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ABSTRAKT:

1

2

Trestný poriadok  sa mení vprávnom priestore Slovenskej republiky až príliš ēasto , efektivita trestného
konaniasavšakstáleanilennepribližujekuspokojivejúrovni(názorautora).Príspevokpredostieranadiskusiu
aěalšie rozpracovanie odbornej právnickej verejnosti viaceré problémy súvisiace sefektivitou trestného
konania, najmä vštádiu do podania obžaloby (t.j. predsúdne/prípravné konanie) aich možné riešenia.
Onaznaēených problémoch už dlhšie intenzívne uvažujú adiskutujú kolegovia zjustiēnej praxe, najmä
prokurátori,ktorýmjeproblematikapredsúdnehokonanialogickynajbližšia.
Významným prvkom zakomponovaným do príspevku je aj pripravovaný koncept elektronického výkonu
verejnejmoci–elektronickýchslužieborgánovverejnejmocismeromkobēanovi,akoajkprávnickýmosobám,
ēielektronickejkomunikácieorgánovverejnejmocinavzájomapodporavytvorenia,rozumnejimplementácie
tohto progresívneho celospoloēenského konceptu do každodennej justiēnej praxe tak zhűadiska technických,
akoajprávnychriešení.
Cieűomautoraajehopríspevkujehűadaƛmožnostizjednodušenia,zrýchleniaazlacneniapredsúdnehokonania,
ēoumožníposilneniekapacítnaúsekubojasozávažnoutrestnouēinnosƛou.Viacerýmizdanlivojednoduchými
úpravamiTrestnéhoporiadkubybolomožnédosiahnuƛrelevantné,možnoažprekvapivévýsledky.
Základom pre napísanie príspevku boli poznatky askúsenosti autora zjeho prokurátorskej praxe, vrátane
poznatkov oefektívnych riešeniach obdobných problémoch viných štátoch ajeho vlastných vízií súvisiacich
selektronizáciouspoloēnostiaslužieborgánovverejnejmoci.


1)Zákonē.301/2005Z.z.Trestnýporiadokvzneníneskoršíchpredpisov.
2) Trestný poradok ē.301/2005Z.z. bol zanecelých 6 rokov (od roku 2006) doposiaű novelizovaný „až“ 23 krát; predtým bol
Trestnýporiadokē.141/1961Zb.za43rokovnovelizovaný„iba“34krát(odroku1962).
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ABSTRACT/SUMMARY:

Although the Criminal Proceedings Act of the Slovak Republic is amended quite frequently, according to the
viewsoftheauthortheefficiencyofthecriminalproceedingsinSlovakiaisnotsufficient.Thepresentedarticle
suggestssomeelementsrelatingtovariousissuesofcriminalproceedingsinorderforittobecomeastimulus
ofacademicdiscussions.ItfocusesprimarilyonthepreͲtrialphaseofcriminalproceedingsanditalsosuggests
somesolutionstotheexistinglegalproblems.Theissuesdiscussedinthearticlehavebeenofmajorinterestto
professionals,especiallytopublicprosecutors.
One of the elements outlined in the article is the system of eͲgovernment (also from the perspectives of
criminal proceedings) and the matter of eͲcommunication within the system of public bodies. The author
attemptstolookattheaboveissuesfromthetechnicalbutalsoformthelegalpointofview.
TheaimoftheauthoristolookatthepossibilitiesofsimplifyingthepreͲtrialstageofcriminalproceedingsand
tointroducesomepossibilitiesofimprovingthisstagealsofromtheperspectiveoftimeandfinancialefficacy.
Theauthorisoftheopinionthatrelevantchangesinthesystemcouldbeachievedbysomemodificationsin
thecurrentlegalsystem.
Theauthorhasdecidedtointroducehisviewsbyrelyingonhisprofessionalexpertiseofapublicprosecutor.
Healsolookedintoforeignjurisdictionsinwhichsimilarproblemsoccurred.


1.

TRESTNÉKONANIE–PODSTATAAZÁUJMYSTRÁNKONANIA

Aby názory, konštrukcie, závery, ēi návrhy uvedené vtomto príspevku boli pre ēitateűov, podűa
možnostíēonajzrozumiteűnejšie,považujemezapotrebnéuviesƛnaúvodštyridôležitévýchodiská,
ktorébolizákladomprianalýzepoznatkov,definovaníproblémovaichpríēinaformulovaníniekde
ibahrubýchkonceptov,indekonkrétnychnávrhovriešení.
Od prijateűnosti východiskových téz sa zrejme bude odvíjaƛ prijatie, ēi neprijatie ěalej uvedených
ēiastkových návrhov riešení de lege ferenda naznaēených vtomto príspevku do ěalšej diskusie,
ktorá je nevyhnutným predpokladom ěalších procesov akrokov, ktorých produktom by mali byƛ
konkrétnenávrhylegislatívnychzmien.

2.

ZÁKLADNÉVÝCHODISKÁPRISKÚMANÍPROBLEMATIKY

Prvým relevantným východiskom je vnímanie trestného konania, napriek jeho osobitostiam,
ktorésúprítomnénajmävpredsúdnomkonaní,akokonaniasporového.
Druhým relevantným východiskom je prijatie konceptu, že trestné konanie do štádia podania
obžaloby je (má byƛ) konanie striktne neverejné sminimálnou ingerenciou obvineného
apoškodeného, priēom jeho úēelom je vyhűadaƛ azabezpeēiƛ dôkazy (podklady pre súdne
konanie)abymohlibyƛnavrhnuté/predloženésúduspolusobžalobounaichvykonanie.
Tretím východiskom je nutnosƛ formálne garantovaƛ asúēasne prakticky zabezpeēiƛ štandard
procesných (len procesných?) práv dotknutých subjektov trestného konania – obvineného
ipoškodeného,vrozsahuvymedzenomvDohovoreoochraneűudskýchprávazákladnýchslobôd,
ÚstavySR,akoajustálenejjudikatúryEurópskehosúdupreűudsképrávaaÚstavnéhosúduSR.
Štvrtým východiskom je prijatie konceptu elektronického výkonu verejnej moci asnaha ojeho
efektívnuimplementáciudoslovenskéhojustiēnéhosystémunajmänaelektronickédoruēovanie
akomunikáciu medzi orgánmi verejnej moci asubjektmi trestného konania, ako ajmedzi
orgánmiverejnejmocinavzájom.
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ÚELTRESTNÉHOKONANIA–ROZHODNUTIE„SPORU“MEDZIŠTÁTOMAOBVINENÝM

Aby sme mohli identifikovaƛ problémy trestného konania, analyzovaƛ ich anavrhovaƛ koncepty
riešení, považujeme za potrebné vychádzaƛ zlegálnej definície úēelu trestného konania uvedenej
3
vust.§1 Tr. poriadku . Ztejto definície vyplýva, že primárnym úēelom trestného konania je
vyriešiƛ„spor“medzištátomapáchateűom–vyriešiƛotázkuvinyobvinenéhoavnadväznostina
toprípadneajotázkuspravodlivéhotrestu.Právapoškodenéhoakoěalšiehovýznamnéhosubjektu
trestného konania, prípadne iných dotknutých subjektov (napr. oznamovateű) sú podűa platnej
právnejúpravyažsekundárnympredmetomzáujmutrestnéhokonania.
Vtrestnom konaní ako strany sporu vystupujú na jednej strane štát, vmene ktorého
chráni/zastupuje verejný záujem policajt aprokurátor ana strane druhej stojí trestne stíhaná
osoba, oktorej policajt, resp. prokurátor tvrdia (v uznesení ovznesení obvinenia, vobžalobe, ēi
vnávrhu dohody ovine atreste), že sa dopustila protiprávneho konania – trestného ēinu,
popísanéhovuvedenýchprávnychaktoch.

4.

