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ABSTRAKT
Trestná zodpovednos právnických osôb má by efektívnym prostriedkom v boji proti narastajúcej ekonomickej
kriminalite. Slovenská republika prijala model nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb s dvoma
kvázitrestnoprávnymi sankciami ochranným opatrením zhabania pe ažnej iastky a ochranným opatrením
zhabania majetku.

ABSTRACT
Criminal liability of legal entities should by an effective instrument in combat against the growing economic
criminality. Slovak republic has adopted one of models of criminal liability of legal persons, which contains two
quasisanctions. In case of Slovak regulation these are protective measures of confiscation of money and
confiscation of property.

............................................................................................................................... ................................................................................................................

Trestná zodpovednos právnických osôb je inštitútom, ktorý zavádza do právnych poriadkov možnos
postihova protiprávne konanie páchané právnickými osobami. Rozporuplnos tohto inštitútu je možné
pozorova z viacerých aspektov.

Tým prvým, a zárove aj najzávažnejším aspektom, je rozpor medzi individuálnou a kolektívnou
zodpovednos ou. Právna teória nenašla doposia jednozna nú odpove , i je právnická osoba spôsobilá
by subjektom trestného inu, teda i má právnická osoba rovnaké právne postavenie ako fyzická osoba,
ktorá pod a slovenského Trestného zákona je páchate om trestného inu ako jediná možná osoba.

Druhým aspektom ktorý predstavuje rozporuplnos tohto inštitútu je fakt, aký model trestnej
zodpovednosti právnických osôb by mal by ten správny. V tomto aspekte sa už našiel spolo ný
konsenzus o potrebe efektívneho postihovania protiprávnej innosti právnických osôb. Problematickým
však ostáva výber z možností, ktoré právna teória ponúka. V zásade pre kontinentálny typ právnej
kultúry platí rozdelenie zodpovednosti právnických osôb do troch hlavných modelov:

a) „pravá trestná zodpovednos právnických osôb: Úprava trestnej zodpovednosti je obsiahnutá
priamo bu v trestnom zákone (Francúzsko, Holandsko, Dánsko, Fínsko a iné štáty), alebo
v osobitných zákonoch o trestnej zodpovednosti právnických osôb (Po sko, Ma arsko,
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Slovinsko, Rakúsko a iné štáty). Právnickým osobám sú ukladané trestné sankcie v trestnom
konaní. Konkrétna úprava sa pochopite ne líši, pokia ide o vymedzenie okruhu právnických
osôb podliehajúcich trestnoprávnym sankciám, pokia ide o rozsah kriminalizácie, možnosti
sankcionovania i zvláštnosti konania proti nim1.

b) nepravá trestná zodpovednos právnických osôb: Táto právna úprava umož uje právnickým
osobám uloži trestnoprávne sankcie, presnejšie povedané kvázitrestnoprávne sankcie, aj
napriek tomu, že trestná zodpovednos právnických osôb výslovne v trestnom zákone
upravená nie je. Tieto sankcie sa taktiež nenazývajú trestami. Ako príklad býva uvádzaná
španielska právna úprava2.

c) administratívnoprávne riešenie zodpovednosti právnických osôb: „Iný spôsob regulácie
protiprávnej innosti právnických osôb, ktoré sp ajú kritéria, aby právnickým osobám boli
ukladané „ú inné, primerané a odstrašujúce sankcie“ v zmysle medzinárodných záväzkov
a odporú aní. Takýmto spôsobom môže by administratívnoprávne riešenie trestania
právnických osôb. Príkladom môže by nemecká právna úprava3.“4

Uvedené tri modely zodpovednosti právnických osôb sa od seba navzájom odlišujú. Odlišnos je
predovšetkým v ponímaní celej problematiky. Prvé dva modely sú sú as ou úpravy, ktorá je obsiahnutá
v trestnom práve, kým tretia možnos je nápl ou správneho práva.

