TP)

V  trestnom konaní môže vzniknúť dôvod na  zaistenie peňažných prostriedkov, ktoré 
sa nachádzajú na  účte v  banke, v  pobočke zahraničnej banky, alebo aj u  inej fyzickej 
alebo právnickej osoby (napr. v trezore banky, v pokladni organizácie). Tento inštitút sa 
využíva namiesto klasického inštitútu odňatia veci (§ 91). Podstatný rozdiel medzi nimi 
spočíva v  tom, že pri odňatí peňažných prostriedkov (napr. pri niektorej z prehliadok, 
okrem osobnej) sa peňažné prostriedky držiteľovi fakticky odnímu (sú vecou) a preberú 
sa do  úschovy orgánu činného v  trestnom konaní alebo súdu. Pri inštitúte zaistenia 
peňažných prostriedkov sa peňažné prostriedky ponechávajú u držiteľa, avšak nemožno 
s nimi disponovať. Ďalší rozdiel medzi týmito dvoma zaisťovacími inštitútmi je v rozsahu 
ich účelu. Kým účelom zaistenia peňažných prostriedkov je nielen potreba získať vec 
dôležitú pre trestné konanie, ale aj potreba zabezpečiť nárok poškodeného, účelom 
odňatia veci nie je nikdy zabezpečenie nároku poškodeného.

Trestný poriadok vyžaduje pri zaistení peňažných prostriedkov splnenie nasledujúcich 
podmienok: 
1. Existencia skutočností nasvedčujúcich, že peňažné prostriedky sú 

• určené na spáchanie úmyselného trestného činu (doposiaľ boli len zhromaždené, 
nie použité), alebo 

• boli na spáchanie takého skutku použité, (ak ich použitím, alebo prostredníctvom 
nich došlo k naplneniu znakov niektorej zo SPTČ, prípadne umožnili, či uľahčili 
spáchanie trestného činu), alebo

• sú výnosom z  trestnej činnosti (prostriedky získané trestným činom, najmä 
z majetkovej a ekonomickej trestnej činnosti, úplatky a pod.), alebo

2. je potrebné zaistiť zabezpečenie nároku poškodeného na náhradu škody a bol vydaný 
písomný príkaz.
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So zaistenými prostriedkami možno nakladať len po predchádzajúcom písomnom príkaze 
predsedu senátu a v prípravnom konaní prokurátora. To však neznamená, že prokurátor, 
alebo predseda senátu by boli osobami s dispozičným oprávnením (nemôžu dávať banke 
pokyny k prevodom peňažných prostriedkov). Nakladať s účtom môže výlučne majiteľ, 
alebo osoba s dispozičným oprávnením. Pokiaľ trvá zaistenie, sú neúčinné všetky právne 
úkony a  uplatnenia nárokov voči zaisteným peňažným prostriedkom. Zákon priznáva 
zaisteniu prioritu. Bráni sa tým možnému zneužitiu zaistenia peňažných prostriedkov. 
Môže ísť o snahu na základe fi ktívnej pohľadávky odčerpať časť zo zaistených peňažných 
prostriedkov na účte prostredníctvom výkonu súdneho rozhodnutia. Týka sa to najmä 
vydaného exekučného príkazu na prikázanie peňažných prostriedkov z bankového účtu. 

Zo zaistenia sú vylúčené tie peňažné prostriedky, ktoré sú potrebné na uspokojovanie 
životných potrieb obvineného, alebo osoby, ktorej boli zaistené, vrátane osôb, ktoré sú 
na ňu svojou výchovou a výživou odkázané. Zaistenie peňažných prostriedkov sa totiž 
netýka vždy len účtu obvineného alebo podozrivej osoby, ale kohokoľvek bez ohľadu 
na jeho pomer k trestnej veci. Rozhodujúca je povaha peňažných prostriedkov a vzťah 
k trestnej činnosti. Ani právny titul ich nadobudnutia nie je dôležitý. Ak podľa výsledku 
dokazovania v trestnom konaní je nepochybné, že zaistené peňažné prostriedky nepatria 
majiteľovi účtu, na  ktorom sú zaistené a  na  ďalšie konanie nie sú potrebné, vrátia sa 
v  súlade s  § 95a Trestného poriadku ich vlastníkovi, ak si vlastník v  trestnom konaní 
uplatnil nárok na ich vrátenie. O vrátení zaistených peňažných prostriedkov ich vlastníkovi 
rozhodne uznesením sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora. 

h) Zaistenie zaknihovaných cenných papierov (§ 96 TP)