POŠKODENÝAKOALŠIASTRANASPORU
4

V prípadoch, keě bola trestným ēinom spôsobená škoda , do sporového konania spravidla ako
5
ěalšia strana sporu vstupuje aj poškodený , ktorý si vtzv. adhéznom konaní uplatŸuje proti
obvinenémunároknanáhraduškody,ktorámubolaspôsobenátrestnýmēinom.
Zpohűaduoptimalizáciezaƛaženosticeléhojustiēnéhosystémusajavíbyƛefektívne,abybolovēo
najväēšom poēte trestných vecí rozhodnuté onároku poškodeného už vtrestnom konaní, lebo
vopaēnom prípade je justiēný systém zaƛažený ěalším, civilným konaním opriznaní nároku
poškodenéhonanáhraduškody,oktoromrozhodujeěalší/inýcivilnýsudca,ēisenát.
6
Ajkeězákonvust.§287ods.1Tr.poriadku umožŸuje,ēidokoncastanovuje,žesúdrozhodujúci
vtrestnej veci má spravidla uložiƛ obžalovanému, aby poškodenému nahradil škodu uvedenú
vust.§46 ods.1 Tr. poriadku5, ak bol nárok riadne avēas uplatnený Prax je však taká, že
7
poškodení sú súdmi spoukazom na ust.§288 ods.1, resp. ods.2 Tr. poriadku  vo významnom


3)Znenieust.§1Tr.poriadku:
Trestný poriadok upravuje postup orgánov ēinných vtrestnom konaní asúdov tak, aby trestné ēiny boli náležite zistené aich
páchatelia podűa zákona spravodlivo potrestaní, priēom treba rešpektovaƛ základné práva aslobody fyzických osôb
aprávnickýchosôb.
4)Pojemškodajenaú elyTrestnéhozákonavymedzenývust.§124Tr.zákona.
5)Pojempoškodenýjedefinovanývust.§46ods.1Tr.poriadkutak,že:
(1)Poškodenýjeosoba,ktorejbolotrestnýmēinomublíženénazdraví,spôsobenámajetková,morálnaaleboináškodaalebo
boliporušenéēiohrozenéjejinézákonomchránenéprávaaleboslobody.
6)Znenieust.§287ods.1Tr.poriadku:
(1)Aksúdodsudzujeobžalovanéhopretrestnýēin,ktorýmspôsobilinémuškodu,uvedenúv§46ods.1,uložímuspravidla
vrozsudku,abyjupoškodenémunahradil,akbolnárokriadneavēasuplatnený.Aktomunebránizákonnáprekážka,súduloží
obžalovanémuvždypovinnosƛnahradiƛškodu,akjejejvýškasúēasƛoupopisuskutkuuvedenéhovovýrokurozsudku,ktorýmbol
obžalovanýuznanýzavinného,aleboakideonáhradumorálnejškodyspôsobenejúmyselnýmnásilnýmtrestnýmēinompodűa
osobitnéhozákona,pokiaűškodaneboladosiaűuhradená.
7)Znenieust.§288ods.1,2Tr.poriadku:
(1) Ak podűa výsledku dokazovania nie je podklad na vyslovenie povinnosti na náhradu škody alebo ak by bolo treba na
rozhodnutie opovinnosti na náhradu škody vykonaƛ ěalšie dokazovanie, ktoré presahuje potreby trestného stíhania
apredŰžilo by ho, súd odkáže poškodeného na obēianske súdne konanie, prípadne na konanie pred iným príslušným
orgánom. Poškodeného treba oznaēiƛ jeho menom apriezviskom, dátumom amiestom narodenia amiestom bydliska. Ak je
poškodeným právnická osoba, treba ju oznaēiƛ jej obchodným menom alebo názvom, sídlom aidentifikaēným ēíslom podűa
záznamuvobchodnomregistri,živnostenskomregistrialeboinomregistri.
(2)Naobēianskesúdnekonaniealebonakonaniepredinýmpríslušnýmorgánomodkážesúdpoškodenéhotiežsozvyškom
jehonároku,akmunárokzakéhokoűvekdôvodupriználensēasti.
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poēte prípadov odkázaní so svojimi nárokmi, buě vcelom rozsahu alebo sēasti, na konanie vo
veciachobēianskoprávnych.
Vtej súvislosti je možné pre inšpiráciu uviesƛ, že napr. vo francúzskom právnom systéme súd
konajúci vtrestnej veci rozhoduje ovšetkých súvisiacich vzƛahoch/nárokoch, t.j. aj onáhrade
škody, ēi náhrade nemajetkovej ujmy, ēo sa zhűadiska efektivity trestnej justície môže javiƛ ako
zaƛažujúce, zhűadiska celého justiēného systému je to však podstatne efektívnejšie, keě jeden
sudca/senát vec naštuduje, vyhodnotí arozhodne ovšetkých porušených právach, vzƛahoch
anárokochznichvyplývajúcich,ēiužzhűadiskatrestnéhoalebocivilnéhopráva.

5.

ZODPOVEDNOSePOŠKODENÉHOAKOSTRANYTRESTNÉHO/SPOROVÉHOKONANIA

Vnadväznosti na uvedené považujeme za potrebné poukázaƛ na skutoēnosƛ, že poškodený ako
subjekt/strana vtrestnom konaní nesie bremeno zodpovednosti za výsledok trestného konania
vsúvislostisochranoujehoprávazákonomchránenýchzáujmov.
8
Poškodený má právo vprípadoch ustanovených Trestným poriadkom  sa vyjadriƛ, ēi súhlasí
strestným stíhaním, má právo uplatniƛ nárok na náhradu škody, robiƛ návrhy na vykonanie
dôkazovalebonaichdoplnenie,predkladaƛdôkazy,nazeraƛdospisovapreštudovaƛich,zúēastniƛ
sa na hlavnom pojednávaní ana verejnom zasadnutí konanom oodvolaní alebo odohode
opriznanívinyaprijatítrestu,vyjadriƛsakvykonanýmdôkazom,máprávozávereēnejreēiaprávo
podávaƛopravnéprostriedkyvrozsahuvymedzenomtýmtozákonom.
Práva poškodeného je oprávnený uplatŸovaƛ iba poškodený alebo jeho splnomocnenec, ēím je
definovaná aj jeho zodpovednosƛ za ich (ne)uplatnenie riadne avēas. Základným predpokladom
toho,abymoholbyƛpoškodenýúspešnývadhéznomkonaníje,žesiriadne(uvediedôvodavýšku
uplatnenej náhrady škody) avēas (najneskôr do skonēenia vyšetrovania alebo skráteného
9
vyšetrovania)uplatnínároknanáhraduškody. 
Poškodenýjevtrestnomkonanístranou,pretojedôvodnéaoprávnenéodnehooēakávaƛ,žebude
aktívne vykonávaƛ svoje práva achrániƛ svoje záujmy. Trestný poriadok umožŸuje poškodenému
nechaƛ sa zastupovaƛ právnym zástupcom (splnomocnenec poškodeného), ktorým môže byƛ aj
pracovník organizácie na pomoc poškodeným (§ 53 ods.1 Tr. poriadku). Je však právom
poškodeného rozhodnúƛ sa, ēi ado akej miery bude vkonaní aktívny, zaujímaƛ sa ojeho priebeh
avýsledok,ēibudeuplatŸovaƛsvojeprípadnénárokynanáhraduškody.
Štát preto Trestným poriadkom apostupom orgánov ēinných vtrestnom konaní podűa neho,
poškodenému vytvára podmienky, poskytuje mu ktomu potrebné informácie (§ 49 ods.2 Tr.
poriadku).Štátvšaknemôžesuplovaƛjehovôűuavykonávaƛúkony,naktoréjeoprávnenýibasám
poškodenýakonositeűtýchtopráv.
Takéto vnímanie role poškodeného koreluje sposlaním orgánov Prokuratúry SR (prokurátorov)
vymedzeným vēlánku 149 Ústavy SR apremietnutého do zákona oprokuratúre, chrániƛ práva
azákonom chránené záujmy fyzických aprávnických osôb a štátu, anie vykonávaƛ práva
poškodeného, ktorý je stranou vtrestnom konaní (v štádiu súdneho konania), rovnako ako
prokurátoraobžalovaný,zodpovednouzauplatneniesvojichpráv.


8)Pozriznenieust.§211Tr.poriadku(súhlaspoškodeného).
9)Znenieust.§46ods.3Tr.poriadku:
(3)Poškodený,ktorýmápodűazákonaprotiobvinenémunároknanáhraduškody,ktorámubolaspôsobenátrestnýmēinom,je
tiež oprávnený navrhnúƛ, aby súd vodsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosƛ nahradiƛ túto škodu; návrh musí
poškodenýuplatniƛnajneskoršiedoskonēeniavyšetrovaniaaleboskrátenéhovyšetrovania.Znávrhumusíbyƛzrejmé,zakých
dôvodovavakejvýškesanároknanáhraduškodyuplatŸuje.
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Takto vnímanej roli poškodeného navrhujeme prispôsobiƛ aj jeho oprávnenia vpredsúdnom
konaní, ktoré pri niektorých oprávneniach nie celkom korešpondujú stakýmto konceptom, resp.
zámersledovanýzákonomjemožnédosiahnuƛajinak,pretonavrhujemezvážiƛ,vzáujmezvýšenia
efektivity trestného konania, vypustenie/modifikáciu niektorých oprávnení poškodeného, resp.
povinnostíorgánovēinnýchvtrestnomkonaní.

6.