Odlišnos je zrejmá, a tu sa dostávame k tretiemu aspektu rozporuplnosti tohto inštitútu, v existujúcom
sank nom aparáte. V každom prípade, existencia niektorého z modelov zodpovednosti právnických osôb
by mala zodpoveda politickej vôli efektívne postihova protiprávne konanie právnických osôb. Uvedené
možnosti postihovania právnických osôb za ich protiprávnu innos umož ujú odlišné spôsoby
sankcionovania. V prípade pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb sú právnické osoby
sankcionované prostredníctvom trestov v trestnoprávnom zmysle. Pri nepravej trestnej zodpovednosti
právnických osôb je sankcionovanie zverené kvázitrestnoprávnym sankciám (napr. ochranné opatrenia
v prípade slovenskej právnej úpravy alebo „cosequencias accesorias – ved ajšie dôsledky“ v španielskej
právnej úprave5). Nie je teda možné hovori o trestoch, tak ako v prípade pravej trestnej zodpovednosti
právnických osôb. Napokon tretí model, ktorý nie je sú as ou úpravy trestného práva, preferuje
sankcionovanie právnických osôb prostredníctvom administratívnoprávnych sankcií6. Akýko vek spôsob
sankcionovania protiprávnej innosti právnických osôb by mal predstavova efektívny sank ný aparát,
ktorý bude vedie zaru i zníženie kriminality páchanej zo strany právnických osôb.

INDIVIDUÁLNA VERZUS KOLEKTÍVNA ZODPOVEDNOS

Jedným z najpodstatnejších dôvodov, pre o bola problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb
tak dlho prijímaná do slovenského právneho poriadku, bol práve rozkol medzi individuálnou
a kolektívnou zodpovednos ou za zavinenie. Na za iatku už bolo na rtnuté, že slovenské trestné právo
neponúka možnos kolektívnej formy zavinenia. Tak ako je uvedené v § 19 ods. 2 Trestného zákona
„Páchate om trestného inu môže by fyzická osoba.“ Pre zna nú as teoretikov, uvedená definícia
nezastáva jednozna ný názor, že páchate om trestného inu je výlu né fyzická osoba. Preferujú preto,

1 Pozri napr. ZEDER, F. Die Strafbarkeit von Juristischen Personen in Europa: Ein Überblick. str. 33, In Trestná zodpovednos
právnických osôb (Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej d a 12. novembra 2009) Bratislavská vysoká škola
práva, Bratislava, 2009, ISBN 978 80 89447 15 2
2 Pozri napr. GUARDIOLA LAGO, M., JESÚS: Responsabilidad penal de las personas jurídicas alcance del art. 129 de Código
Penal, Valencia, 2004 alebo ADAN NIETO, MARTIN: Responsabilidad penal de als personas jurídicas, Editor: Iustel. Portal
Derecho, s.a, 2008
3 Pozri napr. PRÁŠKOVÁ, H.: Správní trestnání právnických osob v N mecku. Trestn právní revue, C.H.BECK, Praha, 2007, .9
4JELÍNEK, J.: Trestní odpov dnost právnických osob, Linde Praha, Praha, 2007, s. 22
5 Código Penal, Ley organica 10/1995, DE 23 DE noviembre
6 Pozri POTASCH, P. et al. Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore – sú asnos a vízie.
Žilina/Bratislava: Eurokódex/Paneurópska vysoká škola, 2010, ISBN 978 80 89447 35 0, str. 208
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aby bolo do textu zákona doplnené slovo „iba“, a vyhlo by sa tak všetkým špekuláciám o možnostiach
existencie kolektívnej zodpovednosti.