Prostredníctvom tohto inštitútu sa pre účel trestného konania zaisťujú zaknihované cenné 
papiere, určené alebo použité na spáchanie trestného činu, alebo ak sú výnosom z trestnej 
činnosti. Umožňuje sa ním, aby sa majiteľovi cenných papierov na potrebný čas pozastavilo 
právo s nimi disponovať. V takom prípade sa majiteľovi cenné papiere fakticky neodnímu, 
ale na neurčitý čas sa mu pozastaví realizácia jeho vlastníckych práv k cenným papierom. 
Z  trestnoprávneho hľadiska je cenný papier bez ohľadu na  jeho podobu považovaný 
za  vec. Zaknihované cenné papiere možno zaistiť v  rovnakých prípadoch, ako možno 
zaistiť peňažné prostriedky. Oprávnenými osobami na  vydanie príkazu na  registráciu 
pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi11 sú predseda senátu a v prípravnom 
konaní prokurátor. Ak vec neznesie odklad, môže pred začatím trestného stíhania vydať 
príkaz prokurátor. Jeho príkaz musí do 48 hodín potvrdiť sudca pre prípravné konanie, 
inak stráca platnosť. Príkaz musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať obligatórny 
výrok o pozastavení práva nakladať s konkrétne určenými cennými papiermi podľa tzv. 
ISIN (identifi kačný kód emisie cenných papierov) a musí byť odôvodnený skutočnosťami, 
ktoré jeho vydanie vyvolali. Písomný príkaz sa doručuje tomu, kto registruje zaknihované 
cenné papiere a až po jeho vykonaní aj majiteľovi cenných papierov. Majiteľ má právo 
žiadať o zrušenie zaistenia. Svoju žiadosť musí vždy odôvodniť. Ak by podal žiadosť bez 

11 Vykonanie príslušného zápisu v evidencii centrálneho depozitára a ak sú údaje o zaknihovanom cennom 
papieri a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom členom, aj v evidencii u tohto člena.
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odôvodnenia, oprávnený orgán ho vyzve na  doplnenie odôvodnenia, inak o  žiadosti 
nebude konať.

4  Trvalé odňatie majetku pochádzajúceho z trestnej 

činnosti (zhabanie, konfi škácia) v rámci trestného 

konania

Trvalé odňatie majetku pochádzajúceho z  trestnej činnosti v  Slovenskej republike 
je možné len na  základe rozhodnutia súdu. Slovenský Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. 
v znení neskorších predpisov zachováva dualizmus sankcií, ktorými sú tresty a ochranné 

opatrenia. Sankcie predstavujú právny následok za spáchaný trestný čin, alebo čin inak 
trestný. 

Pojem trest defi nuje § 31 ods. 2 TZ ako „ujmu na  osobnej slobode, majetkových alebo 
iných právach odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa Trestného zákona 
za spáchaný trestný čin“. Vo vzťahu k sledovanej problematike pozná systém dva druhy 
trestov, ktoré nemožno uložiť popri sebe [§ 34, ods. 7, písm. d)] a to trest prepadnutia 
majetku (§§ 58, 59 TZ) a trest prepadnutia veci (§ 60 TZ). 

Pojem ochranné opatrenie § 31 ods. 3 TZ defi nuje ako „ujmu na osobnej slobode alebo 
majetku odsúdeného alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa Trestného zákona 
v  záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo činmi inak trestnými“. Možno 
ho uložiť samostatne, t. j. bez trestu, popri treste a  tiež namiesto trestu, ak zabezpečí 
ochranu spoločnosti pred páchateľom účinnejšie ako trest, alebo je to nevyhnutné 
na zabezpečenie ochrany spoločnosti pred páchaním nových trestných činov (§ 33 ods. 
1, 3 TZ). Na  rozdiel od  trestov ho možno uložiť aj zúčastnenej osobe (§ 45 ods. 1 TP). 
Nemá za  následok morálne odsúdenie páchateľa a  neukladá sa na  základe úmernosti 
k  spáchanému trestnému činu. Trestný zákon v  súčasnosti umožňuje uložiť ochranné 
opatrenie zhabanie veci (§ 83 TZ).