PRÍPRAVNÉKONANIE–PÔVODNÝZÁMERASKUTONOSe

Aj keě prax preukazuje nieēo iné, predmetom aúlohou prípravného konania podűa zámerov
rekodifikácie Trestného poriadku vroku 2005 nemalo byƛ vykonávanie dôkazov, ēasto aj
opakovane (pred vznesením obvinenia apo Ÿom). Rekodifikácia mala priniesƛ zjednodušenie
azrýchlenieprípravnéhokonania,ktorépredrokom2005prebiehalotak,ževrámcivyšetrovania
bolovykonanéúplnecelédokazovanie,ktorésaznovuzopakovalovkonanípredsúdom.
Pôvodne bolo deklarovaným cieűom rekodifikácie zrýchlenie fázy predsúdneho konania atým aj
celého trestného konania prenesením ƛažiska dokazovania na konanie pre súdom, kde sa mali
dôkazy vykonaƛ kontradiktórnym spôsobom, t.j. srovnocennou možnosƛou strán zúēastniƛ sa na
ich vykonaní, uvádzaƛ kvykonaným dôkazom svoje vyjadrenia, resp. vprípade vypoēúvania osôb
klásƛ im doplŸujúce otázky. Prípravné konanie už nemalo slúžiƛ na zdŰhavé vykonávanie
dokazovanianajprvpredvznesenímobvinenia,potomdruhýkrátpovzneseníobvineniaaznovudo
treticepopodaníobžalobyvkonanípredsúdom(týkasatonajmävýsluchovsvedkov).
Za nesporné pozitívum rekodifikácie je možné oznaēiƛ zavedenie možnosti využitia odklonov
vtrestnomkonaní,ktorérekodifikáciapriniesla(dohodaovineatreste),resp.používanieužskôr
10
zavedených odklonov (zmier , podmieneēné zastavenie trestného stíhania) sa rozšírením ich
použiteűnosti(prizmieri)aprecizáciouichprávnejúpravyvýznamnezvýšila.Zarovnakodôležitéje
možné považovaƛ aj metodické usmerŸovanie apodpora pri využívaní odklonov prokurátormi
vprípravnomkonanízostranyGenerálnejprokuratúrySRakrajskýchprokuratúr.
Prípravné konanie (ak sa nejedná oveci vybavované svyužitím odklonov) sa však aj naěalej
vykonáva vpodobnom širokom rozsahu ako pred rokom 2005. Prispela ktomu nie celkom
jednoznaēná právna úprava, ako aj tendencia súdov zdôvodu podűa §241 ods.1 písm.f) Tr.
poriadkuodmietnuƛobžalobuavracaƛveciprokurátorovi,akzistízávažnéprocesnéchyby,najmä
pre porušenie práva na obhajobu zdôvodu absencie kontradiktórnosti vykonania dôkazov.
Prípravne konanie však nemá (maƛ) povahu kontradiktórneho konania, má byƛ vykonávané pod
dozorom prokurátora, ktorý postup policajta môže usmerŸovaƛ pokynmi apod kontrolou sudcu
preprípravnékonanie.Jehoúēelommábyƛzabezpeēiƛpodkladypresúdnekonanie.
Voēi právoplatným uzneseniam súdov oodmietnutí obžaloby avrátení veci prokurátorovi zákon
nepripúšƛa podanie mimoriadneho opravného prostriedku, preto vtomto smere je veűmi ƛažké
zjednotiƛ pohűad prokurátorov isudcov na aplikáciu uvedeného ustanovenia11, vdôsledku ēoho



10) Inštitút zmieru bol do Trestného poriadku ē. 141/1961 Zb. doplnený novelou ē.422/2002Z.z. (úēinnosƛ od 1.10.2002).
Trestný poriadok ē.301/2005Z.z. rozšíril použiteűnosƛ zmieru na preēiny shornou hranicou trestnej sadzby do 5 rokov (do
31.12.2005úmyselnétrestnéēinyshornouhranicoutrestnejsadzbydo3rokov,resp.nedbanlivostnétrestnéēinydo5rokov).
11)Ktomupozrinapr.uznesenieKrajskéhosúduvŽiline1To/23/2009Ͳ205z3.3.2009ajehoprávnevety:
I. Prokurátor je vzmysle §2 ods.10 Tr. poriadku povinný zákonom upraveným postupom náležite zistiƛ skutkový stav veci
vrozsahunevyhnutnomnajehorozhodnutieaznehovychádzaƛprikaždomprocesnomihmotnoprávnomrozhodnutí,vrátane
rozhodnutiaopodaníobžalobyvzmysle§234ods.1Tr.poriadku.Pretoajpostupprokurátorapodűa§234ods.1Tr.poriadku
predpokladá dostatoēné objasnenie veci minimálne vtakom rozsahu, aby zneho bolo zrejmé, že: – skutok sa stal, – skutok
vykazuje všetky znaky skutkovej podstaty žalovaného trestného ēinu, – existuje spoűahlivý záver, že žalovaný skutok spáchal
obvinenýa–niesúdanéokolnostivyluēujúcetrestnúzodpovednosƛ(§22,§23Tr.zákona).
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dochádzalo kveűmi diskutabilným vráteniam vecí do prípravného konania, ktoré zrejme nebolo
vsúladespôvodnýmzámeromrekodifikácie–zhromaždiƛpodkladypresúdnekonanie(vyhűadaƛ,
zabezpeēiƛ dôkazy), ēo najskôr ich predložiƛ súdu avykonaƛ dôkazy procesne relevantným
spôsobomvsúdnomkonaní,anievovyšetrovaní,kdesúnavyšeēastovykonanébezichprocesnej
relevanciepresúdnekonanie.
Nejednoznaēnosƛ právnej úpravy je negatívnym javom zhűadiska právnej istoty dotknutých
subjektovpráva,akoajzhűadiskapredvídateűnostiaplikácieprávaorgánmiverejnejmoci.Takýto
stavdoviedolNajvyššísúdSRvroku2009ktomu,žerozdielnuaplikáciuustanoveníopoužiteűnosti
dôkazov v konaní pred súdom súdmi Slovenskej republiky, najmä výsluchov vykonaných
vprípravnom konaní, zjednotil vo svojom stanovisku Tpj 63/2009 zo 7.12.2009 publikovanom
12
vZbierke rozhodnutí astanovísk súdov SR pod ēíslom 30/2010. Zprávnych viet stanoviska  je
zrejmé vakých zásadných veciach mali aj/najmä věaka nejednoznaēnej právnej úprave súdy
rozdielneprávnenázory.
Kpoužiteűnosti výsluchov, ktoré boli vykonané vprípravnom konaní, v konaní súdnom boli
publikovanéajěalšiesúdnerozhodnutiaakonapr.uznesenieKrajskéhosúduvŽiline1To90/2009
13
publikované pod ēíslom 21/2011 , ēi uznesenie Najvyššieho súdu SR 2Tdo 4/2011 z8.3.2011,
14
publikovanépodēíslom14/2012 aěalšie,ktorélenpotvrdzujúzáveronejednoznaēnostiprávnej
úpravy.


II.Vyššieuvedenépodmienkytvorianevyhnutnýzákladnaposúdenie,ēivýsledkyvyšetrovaniaaleboskrátenéhovyšetrovania
dostatoēneodôvodŸujúpodstavenieobvinenéhopredsúd.Aknebudesplnená,ēoilenjednaznich,oprávneneaopodstatnene
prichádzadoúvahypostupsúdupodűa§241ods.1písm.f)Tr.poriadkupretoženiejeprípustné,abyprokurátorprenášalsvoje
povinnosti,vyplývajúcemuzustanovenia§2ods.10Tr.poriadkunasúdaoēakával,žesúdbudekonaƛoobžalobe,ktorása
opiera odôkazné prostriedky absolútne nepoužiteűné vtrestnom konaní, aže až súd vyrieši (dokazovaním na hlavnom
pojednávaní)základnépredpokladytrestnejzodpovednostiobvineného.
12)PrávnevetyzjednocujúcehostanoviskatrestnoprávnehokolégiaNajvyššiehosúduSRTpj63/2009prijatého7.12.2009:
I. Obžaloba vtrestnej veci môže byƛ opretá ovýpovede svedkov ainé dôkazy vykonané pred vydaním uznesenia ovznesení
obvinenia, prípadne pred oznámením uznesenia ovznesení obvinenia jeho vyhlásením (§ 206 ods.1 Tr. poriadku), ak kich
vykonaniudošlopozaēatítrestnéhostíhania"voveci"podűa§199ods.1Tr.poriadku. 
II. Ak je ale výpoveě svedka jediným usvedēujúcim dôkazom alebo vo významnej miere rozhodujúcim dôkazom, oktorý chce
prokurátor,akonositeűdôkaznéhobremenavkonanípredsúdom,oprieƛobžalobu,jenevyhnutnétakéhosvedkavypoēuƛažpo
vznesení obvinenia (alebo svedka vypoēutého pred týmto úkonom znovu vypoēuƛ), atak zachovaƛ právo obvineného na
obhajobu(právonakontradiktórnypostup).
Výnimku zkontradiktórneho postupu predstavujú výpovede svedkov, ktoré majú vzmysle §263 ods.3 písm.b) Tr. poriadku
charakter neodkladného alebo neopakovateűného úkonu; taký charakter majú aj výpovede svedkov mladších ako 15 rokov
(§135ods.2vetadruháTr.poriadku).
III. Ak obvinený po vznesení obvinenia sám (prostredníctvom obhajcu) žiada zopakovaƛ výsluchy iných svedkov, je na úvahe
orgánov ēinných vtrestnom konaní, aby po posúdení dôkaznej situácie vo veci rozhodli opotrebe vykonaƛ kontradiktórny
výsluchsvedka.Naspravodlivésúdnekonanieanakritickúprevierkuvýpovedesvedkapostaēuje,akjevýsluchsvedkavykonaný
vprítomnostiobvinenéhoalebojehoobhajcuvkonanípredsúdom.
13)PrávnevetykuzneseniuKrajskéhosúduvŽiline1To90/2009z11.8.2009publikovanépodēíslom21/2011:

I. Obvinený sa môže právne úēinne vzdaƛ práva na preštudovanie spisu až potom, keě policajt považuje vyšetrovanie alebo
skrátene vyšetrovanie za skonēené ajeho výsledky za postaēujúce na podanie návrhu na obžalobu alebo na iné rozhodnutie
aakomuboloznámenýdátum,ēasamiestovykonaniatohtoúkonu.Aksaobvinenývzdalprávanapreštudovaniespisu,hoci
nebolisplnenéuvedenépožiadavkyzákona,vzdaniesatohtoprávaobvinenýmjeprávneneúēinné.
II. Nedodržanie kontradiktórneho postupu pri výsluchu svedkov, ktorí nie sú vo vzƛahu kobvinenému osobami uvedenými
vustanovení §130 Tr. por., nie je samo osebe dôvodom na odmietnutie obžaloby avrátenie veci prokurátorovi podűa §241
ods.1písm.c/alebopodűa§244ods.1písm.h/Tr.por.
III.Presvedkov,ktoríniesúvovzƛahukobvinenémuosobamiuvedenýmivustanovení§130Tr.por.,platívšeobecnápovinnosƛ
svedēiƛpodűa§127Tr.por.bezmožnostiodoprieƛvýpoveěpodűa§130ods.1Tr.por.,pretotiežniejenamiesteužvtomto
štádiu preskúmavania obžaloby alebo predbežného prejednania obžaloby prejudikovaƛ, že takíto svedkovia na hlavnom
pojednávaníodmietnuvypovedaƛ,zmeniavýpovede,zomrúalebosanahlavnépojednávanienedostavia.
14)PrávnevetykuzneseniuNajvyššiehosúduSR2Tdo4/2011z8.3.2011,publikovanépodēíslom14/2012: 
I.Svedok,ktorýbolskôrobvinený,resp.jeobvinenýzúēastinatrestnomēineobvineného,voveciktoréhovypovedá,mávždy



64

M !"#$%&
O''"(")&*+ 3/2012
P%$%&
S%,%-"




WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK

Aj vzhűadom kuvedenému súēasný stav právnej úpravy prípravného konania považujeme za
koncept, ktorého efektivita má znaēné rezervy, preto navrhujeme jeho úpravy. Vtomto smere
budezrejmeprínosomajpripravovanýnávrhsmerniceEurópskehoparlamentuaRadyoprávena
prístup kobhajcovi vtrestnom konaní a opráve na komunikáciu po zatknutí („Directive of the
EuropeanParliamentandoftheCouncilontherightofaccesstoalawyerincriminalproceedings
15
and on the right to communicate upon arrest “). Jednou zo základných myšlienok autorov
smernice (Európska komisia) je vēo najskoršej fáze trestného konania, ihneě po identifikovaní
podozrivého alebo obvineného, priznaƛ mu práva vrozsahu smernice jednotne vrámci celej
Európskejúnie,tzn.umožniƛosobepodozrivej/obvinenejuplatniƛprávonaobhajobuaprítomnosƛ
obhajcu na úkonoch. alším zcieűov návrhu je eliminovaƛ opakovanie úkonov vykonaných
vpredsúdnom konaní (z dôvodu konštatovania porušenia práv obhajoby), ēo bolo identifikované
akoproblémvoviacerýchštátochEÚ.Textnávrhusmernicesanazákladepripomienokdynamicky
mení,zrejmeajpretojehoaktuálnapodobaniejeešteverejnepublikovaná.

7.

OBANPOCHOPÍROZUMNÉVYSVETLENIEALEJEMOŽNÉPOVAŽOVAePLATNÚPRÁVNUÚPRAVUZA
ROZUMNÚ?

Osoby, ktoré sú predvolávané avypoēúvané vtej istej veci opakovane väēšinou nerozumejú
dôvodomtakéhopostupu.Ajkeěimpolicajt,prokurátor,ēisudcaprocesnédôvodyopakovaných
výsluchov vysvetlia, tieto dôvody vyplývajúce znastavenia platnej právnej úpravy ajudikatúry
súdov (nielen) im pripadajú ako nie celkom rozumné, resp. akceptovateűné. Osoby svedkov/
poškodených sú preto logicky znechutené zpriebehu trestného konania aplynutím ēasu strácajú
ochotu/záujemzúēastŸovaƛsanajehoúkonochaplniƛsisvojuobēiansku/právnupovinnosƛ.
Rovnakovážnymproblémomjeajto,žepostupomēasusivypoēúvanéosobypamätajústálemenej
detailov,ēomôževniesƛdoichopakovanýchvýpovedínepresnosti,ktorýchnáslednévysvetűovanie
je ēasto pre tieto osoby veűmi nepríjemne. Nepotrebujeme byƛ odborníci na posúdenie
pamäƛových schopností ēloveka, aby nám bolo jasné, že "zabúdanie" vēasovom horizonte – po
týždni, po mesiaci, po roku ēi dvoch aviac rokoch, je úplne prirodzené, tzn. ēím dlhšie trestné
konanie trvá, ēím saviac úkony opakujú, týmsa priamo úmerne znižuje vymožiteűnosƛ práva. Na
koncizdŰhavéhotrestnéhoprocesupotomspravidlaostávasvedkom/poškodenýmnegatívnypocit,
spojenýsoűutovanímochotyspolupracovaƛ(prejaviƛobēianskuuvedomelosƛaosobnústatoēnosƛ)
sorgánmiverejnejmoci,akoajspocitomnedôveryvoēifungovaniusystémutrestnejjustície,resp.
vnútorné presvedēenie dotknutej osoby onerozumnom fungovaní systému na základe
vyhodnoteniavlastnej/osobnejskúsenosti,ēoohrozujeautoritusystémuverejnejmociakotakého.


právo odmietnuƛ výpoveě podűa §130 ods.2 Tr. por., ato aj vtedy, ak sa trestné stíhanie proti nemu vedie alebo viedlo
samostatne.Aksvedoktotosvojeprávovyužije,jehoskoršiuvýpoveěnemožnopredikciu§263ods.3písm.c/Tr.por.preēítaƛ
na hlavnom pojednávaní. Predchádzajúcu výpoveě takéhoto svedka, na hlavnom pojednávaní, je však možné preēítaƛ na
hlavnom pojednávaní len podűa §263 ods.4 Tr. por. za podmienky, že svedok bolpred výsluchom, ktorého sa zápisnica týka
osvojom práve odoprieƛ výpoveě riadne pouēený avýslovne vyhlásil, že toto právo nevyužíva aak bol výsluch vykonaný
spôsobomzodpovedajúcimustanoveniamTr.poriadku.
II. Právo svedka odoprieƛ výpoveě, ak by svojou výpoveěou spôsobil nebezpeēenstvo trestného stíhania sebe alebo osobám
uvedenýmv§130ods.2vetaprváTr.por.jedôsledkomústavnejochranyatátomáprednosƛpreddosiahnutímúēelutrestného
stíhania(§1Tr.por.),atoajvtedy,akbyvdôsledkujejuplatneniadokazovanievkonkrétnejvecitrpelotzv.dôkaznounúdzou.
III.Vzmysle§263ods.4Tr.por.výslovnévyhláseniesvedkapopouēeníēisvojeprávoodoprieƛvypovedaƛpodűa§130ods.2Tr.
por. využíva alebo nevyužíva musí byƛ vyjadrené takým spôsobom, aby neboli pochybnosti ojeho prejavenej vôli odoprieƛ
výpoveěalebovypovedaƛ.Svedkanemožnonútiƛ,abyktomupoužilpriamoformuláciuuvedenúvzákone.
15) Znenie publikovaného návrhu smernice sdôvodovou správou, ktorý je predmetom pripomienkovacieho konania
vpracovnejskupineaorgánoch/výborochEÚ:
http://eurͲlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0326:EN:NOT 
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Vpraxiniejeojedinelé,žetáistáosobajevtejistejtrestnejvecivypoēutáako:
1. osoba,ktorápodalatrestnéoznámenie,
2. svedokͲpoškodenýpozaēatítrestnéhostíhania„voveci“,
3. svedokͲpoškodenýpovzneseníobvinenia,
4. svedokͲpoškodenývrámcikonfrontáciesinouosobou(obvinený,svedok),
5. svedokͲpoškodenývkonanípredsúdom.
Napriek tomu, že všetkých týchto 5 výsluchov bude vykonaných vsúlade so zákonom po
príslušnomzákonnompouēení,prerozhodnutiesúduvovecijerelevantnýažtenposlednývýsluch,
priēomvýsluchyvbode1a2súakodôkaz,spoukazomnavyššieuvedenújudikatúruslovenských
súdov, považované za nepoužiteűné, hoci boli získané zákonným spôsobom. Tieto výsluchy majú
slúžiƛ orgánom ēinným vtrestnom konaní iba ako podklady na zaēatie trestného konania, ēi
vznesenieobvinenia.
Okrem spomenutých výsluchov sa vtrestnom konaní vykonávajú aj ěalšie úkony, napr.
rekonštrukcia,rekognícia,ēizávereēnépreštudovaniespisu,kdesaoēakáva/vyžadujeúēasƛsvedka,
ēi poškodeného. Pritom bežný obēan – laik, nerozlišuje, ēo sa týka poētu apoužiteűnosti úkonov,
medzi vypoēutím do zápisnice opodaní trestného oznámenia, kde je tiež riadne pouēený,
vypoēutím do zápisnice ovýsluchu svedka (pred, ēi po vznesení obvinenia), alebo vyjadrením
vrámciuplatnenianávrhovnadoplnenie(skráteného)vyšetrovaniapodűa§208Tr.poriadku,takže
tých"bodov"ktorévedúkvyššiespomínanému"znechuteniu"bymohlobyƛuvedenýchajviac.