Druhá as teoretikov vidí v danom ustanovení existujúcu možnos zavedenia aj kolektívnej
zodpovednosti. Obligatórnym znakom subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného inu je
zavinenie. „Ide o komponent, ktorý podmie uje trestnú zodpovednos . Slovenské trestné právo
uplat uje princíp zodpovednosti za zavinenie. Platí zásada, že bez zavinenia niet trestného inu ani
trestu, nejde teda o trestnú zodpovednos . Zavinením je zárove vyjadrená individuálna trestná
zodpovednos , ke že každý zodpovedná zásadne iba za to, o svojím konaním zavinil.“7

Zavinenie je pojmom, ktorý je možné definova ako vnútorný psychický vz ah páchate k objektívnym
znakom trestného inu, ku ktorým zara ujeme konanie, následok a nexus causalis (prí inný vz ah). Pre
množstvo teoretikov je teda existencia trestnej zodpovednosti právnických osôb v slovenskom právnom
poriadku vylú ená a nie je prípustná, nako ko zavinenie predstavuje psychický vz ah páchate a
k objektívnym znakom trestného inu a právnická osoba, ako „umelá“ osoba vytvorená zákonom alebo
na základe zákona nedisponuje vô ovou zložkou8. Je teda vylú ená deliktuálna spôsobilos právnickej
osoby.

Druhým závažným dôvodom pre o je trestná zodpovednos právnických osôb odmietaná je aj zásada
personality trestu. V súlade s touto zásadou, trest by mal postihnú výlu ne len osobu, teda páchate a
trestného inu, ktorý bol právoplatné odsúdený za konkrétny trestný in. Existuje totiž obava, že ak by
bol, v prípade existencie trestnej zodpovednosti právnických osôb v slovenskom právnom poriadku,
právnickej osobe, za jej protiprávne konanie uložený trest, dôsledky jeho výkonu by mali faktický dopad
na iné osoby, napríklad na zamestnancov právnickej osoby. Bola by tak zjavne porušená zásada
personality trestu.

Slovenská republika zaviedla nepravú trestnú zodpovednos právnických osôb, im sa vyhla prelomeniu
zásady individuálnej zodpovednosti za zavinenie. Existujú však názory, že aj Slovenská republika tak, ako
množstvo európskych krajín by mala prelomi túto zásadu a zavies tak kolektívnu zodpovednos za
zavinenie.

NEPRAVÁ TRESTNÁ ZODPOVEDNOS PRÁVNICKÝCH OSÔB

Trestná zodpovednos právnických osôb bola v podmienkach Slovenskej republiky prijímaná dlhých šes
rokov. Po iato né návrhy zavádzali pravú trestnú zodpovednos právnických osôb.

Konkrétne prvý návrh z roku 2004 presadzoval prijatie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb,
navrhovalo sa teda vytvorenie kolektívnej zodpovednosti, kde by právnická osoba mohla by páchate om
trestného inu, okrem prípadu, ak by páchate om bol špeciálny, resp. konkrétny subjekt. V takomto
prípade by bola možnos právnickej osoby sta sa páchate om absolútne vylú ená, nako ko by
nedisponovala požadovanou spôsobilos ou, postavením alebo vlastnos ou. Návrh však nebol prijatý
najmä z dôvodu rozporu medzi individuálnou a kolektívnou zodpovednos ou, ako aj z dôvodu zásady
personality trestu.

V roku 2005 bol predstavený nový návrh, ktorý sa od predošlého rozlišoval len zúžením rozsahu
kriminality. Právnická osoba sa, oproti predošlému návrhu, mohla dopusti menšieho okruhu trestných
inov. Ani tento návrh však nebol prijatý.

7IVOR, J., Trestné právo procesné, Druhé, doplnené a prepracované vydanie, Iura Edition, Bratislava 2010, s. 123
8 POTASCH, P. Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov. Žilina/Bratislava: Eurokódex/Paneurópska vysoká škola,
2011, 248 str., ISBN 978 80 89447 53 4204, str. 204
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V roku 2006 boli predstavené dva návrhy, ktoré boli identické. Opä sa navrhovalo zavies právu trestnú
zodpovednos právnických osôb. Návrh však nenašiel dostato nú podporu, aby prešiel úspešne celým
legislatívnym procesom.