Prijatím zákona č. 224/2010 Z. z., ktorým sa zmenil a  doplnil Trestný zákon, bolo 
v  období od  1.9.2010 do  1.7.2016 možné uložiť aj iné druhy ochranných opatrení 
majúcich jednorazový charakter. Týmto zákonom sa do  Trestného zákona zaviedli 
nové trestnoprávne sankcie v  podobe ochranných opatrení voči právnickým osobám 
(zhabanie peňažnej čiastky, zhabanie majetku). Ich ukladanie nebolo podmienené väzbou 
na trestné stíhanie fyzických osôb, ale splnením zákonných podmienok (§§ 83a a 83b TZ). 
Prijatím týchto zmien tak Slovenská republika materiálne naplnila požiadavku vyvodiť 
v trestnom konaní voči právnickej osobe sankcie trestného charakteru a súčasne uznať 
trestnú zodpovednosť právnických osôb za trestné činy fyzických osôb konajúcich v jej 
mene, aj keď ju formálno-právne nevyjadrila. Zákonom č. 224/2010 Z. z. došlo okrem 
iného aj k  rozšíreniu procesných práv zúčastnenej osoby, t. j. osoby, ktorej majetok je 
postihovaný ochranným opatrením zhabanie veci. Vychádzajúc z  dôvodovej správy 
predloženej k zákonu č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, počas 
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účinnosti ustanovení §§ 83a), 83b) neprišlo k  ich aplikácii a v  trestnom konaní nebola 
prostredníctvom tejto právnej úpravy postihnutá žiadna právnická osoba.

Prijatím zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou 
od  1.7.2016 sa upustilo od  konceptu postihovania právnických osôb prostredníctvom 
ukladania ochranných opatrení zhabania peňažnej čiastky podľa § 83a Trestného zákona 
a zhabania majetku podľa § 83b Trestného zákona a zrušila sa právna úprava ukladania 
týchto ochranných opatrení naprieč Trestným poriadkom. Od 1.7.2016 môže (fakultatívne) 
súd v zmysle ustanovenia § 10 citovaného zákona postihovať právnické osoby za spáchanie 
niektorého z  trestných činov v  ňom vymedzených, okrem iných sankcií aj sankciami 
majetkovými, a to: 

• trest prepadnutia majetku,
• trest prepadnutia veci,
• peňažný trest.

5  Trvalé odňatie majetku z nelegálnych zdrojov 

mimo trestného konania.

V Slovenskej republike je možné trvalo odňať majetok, ktorý pochádza z nelegálnych 
zdrojov, aj mimo trestného konania. Tento „špecifi cký“ spôsob odnímania majetku je 
upravený lex specialis právnou úpravou – zákonom č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu 
majetku v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2011. Filozofi a 
tohto zákona je postavená na predpoklade, že každý vie dôveryhodne preukázať pôvod 
prírastkov svojho majetku. Ak to tak nie je, štát má právo iniciovať konanie na civilnom 
súde a  žiadať od  žalovanej osoby, aby vyvrátila dôvodné pochybnosti o  nepoctivom 
pôvode svojho majetku. Povinnosť bezodkladne oznámiť skutočnosti, že majetok osoby 
bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov, je týmto zákonom uložená orgánom verejnej 
moci. Zákon dáva možnosť oznámiť takéto skutočnosti aj fyzickým a  právnickým 
osobám, pričom vylučuje anonymné oznámenia. Písomné oznámenia získané v súlade 
s týmto zákonom následne preveruje služba fi nančnej polície Policajného zboru, pričom 
preskúmava príjmy, hodnotu majetku a spôsob nadobudnutia majetku osoby, proti ktorej 
bolo podané písomné oznámenie. Ak fi nančná polícia po  preverení zistí, že hodnota 
majetku osoby je najmenej o 1500-násobok minimálnej mzdy vyššia ako jej preukázateľné 
príjmy, je povinná podať príslušnému prokurátorovi podnet na podanie návrhu na začatie 
konania o vyslovenie toho, že majetok bol najmenej o 1500-násobok minimálnej mzdy 
vyšší ako preukázateľné príjmy. Prokurátor takto podaný podnet preskúma a ak považuje 
za potrebné, môže fi nančnú políciu požiadať o jeho doplnenie alebo ďalšie preskúmanie. 
Následne požiada osobu označenú v podnete o podanie vysvetlenia alebo predloženie 
dôkazov o  tom, akým spôsobom nadobudla majetok uvedený v  podnete. Táto osoba 
je povinná do  30 dní odo dňa doručenia žiadosti prokurátora tejto žiadosti vyhovieť 
a predložiť listiny, resp. označiť iné dôkazy potvrdzujúce spôsob nadobudnutia majetku. 
Ak by prokurátor v  odôvodnených prípadoch podal súdu návrh na  začatie konania 
o  vyslovení nadobudnutia majetku z  nelegálnych príjmov, obráteným dôkazným 
bremenom by odporca preukazoval na súde opak, v dôsledku čoho, v prípade úspešnosti 
dokazovania odporcom, by súd tento návrh prokurátora zamietol. V  tomto prípade 
štát nesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikla na majetku žalovanej osoby 
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v dôsledku postupu podľa predmetného zákona. V opačnom prípade by súd rozhodol 
o vyslovení nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov a jeho prepadnutí v prospech 
štátu. 
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