8.

PREOSAPOREKODIFIKÁCIINEZMENILPOH@ADNAÚLOHUPRÍPRAVNÉHOKONANIA?

PrispôsobeaplikácierekodifikovanéhoTrestnéhoporiadkuvroku2005zohralozrejmevýznamnú
rolutradiēnévnímanieprípravnéhokonaniazostranyorgánovēinnýchvtrestnomkonaníasúdu.
Prípravné konanie bolo dlhé obdobie pred rekodifikáciou vnímané ako „vyšetrovanie, ēi
vyhűadávanie“, vktorom sa vykonajú všetky dostupné dôkazy, ktoré sa následne predložia spolu
sobžalobousúdunaichopätovnévykonaniearozhodnutievoveci.
Zavedenímkoncepcie,podűaktorejsaobžalovaný,poškodenýaprokurátorstalistranamitrestného
konania(prokurátoražpopodaníobžaloby)sa malzásadnezmeniƛpohűadnaprípravnékonanie
apodanie obžaloby. Tejto koncepcii by zodpovedalo, ak by obžalovaný mal nárok iba na
oboznámenie sa so zoznamom dôkazov, ktoré navrhuje prokurátor vykonaƛ vsúdnom konaní.
Samozrejme trestne stíhaná osoba musí byƛ zákonom stanoveným spôsobom oboznámená
spredmetomkonania(obvinenie),abymohlanavrhnúƛdôkazyajona,priēomvšetkynavrhované
dôkazyvykonávasúd,resp.stranyktorévykonaniedôkazunavrhli.
Bremeno dokazovania (preukázania tvrdení obžaloby, obhajoby, ēi poškodeného) sa vsúdnom
konaní po rekodifikáciu presunulo zo sudcu na prokurátora, resp. stranu, ktorá príslušný dôkaz
osvojomtvrdenínavrhlavykonaƛ.
Stav, keě policajt/prokurátor vykoná kompletné dokazovanie apotom ho predloží na
preštudovanie obvinenému ajeho obhajcovi, ktorí si následne môžu prispôsobiƛ obhajobné
tvrdenia obsahu vyšetrovacieho spisu, sa javí byƛ ako iracionálny anezodpovedajúci rovnosti
postaveniaprocesnýchstrán(prokurátoraaobžalovaného)vsúdnomkonaní.
Vtej súvislosti považujeme za potrebné uviesƛ, že aj obhajca obvineného má vtrestnej veci
založený "spis obhajoby", priēom orgány ēinné vtrestnom konaní ani súd vžiadnom štádiu
trestného konania nemajú právo/možnosƛ tento spis „preštudovaƛ“ – kde je potom "rovnosƛ
zbraní" vo fáze kontradiktórneho konania pred súdom, keě strana obhajoby je vopred (niekoűko
týždŸov, mesiacov pred hlavným pojednávaním, ēi verejným zasadnutím súdu) komplexne



66

M !"#$%&
O''"(")&*+ 3/2012
P%$%&
S%,%-"




WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK

informovaná oargumentoch adôkazoch obžaloby, zatiaű ēo druhá strana vôbec. Je to
primerané/spravodlivéaslúžitonaprospechdosiahnutiaúēelutrestnéhokonania?

9.

ZÚŽENIERÁMCAPREDOKAZOVANIEVPRÍPRAVNOMKONANÍ
16

Vprípadoch, keě sa trestná vec/spor nevyrieši využitím niektorého zodklonov  (odklony
predpokladajú priznanie obvineného) je potrebné ƛažisko dokazovania presunúƛ ēo najskôr do
štádia súdneho konania. Dôkazy majú byƛ ēo najrýchlejšie vyhűadané, zabezpeēené, anie
vykonávanévrámcivyšetrovaniavcelomrozsahusvedomím,žeēasƛvykonanýchdôkazovnemá
relevanciu pre súdne konanie. Naplno sa to prejavuje napr. aj pri dôkazoch zabezpeēovaných
cestoudožiadaníoprávnupomoc,ktorévýznamnepredlžujúdŰžkutrestnéhokonania.Dožiadané
orgány cudzích štátov neznalé nášho právneho systému sa „ēudujú“, keě ich žiadame opätovne
ovykonanie úplne toho istého výsluchu, ktorý pre slovenské orgány už vykonali (spravidla po
vzneseníobvinenia)atomupotomzodpovedáajrýchlosƛvybaveniadruhéhodožiadaniaoprávnu
pomoc(niekoűkomesiacoviviacakorok)atosmestáleeštelenvštádiuprípravnéhokonania.
V tomto smere sa javí ako potrebné zákonne oveűa jednoznaēnejšie stanoviƛ – zúžiƛ rámec na
vykonávanie dôkazov vprípravnom konaní iba na neodkladné aneopakovateűné atiež posilniƛ
možnosƛ vykonaƛ najdôležitejšie dôkazy vprípravnom konaní za prítomnosti sudcu pre prípravné
konanie,ēobyzabezpeēilotaktovykonanémudôkazuprocesnúrelevanciuajvsúdnomkonaní.
Bolo by vhodné jednoznaēne vyjadriƛ napr. vustanovení §2 Tr. poriadku vnovom odseku za
ods.10,žeúēelompredsúdnehokonaniajevēonajkratšomēasezabezpeēiƛpodkladypresúdne
konanie,vyhűadaƛazabezpeēiƛdôkazyavykonaƛibatie,ktorésúneodkladnéaneopakovateűné
aleboichprokurátorpovažujezapotrebnévykonaƛ,inakbudúvšetkydôkazyvykonanévsúdom
17
konaní.Znenieust.§201ods.2 Tr.poriadkuevidentneniejepostaēujúce.
Akprokurátornepredložísúdudostatoēnépodklady(zoznamnavrhovanýchdôkazovsuvedením,
ēomajújednotlivédôkazypreukázaƛ)navykonaniesúdnehokonania,súdjeoprávnenýodmietnuƛ
obžalobu. Ak prokurátor neunesie vsúdnom konaní dôkazné bremeno, súd obžalovaného spod
obžalobyoslobodí.