Rok 2008 priniesol podstatnú zmenu. Po prvý krát bola v návrhu presadená nepravá trestná
zodpovednos právnických osôb, ktorá nezavádzala kolektívnu zodpovednos . Navrhovaná právna
úprava preferovala cestu sankcionovania právnických osôb v konaní vedenom proti fyzickej osobe, ktorá
musela by k právnickej osobe v ur itom vz ahu. Sank ný aparát bol pozmenený. Oproti ostatným
návrhom, kde bolo právnickej osobe možné uloži vymedzené druhy trestov, v návrhu z roku 2008 sa
navrhovalo uloži ako právny následok protiprávnej innosti ochranné opatrenie, konkrétne:

a) zhabanie ur enej výšky finan ných prostriedkov a
b) zhabanie majetku.

Návrh však nebol prijatý a teda k zavedeniu nepravej trestnej zodpovednosti do slovenského právneho
poriadku nedošlo.

V roku 2010 bol predstavený návrh, ktorý vyústil v prijatie zákona . 224/2010 Z.z., ktorým sa mení
a dop a zákon . 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Uvedený zákon z ve kej asti kopíroval predošlý návrh z roku 2008. Bola teda
zavedená nepravá trestná zodpovednos právnických osôb, riešenie ktorým sa nezavádzala kolektívna
zodpovednos , a ktorým sa zavádzal sank ný aparát v podobe kvázitrestnoprávnych sankcií (ochranných
opatrení) zhabania pe ažnej iastky a zhabania majetku.

Ochranné opatrenie zhabania pe ažnej iastky a zhabania majetku vykazuje nieko ko spolo ných ako aj
odlišných znakov:

Zhabanie pe ažnej iastky je fakultatívnym ochranným opatrením, súd ho teda môže ale nemusí uloži .
Zhabanie majetku je naopak obligatórnym ochranným opatrením. Oba právne následky – ochranné
opatrenia, môžu by uložené ak došlo k spáchaniu trestného inu, hoc v štádiu pokusu alebo ú asti na
trestnom ine v súvislosti s výkonom:

a) oprávnenia zastupova právnickú osobu;
b) výkonom oprávnenia prijíma rozhodnutia v mene právnickej osoby;
c) výkonom oprávnenia vykonáva kontrolu v rámci právnickej osoby;
d) so zanedbaním doh adu alebo náležitej starostlivosti v právnickej osobe.

Rozdielom je, že v prípade ochranného opatrenia zhabania pe ažnej iastky sa môže v zásade právnická
osoba dopusti akéhoko vek trestného inu. V druhom prípade, teda pri ochrannom opatrení zhabania
majetku, musí dôjs k spáchaniu trestného inu, pokusu alebo ú asti na niektorom z taxatívne
vymenovaných trestných inoch uvedených v § 58 ods. 2 a ods. 3 Trestného zákona, v ktorého dôsledku
právnická osoba získala majetok, resp. jeho as alebo mala ur itý príjem z tejto trestnej innosti.

Spolo ným znakom oboch ochranných opatrení je, že nemôžu by uložené ak sa jedná o orgány, ktoré
požívajú konkurznú imunitu. Zákon sa teda nevz ahuje na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka,
ktorým je štát, štátna rozpo tová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší
územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ru í štát. Tento zákon sa
nevz ahuje ani na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je Národná banka Slovenska, Fond
ochrany vkladov alebo Garan ný fond investícií.“ (vi § 2 zákona . 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii). Ochranné opatrenie zárove nemôže postihnú majetok Slovenskej republiky
alebo Európskej únie ako aj orgán cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie verejného práva.

alším spolo ným znakom oboch ochranných opatrení je možnos právneho nástupníctva. Teda
v prípade, ak by došlo k zmareniu výkonu tým, že by došlo k zlú eniu, splynutiu alebo rozdeleniu
ochranného opatrenia, po íta sa z prechodom výkonu ochranného opatrenia na právneho nástupcu.
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Odlišným znakom je teda, ako zo samotného názvu vyplýva, postih, ktorý má právnickej osobe spôsobi
ujmu. V prípade ochranného opatrenia zhabania pe ažnej iastky sa jedná o zhabanie iastky, ktorá je
vymedzená dolnou ako aj hornou hranicou. Konkrétne môže by zhabaná pe ažná iastka v rozmedzí od
800 do 1 660 00 eur. Pokia ide o výkon tohto ochranného opatrenia, dotknutá fyzická osoba by mala
reagova na uloženie dobrovo ným uhradením v lehote nie dlhšej ako 30 dní. Po uplynutí sa prikro í
k výkonu uloženého ochranného opatrenia.

V prípade ochranného opatrenia zhabania majetku, kde ochranné opatrenie postihuje majetok
dotknutej právnickej osoby zákonodarca pred samotným výkonom ochranného opatrenia uprednostnil
uspokojenie poh adávok verite ov. Následkom uloženia ochranného opatrenia je teda vyhlásenie
konkurzu na majetok právnickej osoby9. Až po ukon ení konkurzu sa zo zvyšného majetku vykoná
ochranné opatrenie zhabania majetku.

alším zo spolo ných znakov je, že tak zhabaná pe ažná iastka, ako aj zhabaný majetok, sa stávajú
majetkom štátu okrem prípadu, ak by medzinárodná zmluva ratifikovaná a vyhlásená v Zbierke zákonov
ur ovala že pe ažná iastka, i majetok, pripadajú inému štátu.

Niektoré z uvedených spolo ných a odlišných znakov slovenskej právnej úpravy predstavili stru nú
charakteristiku nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Prvoradým cie om existujúcej úpravy,
teda pre o bola prijatá táto úprava, bolo dodržiavanie medzinárodných záväzkov. Slovenská republika
ako plnohodnotný len niektorých medzinárodných organizácií a predovšetkým ako plnohodnotný
len Európskej únie musela uvedenú úpravu prija o vyplývalo z ve kého množstva dokumentov, ktoré

sú pre Slovenskú republiku právne záväzné. Cie om bolo teda naplnenie si medzinárodných záväzkov, do
ktorého bola zahrnutá aj potreba zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb, z dôvodu
uznávania cudzích rozhodnutí.

PRAVÁ TRESTNÁ ZODPOVEDNOS PRÁVNICKÝCH OSÔB

Ako príklad pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb nám poslúži prednedávnom schválená eská
právna úprava. Aj v eskej republike bolo prijatie úpravy pomerne zd havé a zložité z podobných
dôvodov ako tomu bolo v Slovenskej republike. eská republika napokon zákonom . 418/2011 Zb.
o trestní odpov dnosti právnických osob a ízení proti nim zaviedla do právneho poriadku pravú trestnú
zodpovednos právnických osôb. Koncepcia pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb je sú as ou
osobitného právneho predpisu. V rámci svojich ustanovení vymedzuje tak hmotnoprávnu ako aj
procesnoprávnu úpravu. Vymedzuje základné pojmy, vrátane predmetu úpravy, miestnej pôsobnosti,
imunity niektorých právnických osôb, rozsah kriminalizácie, ú innú útos , preml anie, sankcie, procesné
inštitúty ako predvolanie a predvedenie, výsluch a závere nú re , výkon trestov a podobne.
V schválenom predpise je teda komplexne upravená problematika trestnej zodpovednosti právnických
osôb.

Pod a eskej právnej úpravy sa právnická osoba dopustí trestného inu, ak dôjde k spáchaniu trestného
inu v jej mene, alebo v jej záujme, alebo v rámci jej inností, ak konal

a) štatutárny orgán alebo len štatutárneho orgánu, alebo iná osoba, ktorá je oprávnená v mene
alebo za právnickú osobu kona ;

b) osoba, ktorá vykonáva u takejto právnickej osoby riadiacu alebo kontrolnú innos , aj ke nie
je štatutárnym orgánom, resp. lenom štatutárneho orgánu alebo inou osobou oprávnenou
kona v mene právnickej osoby alebo za právnickú osobu;

9 V Slovenskej republike dochádza ku konkurzu na základe zákona: Zákon . 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov.