10. ÚPRAVAPRÁVOBVINENÉHOAPOŠKODENÉHO
alším problémom efektivity konania je možnosƛ aktívnej úēasti procesných strán na niektorých
úkonoch prípravného konania. Právo obvineného zúēastŸovaƛ sa na úkonoch trestného konania,
okrem tých, kde sa vyžaduje jeho osobná úēasƛ je veurópskych podmienkach kontraproduktívny
nadštandard,ktorýmôževážneskomplikovaƛplynulýpriebehprípravnéhokonania.
18
Oprávneniepoškodenéhopreštudovaƛspisyposkonēenívyšetrovania sajavíbyƛakonadbytoēné
a vpraxi spôsobuje vážne problémy najmä vsituáciách, keě poškodený „nespolupracuje“, je


16)PlatnýTrestnýporiadokupravujenajmätietodruhyodklonov:zmier,podmieneēnézastavenietrestnéhostíhaniaadohoda
ovineatreste.
17)Znenieust.§208ods.1Tr.poriadku:
(2)Policajtpostupujevovyšetrovaníalebovskrátenomvyšetrovanítak,abyēonajrýchlejšiezadovážilpodkladynaobjasnenie
skutkuvrozsahupotrebnomnaposúdenieprípaduazisteniepáchateűatrestnéhoēinu.
18)Znenieust.§208ods.1Tr.poriadku:
(1) Ak policajt považuje vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie za skonēené ajeho výsledky za postaēujúce na podanie
návrhu na obžalobu alebo na iné rozhodnutie, umožní obvinenému, obhajcovi, poškodenému, jeho splnomocnencovi alebo
opatrovníkovi, zúēastnenej osobe ajej splnomocnencovi vprimeranej lehote preštudovaƛ spisy apodaƛ návrhy na doplnenie
vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania; týchto práv sa môžu tieto osoby výslovne vzdaƛ, oēom musia byƛ pouēené. Ak
nejdeokonaniepodűa§204ods.1,obvinenéhoaobhajcuupozornípolicajtnaprávapodűaprvejvetynajmenejtridnivopred.
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vzahraniēí alebo na neznámej adrese, priēomorgány ēinné vtrestnom konaní sa snažia cestou
právnej pomoci splniƛ zákonnú povinnosƛ. Je potrebné uviesƛ, že uvedené oprávnenie
poškodeného sa obsahovo prekrýva správom poškodeného na nahliadnutie do spisu aprávom
navrhovaƛ dôkazy (kedykoűvek), preto sa javí byƛ dôvodné zvážiƛ vypustenie tohto oprávnenia
poškodeného (splnomocnenca alebo opatrovníka, zúēastnenej osoby ajej splnomocnenca),
19
obdobneakojetoupravenéveskejrepublike .
Na druhej strane sa javí byƛ dôvodné, aby poškodený ako strana sporu mohol svoj nárok na
náhradu škody uplatniƛ aj vkonaní pred súdom anie iba do skonēenia vyšetrovania. eská
koncepciaumožŸujúcauplatnenienárokunanáhraduškodypoškodenýmdozaēatiadokazovania
20
nahlavnompojednávaní ,sajavíbyƛakorozumné/primeranériešenie.

11. INFORMOVANIEVEREJNOSTIZOSTRANYORGÁNOVVEREJNEJMOCI
Niekto by mohol povedaƛ, že prípravné konanie je už aj vsúēasnosti neverejné. Formálne áno,
vpraxivšaknastávajúprípady,keějeoprebiehajúcompredsúdnomkonaníinformovanáspravidla
cestoumédiíširokáverejnosƛ.
Je prirodzené alegitímne, že ministerstvá, prokuratúra, ēi súdy, by chceli ēo najskôr pozitívne
prezentovaƛ výsledky práce svojich zložiek pred obēanmi. Na druhej strane však vštádiu
prípravného konania pri rešpektovaní prezumpcie neviny je nevhodné anetaktické informovaƛ
verejnosƛoneskonēenýchtrestnýchveciach.Akmábyƛgarantomzákonnostiprípravnéhokonania
prokurátor,informovanieverejnostioneskonēenýchtrestnýchveciachvtomtoštádiukonania by
samalouskutoēŸovaƛvýhradnesjehosúhlasom.
Prokurátor by mal zvážiƛ zhűadiska taktického iobsahového vhodnosƛ konkrétnych informácií na
poskytnutie médiám, vrátane rešpektovania práv dotknutých subjektov. Vopaēnom prípade je
možné aj pri dobre mienenej snahe oprezentovanie výsledkov svojej práce, zmariƛ nevhodným
zverejnením informácií niektoré taktické varianty. Premyslené zverejnenie informácie otrestnom
konaní samo osebe tiež predstavuje taktický variant, ktorý môže viesƛ kodhaleniu páchateűa
trestnéhoēinu.
alšouprávnouotázkou,ktorávyvstávavsúvislostistlaēovýmibesedamiorgánovverejnejmocije,
ktoanazákladeēohotietoinformáciesprístupŸujeverejnosti.Jepotrebnésiuvedomiƛ,žesajedná
oživétrestnéveciazákon–Trestnýporiadoktaxatívnestanovuje,ktorésubjektymajúoprávnenie
nazeraƛdospisuaakéúkonysúoprávnenésospisomajehoobsahomvykonaƛ.
Ak chceme udržaƛ tézu oneverejnosti prípravného konania, informovanie verejnosti
oprebiehajúcomtrestnomkonanísavtomtoštádiukonaniajavíakonevhodné/neúēelné,resp.za
urēitýchokolnostíjemožnéuvažovaƛdokoncaažo(ne)zákonnostizverejneniaurēitýchinformácií
zasahujúcich do osobnostnej sféry dotknutých osôb (ochrana dobrej povesti), ēi obchodnej sféry
právnických osôb (napr. ochrana obchodného mena, obchodnej súƛaže apod.). Vtomto smere
má/musí byƛ legitímny záujem médií overejnosƛou žiadané/oēakávané informácie podriadený
záujmu na dosiahnutí úēelu trestného konania, vrátane jeho zákonnosti (napr. rešpektovanie
prezumpcieneviny).
Vtej súvislosti je potrebné uvedomiƛ si aj zodpovednosƛ štátu za spôsobenie neprimeranej ujmy
subjektu,ktorýnakoniecmožnoaninebudepostavenýpredsúd.


Túto lehotu možno sich súhlasom skrátiƛ. Návrh na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania môže policajt
odmietnuƛ,akhonepovažujezapotrebný.
19)Pozri§166ods.1Tr.poriadkuR.
20)Pozri§43ods.3Tr.poriadkuR.
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12. ALŠÍ (LEGÁLNY) ZDROJ INFORMÁCIÍ OTRESTNOM KONANÍ – UPOVEDOMENIE OZNAMOVATE@A
APOŠKODENÉHOOZAATÍTRESTNÉHOSTÍHANIAAVZNESENÍOBVINENIA
Trestnékonaniezaēínajúorgányēinnévtrestnomkonanínazákladevlastnéhopodnetu(zúradnej
povinnosti=exoffo)alebonazákladepodnetuodinéhosubjektu–trestnéhooznámenia.
Trestné oznámenie môže pochádzaƛ od subjektu, ktorý je súēasne aj poškodeným vdôsledku
oznamovaného trestného ēinu alebo je oznamovateűom osoba, ktorá nie poškodená. Ak je
oznamovateű súēasne poškodeným je opriebehu avýsledku trestného konania informovaný
dostatoēne.Inájevšaksituácia,akoznamovateűnemáprávnepostaveniepoškodeného.
Predzaēatímtrestnéhostíhaniamôžepolicajtrozhodnúƛoodloženívecipodűa§197Tr.poriadku,
ktoré je síce rozhodnutím meritórnej povahy, nevytvára však prekážku rozhodnutej veci, t.j. pri
zistení nových skutoēností alebo aj bez nich (zmena právneho posúdenia, prehodnotenie
existujúcichdôkazov),jemožnévtejistejveci(determinovanejtotožnosƛouskutku)znovukonaƛ.
V prípadoch, ak policajt rozhodne oodložení veci ešte pred zaēatím trestného konania, je
poškodený ioznamovateű povinne informovaný otomto rozhodnutí zaslaním jeho vyhotovenia.
Protitomutorozhodnutiumajúprávopodaƛpoškodenýioznamovateűsƛažnosƛ.
Rozhodnutíoodloženívecisaprodukujeroēnetisíceaštátbymalpretohűadaƛakodostaƛtakéto
rozhodnutie do dispozície oprávneným subjektom (adresátom) sēo najnižšími nákladmi. Stav sa
vtomto smere zrejme významne zlepší po zavedení elektronických dátových schránok povinných
prevšetkyorgányverejnejmociiprávnickéosobyanepovinnýchpreosobyfyzické.
V tej súvislosti uvádzame, že do budúcnosti sa javí byƛ dôvodné, obdobne, ako to je vmnohých
21
inýchštátoch,ēiastoēneužajveskejrepublike ,rozšíriƛdôvodyodloženiavecialebozastavenia
trestného stíhania aj na prípady, keě absentuje verejný záujem na prerokovaní veci vtrestnom
konanípriēomsubjekt,ktorýsadomáhaltrestnéhostíhaniaanáhradyškodybysvojnárokmohol
uplatniƛ vcivilnom konaní, prípadne formou „súkromnej obžaloby“ (napr. „private prosecution“
vbritskomprávnomsystéme)podanejnasúdespôsobnosƛounakonanievtrestnýchveciach.
Týmbysadonášhoprávnehoporiadkuzaviedolprincípoportunity,ktorýbymoholbyƛtémouna
samostatný príspevok, preto sa ním nebudeme hlbšie zaoberaƛ. Štát by si však jeho zavedením
zabezpeēil personálne ivýkonové kapacity na efektívnejšie riešenie protiprávnych konaní
závažnejšejpovahy.
Taktiež navrhujeme zvážiƛ, aby pri zaēatí trestného stíhania vo veci, nebolo vydávané formálne
uznesenie ale aby sa vyhotovil iba záznam ozaēatí trestného konania, ktorý sa predkladá iba
prokurátorovi (poškodený ani oznamovateű by sa otom neupovedomovali) obdobne ako je to
22
upravenéveskejrepublike .Ajtakátozmenabyušetrilapolicajtomenergiuiēasaštátunáklady.