J),%' M%-%.#/0 / Z*, 1  M%-%.#/2 T/23)42



37

WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SKM !"#$%& O''"(")&*+ 1/2012

c) osobu, ktorá vykonáva rozhodujúci vplyv na riadenie tejto právnickej osoby, ak jeho konanie
bolo aspo jednou z podmienok vzniku následku, ktoré zakladalo trestnú zodpovednos
právnických osôb;

d) zamestnanec alebo osoba v podobnom postavení pri plnení pracovných úloh aj ke nie je
osobou uvedenou v písmenách a), b), c).

Právnická osoba je teda zodpovedná, ak jej je možné pripo íta spáchanie trestného inu:

a) ak tento in bol spáchaný konaním právnickej osoby alebo osôb uvedených v písmenách a) až
c) alebo;

b) zamestnancom na podklade rozhodnutia, schválenia alebo pokynov orgánu právnickej osoby,
resp. ur ených subjektov alebo;

c) ak tieto zákonom vymedzené subjekty neprijali adekvátne opatrenia, na ktoré boli povinné
v súlade s iným právnym predpisom alebo;

d) ak nevykonali potrebnú kontrolu nad innos ou zamestnancov alebo;
e) neprijali opatrenia potrebné k zamedzeniu, resp. odvráteniu následkov spáchaného trestného

inu.

Zákon taktiež pripúš a možnos postihovania právnických osôb ak by sa nepodarilo zisti páchate a –
fyzickú osobu trestného inu.

Rozsah kriminalizácie právnických osôb v prijatom zákone je stanovený v § 7. Jedná sa o demonštratívny
výpo et trestných inov za ktoré môže by právnická osoba zodpovedná, ak budú naplnené vyššie
uvedené podmienky. Ako príklad je možné uvies trestný in obchodovania s u mi, vydieranie, sexuálny
nátlak, pohlavné zneužitie, ohrozovanie výchovy die a a, falšovanie a pozme ovanie pe azí,
neoprávnené vypúš anie zne is ujúcich látok, prijímanie úplatku, neoprávnene zamestnávanie
cudzincov, podnecovanie k trestnému inu, a podobne.

Za uvedené trestné iny umož uje eská právna úprava uloži tak tresty ako aj ochranné opatrenia.
V niektorých prípadoch je možné uloži tresty a ochranné opatrenia popri sebe alebo samostatne,
prípadné je vylú ené uloženie niektorých trestov a ochranných opatrení spolo ne.

Sank ný aparát je stanovený pomerne široko. K právnym následkom trestných inov právnických osôb
eský zákonodarca zaradil10:

Trest:
a) Zrušenia právnickej osoby;
b) Prepadnutie majetku;
c) Pe ažný trest;
d) Prepadnutie veci alebo inej majetkovej hodnoty;
e) Zákaz innosti;
f) Zákaz vykonávania verejných zákazok, ú asti v koncesnom konaní alebo vo verejnej sú aži;
g) Zákaz prijímania dotácií a subvencií;
h) Uverejnenie rozsudku.

Ochranné opatrenie:
Zhabanie veci alebo inej majetkovej hodnoty.

Výkon jednotlivých trestov a ochranných opatrení je taktiež nápl ou zákona, ktorým bola zavedená do
eského právneho poriadku pravá trestná zodpovednos právnických osôb.

V porovnaní so slovenskou právnou úpravou je sank ný aparát eskej republiky rozsiahlejší.