21)Znenieust.§159aods.4Tr.poriadkuR(OdloženínebojinévyƎízenívĢci):
(4) Státní zástupce mƽže vĢc odložit, jestliže zvýsledkƽ provĢƎování vyplývá, že nastaly okolnosti uvedené v§172
odst.2písm.c).
Znenieust.§172ods.2písm.c)Tr.poriadkuR(ZastavenítƎestníhostíhaní):
(2)Státnízástupcemƽžezastavittrestnístíhání,
c) jestliže vzhledem kvýznamu amíƎe porušení nebo ohrožení chránĢného zájmu, který byl dotēen, zpƽsobu provedení ēinu
ajehonásledku,nebookolnostem,zanichžbylēinspáchán,avzhledemkchováníobvinĢnéhopospácháníēinu,zejménakjeho
snazenahraditškoduneboodstranitjinéškodlivénásledkyēinu,jezƎejmé,žeúēelutrestníhoƎízeníbylodosaženo.
22)Znenieust.§158odsek3Tr.poriadkuR: 
(3)OzahájeníúkonƽtrestníhoƎízeníkobjasnĢníaprovĢƎenískuteēnostídƽvodnĢnasvĢdēujícíchtomu,žebylspáchántrestný
ēin,sepíšepolicejníorgánneprodlenĢzáznam,vekterémuvedeskutkovéokolnosti,prokteréƎízenízahajuje,azpƽsob,jakýmse
o nich dovĢdĢl. Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení trestního Ǝízení státnímu zástupci. HrozíͲli nebezpeēí z prodlení,
policejní orgán záznam sepíše po provedení potƎebných neodkladných a neopakovatelných úkonƽ. K objasnĢní a provĢƎení
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13. ANONYMIZÁCIAAPUBLIKOVANIEROZHODNUTÍVPRÍPRAVNOMKONANÍ
Vsúēasnosti sa vrámci prípravného konania anonymizujú právoplatné meritórne rozhodnutia
vydané prokurátormi, ēo je pomerne nároēný inákladný proces. Vzhűadom na prijaté východisko
oneverejnostipredsúdnehokonaniabynemalibyƛrozhodnutiaverejnepublikované.Považujeme
za potrebné uviesƛ, že existujú štáty (napr. Rakúsko, SRN), kde sa rozhodnutia ozastavení
trestného stíhania alebo oodložení veci, resp. vTaliansku rozhodnutie oarchivácii veci (obdoba
nášho uznesenia oprerušení trestného stíhania pri nezistenom páchateűovi) ani fyzicky
nevyhotovujú, t.j. ani sa nezasielajú oznamovateűovi, poškodenému, podozrivému, ēi iným
subjektom.Existujúibavoformerukouvyplnenéhoformulárualebozáznamuvspise.
Anonymizácia rozhodnutí zprípravného konania nepovažujeme za systémovo dobré riešenie. Vo
veciach, vktorých existuje poškodený subjekt je možné oēakávaƛ okrem dozoru prokurátora
efektívnukontrolupredsúdnehokonaniaajzostranypoškodeného,ktorýjeoprávnenýnazeraƛdo
spisu apodávaƛ opravné prostriedky proti meritórnym rozhodnutiam. Pred zaēatím prípravného
konaniaplníkontrolnúúlohuajoznamovateű.
Vprípadoch, keě je predmetom trestného konania protiprávne konanie vážne poškodzujúce
verejnýzáujem(napr.akjepoškodenýmsubjektomštátaleboinýverejnoprávnysubjektaleboak
súpredmetomtrestnéhoēinuverejnéfinancie)bybolomožnovhodnéhűadaƛspôsobakoposilniƛ
postavenieaoprávneniaorganizáciítretiehosektoraprikontrolerozhodovacejēinnostiapostupu
orgánov ēinných vtrestnom konaní, ktoré by mali maƛ oprávnenie vyžiadaƛ si meritórne
rozhodnutieaprípadnezaúēelomochranyverejnýchzáujmovnazrieƛajdospisu.

14. TRESTNÉOZNÁMENIEAKOZÁKLADNÝDÔKAZNÝPROSTRIEDOK
Vust.§119 ods.2 Tr. poriadku je „oznámenie“ uvedené medzi príkladmo vymenovanými
dôkaznými prostriedkami. Považujeme preto za logické aplne opodstatnené to, že trestné
oznámenie – jeho obsah, je vpriebehu trestného konania konfrontovaný svýsledkami ěalších
vykonanýchdôkazov.Trestnéoznámeniejemožnépovažovaƛzadôležitýdôkazsuigeneris(listinný
pripísomnompodaní)abolobyprotipodstatetohtoúkonu,vktoromjevyjadrenávôűasubjektu
práva,procesnerelevantnýmspôsobomoznámiƛorgánomverejnejmocispáchanietrestnéhoēinu,
akbysmetakétooznámenienepovažovalizadôkaz.Rovnakovprípadepreukázanianepravdivosti
tvrdení uvedených vedome/úmyselne vtrestnom oznámení sa toto oznámenie stáva dôležitým
dôkazomotrestnomēinekrivéhoobvinenia,ohováraniaapod.,protitomuktohouēinil(písomne
23
aleboústne ).



skuteēností dƽvodnĢnasvĢdēujících tomu, že byl spáchán trestný ēin, opatƎuje policejní orgán potƎebnépodklady a nezbytná
vysvĢtleníazajišƛujestopytrestnéhoēinu.VrámcitohojeoprávnĢn,kromĢúkonƽuvedenýchvtétohlavĢ,zejména
a)vyžadovatvysvĢtleníodfyzickýchaprávnickýchosobastátníchorgánƽ,
b)vyžadovatodbornévyjádƎeníodpƎíslušnýchorgánƽ,ajeͲlitohoproposouzenívĢcitƎeba,téžznalecképosudky,
c)obstarávatpotƎebnépodklady,zejménaspisyajinépísemnémateriály,
d)provádĢtohledánívĢciamístaēinu,
e)vyžadovatzapodmínekuvedenýchv§114provedenízkouškykrvenebojinéhopodobnéhoúkonu,vēetnĢodbĢrupotƎebného
biologickéhomateriálu,
f) poƎizovat zvukové a obrazové záznamy osob, za podmínek stanovených v § 114 snímat daktyloskopické otisky, provádĢt
osoboutéhožpohlavínebolékaƎemprohlídkutĢlaajehozevnímĢƎení,jestližejetonutnékezjištĢnítotožnostiosobyneboke
zjištĢníazachycenístopnebonásledkƽēinu,
g)zapodmínekstanovenýchv§76zadržetpodezƎelouosobu,
h)zapodmínekstanovenýchv§78až81ēinitrozhodnutíaopatƎenívtĢchtoustanoveníchnaznaēená,
i) zpƽsobem uvedeným v hlavĢ ētvrté provádĢt neodkladné nebo neopakovatelné úkony, pokud podle tohoto zákona jejich
provedenínepatƎídovýluēnépravomocijinéhoorgánuēinnéhovtrestnímƎízení.
23)Znenieust.§62ods.5Tr.poriadku:
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Zastávamenázor,žeTrestnýporiadokbymaleštejednoznaēnejšievyjadriƛpovinnosƛsúduvziaƛdo
úvahyvšetkyzákonnezabezpeēenédôkazy,bezohűadunato,kýmavktoromštádiukonaniaboli
vyprodukované.Rozhodujúcimkritériommusíbyƛzákonnosƛzískaniadôkazu.
o sa týka požiadavky kontradiktórnosti vykonania výsluchov svedkov vyplývajúcej zDohovoru
oochraneűudskýchprávazákladnýchslobôdapotvrdenejjudikatúrouEurópskehosúdupreűudské
práva, vtomto smere je potrebné uviesƛ, že ak by mal byƛ výsluch svedka, ēi spoluobvineného,
ktorýnebolvykonanýkontradiktórne,jedinýmusvedēujúcimdôkazom,zrejmebytopredstavovalo
pre súd problém avzhűadom na ustálenú judikatúru Európskeho súdu pre űudské práva ivyššie
uvedené stanovisko Najvyššieho súdu SR1212 by to bol problém opodstatnený. Ak by sa však
jednalo ovýsluch, ktorý bol iba jedným zviacerých usvedēujúcich dôkazov, absencia
kontradiktórnostiusvedēujúcehovýsluchubynemalabyƛdôvodomnaodmietnutiepoužitiatakého
dôkazu.