10 §15 zákona . 418/2011 Zb. o trestní odpov dnosti právnických osob a ízení proti nim.
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eská právna úprava, ktorá bola po prelomení veta eského prezidenta opätovne schválená za iatkom
januára 2012 aká na svoju aplikáciu v praxi. Podobne ako aj v Slovenskej republike aj v eskej republike
existujú názory, ktoré tento model trestnej zodpovednosti podporujú a názory ktoré tento model
odmietajú. as ukáže správnos prijatia tejto úpravy.

ZÁVER

Stru ná charakteristika slovenskej a eskej právnej úpravy prináša odlišný poh ad na problematiku
trestnej zodpovednosti právnických osôb. Kým Slovenská republika sa vydala cestou nepravej trestnej
zodpovednosti právnických osôb a sankcionovania právnických osôb prostredníctvom
kvázitrestnoprávnych sankcií (ochranných opatrení), eská republika si vybrala cestu pravej trestnej
zodpovednosti právnických osôb a sankcionovania prostredníctvom trestov a ochranných opatrení.
Sumarizova efektivitu eskej úpravy je momentálne nemožné, nako ko úprava je nová. V prípade
Slovenskej republiky by sa o sumarizácií dalo hovori , nako ko úprava je ú inná od 1. septembra 2010. Aj
napriek dostato ne dlhej dobe od ú innosti zákona nebola úprava v praxi použitá. V pomeroch
Slovenskej republiky ostáva otvoreným problémom neuplat ovanie § 83a a § 83b Trestného zákona,
ktoré predstavujú slovenskú právnu úpravu. Zárove sa presadzuje názor prijatia modelu pravej trestnej
zodpovednosti právnických osôb, tak ako je tomu v eskej republike a vo vä šine krajín Európy. Rovnako
aj sank ný aparát v porovnaní s krajinou ako Španielske krá ovstvo, ktorej úpravou sa Slovenská
republika inšpirovala je nedosta ujúci. Španielske krá ovstvo má širší sank ný aparát ako Slovenská
republika. Španielsky trestný kódex umož uje ako právny následok uloži kvázitrestnoprávnu sankciu:

a) uzavretie podniku, prevádzok, pobo iek, definitívne alebo na ur itý as;
b) rozpustenie spolo nosti, asociácie alebo združenia;
c) zrušenie všetkých aktivít spolo nosti;
d) zákaz do budúcnosti realizova aktivity, finan né operácie alebo obchody, ktorých výkon súvisí

so spáchaným trestným inom;
e) zásah alebo intervencia do spolo nosti s cie om ochráni zamestnancov a verite ov.

Odporú a sa teda rozšíri sank ný aparát, ktorý by bol efektívnym nástrojom postihovania protiprávnej
innosti právnických osôb. V Slovenskej republike je však prvoradé nájs dôvody neuplat ovania

existujúcej právnej úpravy. Poveda , že úprava nie je dosta ujúca, alebo že úprava je absolventná, nie je
uspokojivé. Slovenská republika prijímala úpravu trestnej zodpovednosti právnických osôb pomerne
dlho. Nie je teda možné poveda , že nebol daný priestor na diskusiu a nebol daný priestor na prijatie
takej úpravy, ktorá by bola skuto ne v praxi aj použitá. Ako už bolo uvedené, po as rokov kedy
dochádzalo k prijatiu trestnej zodpovednosti právnických osôb, bol presadzovaný model pravej ako aj
nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Limitova sa na splnenie si medzinárodných záväzkov
je pod a môjho názoru neš astným riešením. Absentuje tu vô a reálne postihova právnické osoby za ich
protiprávnu innos . Aj v Slovenskej republike existujú prípady, kedy by bolo možné trestnú
zodpovednos právnických osôb použi a kde by teda boli uložené existujúce sankcie, ako právny
následok trestných inov právnických osôb. Otázne ostáva i sa do káme d a, kedy bude úprava
aplikovaná, alebo sa budeme na existujúcu úpravu „pozera “ a aka i dôjde k jej aplikácii alebo i dôjde
k zmene na iný model zodpovednosti právnických osôb.
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