15. JEDINENÉIDENTIFIKANÉÍSLOVECI
Optimálnymriešenímdobudúcnostisajavíto, abysystémevidencietrestných oznámení/vecíuž
pri podaní trestného oznámenia vygeneroval jedineēné ēíslo konania vedeného na základe
trestnéhooznámenia,totoēíslobyslúžilopocelékonanienaidentifikáciuveci,bezohűadunato,ēi
vec bude orgánmi verejnej moci prerokovaná vpriestupkovom, daŸovom, trestnom, alebo inom
konaní.
Vblízkejbudúcnostibudetakátoidentifikáciavecínevyhnutnosƛou,pretožesitobudevyžadovaƛ
elektronicképoskytovanieslužiebobēanom,resp.fyzickýmaprávnickýmosobámorgánmiverejnej
moci. Identifikaēné ēíslo veci umožní oznamovateűovi, poškodenému, ako aj iným oprávneným
subjektomzískavaƛ(vyžiadaƛsi)informácieostavevybaveniaveci,ktoréiniciovalipodanímnávrhu,
podnetu(trestnéoznámenie,sƛažnosƛ,odvolanie)nielenvtrestnýchveciach.

16. ELEKTRONICKÁADRESANAELEKTRONICKÚKOMUNIKÁCIUSORGÁNMIVEREJNEJMOCI
alšou možnosƛou na efektívnejšiu komunikáciu je to, aby si subjekt, ktorý podáva trestné
oznámenie povinne uviedol adresu korešpondenēnú ielektronickú za úēelom doruēenia
relevantnýchinformáciíostavevybaveniaveciaomeritórnomrozhodnutívprípravnomkonaní.
24
Poškodený iobvinený majú túto povinnosƛ vplatnom Trestnom poriadku stanovenú . Túto
povinnosƛbyboloúēelnézákonomuložiƛajoznamovateűovitrestnéhoēinu,akovhodnésajavíbyƛ
doplnenie ust.§62 Tr. poriadku onový odsek, vktorom by sa stanovilo, že pôvodca podania



(2) Ak sa oznámenie oskutoēnostiach, že bol spáchaný trestný ēin (ěalej len „trestné oznámenie“) podáva ústne, treba
oznamovateűapouēiƛozodpovednostizauvedenievedomenepravdivýchúdajovvrátanenásledkovkrivéhoobvineniaavypoēuƛ
ookolnostiach, za ktorých bol ēin spáchaný, oosobných pomeroch toho, na koho sa oznámenie podáva, odôkazoch avýške
škody ainých následkoch, ktoré boli spôsobené trestným ēinom; ak je oznamovateű súēasne poškodeným alebo jeho
splnomocnencom, musí sa vypoēuƛ aj otom, ēi žiada, aby súd rozhodol ojeho nároku na náhradu škody vtrestnom konaní.
Výsluchosoby,ktorápodávaoznámenie,samávykonaƛtak,abysazískalipodkladynaěalšiekonanie.
24)Znenieust.§34ods.5Tr.poriadku:
(5) Obvinený je povinný na zaēiatku prvého výsluchu uviesƛ adresu, na ktorú sa mu majú písomnosti doruēovaƛ, vrátane
písomností urēených do vlastných rúk, ako aj spôsob doruēovania stým, že ak túto adresu alebo spôsob doruēovania zmení,
musí takú skutoēnosƛ bez meškania oznámiƛ príslušnému orgánu; odoruēovaní anásledkoch stým spojených orgán ēinný
vtrestnomkonaníalebosúdobvinenéhopouēí.
Znenieust.§46ods.2Tr.poriadku:
(2)Poškodenýjepovinnýnajneskoršienazaēiatkuprvéhovýsluchuuviesƛadresu,naktorúsamumajúpísomnostidoruēovaƛ
vrátanepísomnostíurēenýchdovlastnýchrúk,akoajspôsobdoruēovaniastým,žeaktútoadresualebospôsobdoruēovania
zmení, musí takú skutoēnosƛ bez meškania oznámiƛ príslušnému orgánu; odoruēovaní anásledkoch stým spojených orgán
ēinnývtrestnomkonanípoškodenéhopouēí.
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(ústnehoalebopísomného),vrátanetrestnéhooznámeniajepovinnýuviesƛvtrestnomoznámení
adresu,naktorúsamumajúpísomnostidoruēovaƛvrátanepísomnostíurēenýchdovlastnýchrúk,
akoajspôsobdoruēovania.
Vprípade, ak oznamovateű súhlasí selektronickou komunikáciou, mal by uviesƛ aj svoju
elektronickú adresu, na ktorú mu môžu byƛ doruēované procesne relevantné informácie, zrejme
okremtých,priktorýchsavyžadujedoruēeniedovlastnýchrúk.

17. ZÁKLADNÉPRAVIDLOPROTOKOLUELEKTRONICKEJKOMUNIKÁCIE
Právna úprava elektronickej komunikácie orgánov verejnej moci so subjektmi konania by mala
zohűadŸovaƛzákladnépravidloprotokoluemailovejkomunikácieato,žezadoruēenieemailovej
správy je zodpovedný odosielateű, nie adresát, t.j. efektívne doruēenie informácie
prostredníctvomemailusibudevyžadovaƛpotvrdenieprijatiazostranypríjemcu.
Akprizasielanídôležitýchinformácií(napr.oznámeníodôležitýchúkonoch,ēiniektorýchuznesení
procesnejpovahy)nebudemaƛodosielateűprijatieemailuodadresátapotvrdené,ēiužpotvrdením
prijatiasprávy,odpoveěounaemailaleboinýmpreukázateűnýmspôsobom,odosielateűjepovinný
aktívneoveriƛuadresátaprijatieemailu.
Bolo by možné uvažovaƛ aj ofikcii doruēenia elektronicky odoslanej správy (emailu), ak sa
odosielateűovi nevráti chybové hlásenie stým, že ak adresát preukáže, že mu správa doruēená
nebola, dôsledky vyplývajúce zo zaslania správy alebo zjej obsahu, nebudú procesne relevantné,
resp. nebude ich možné voēi adresátovi takejto správy uplatniƛ. Ak pripravovaný zákon
oelektronickomvýkoneverejnejmociaozmeneadoplneníniektorýchzákonov(ěalejlen„zákon
oelektronickom výkone verejnej moci“), ktorý bude jednotným procesným predpisom pre
elektronické doruēovanie aelektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci navzájom ako ivo
vzƛahukprávnickýmafyzickýmosobám,budeprijatýv"rozumnom"ēasovomhorizonte,zrejmesa
týmvyriešiatietootázky,t.j.stojizazváženieēidotohoēasu,naprechodnéobdobie,budeúēelné
upravovaƛvTrestnomporiadkufikciuelektronickéhodoruēenia.
Takáto možnosƛ by mohla/mala byƛ zákonom predvídaná ako prechodné riešenie do zavedenia
elektronickýchdátovýchschránokpreprávnickéosoby(obligatórne)afyzickéosoby(fakultatívne),
sktorými bude zavedená aj právna úprava elektronického doruēovania prostredníctvom týchto
schránok,vrátanezavedeniakonštruktufikciedoruēeniaajpreelektronickédoruēovanie.

18. PREO

SA NAPRIEK EXISTUJÚCEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE VPRAXI NEVYUŽÍVA ELEKTRONICKÉ

DORUOVANIE?
25

Súēasná konštrukcia ust.§65 ods.8 Tr. poriadku  na jednej strane umožŸuje orgánom ēinným
vtrestnomkonaníasúdudoruēovaniepísomnostíelektronickýmiprostriedkami,nastranedruhej
takéto doruēovanie podmieŸuje využitím podpísaného zaruēeného elektronického podpisu (ěalej
tiež„ZEP“),ēímboladefactomožnosƛpružnejelektronickejkomunikáciesƛažená,resp.zmarená.
Vtejsúvislostijepotrebnétiežuviesƛ,žepríēinanepoužívaniadoruēovaniasvyužitímZEPnieje
vzaruēenom elektronickom podpise ale vabsencii elektronickej doruēenky, ktorú rieši vyššie
spomínanýnávrhzákonaoelektronickomvýkoneverejnejmoci.


25)Znenieust.§65ods.8Tr.poriadku:
(8) Orgány ēinné vtrestnom konaní asúd môžu písomnosti doruēovaƛ obvinenému, obhajcovi, poškodenému ajeho
splnomocnencovi, oznamovateűovi, zákonnému zástupcovi, zúēastnenej osobe ajej splnomocnencovi, ústavu na výkon väzby
aústavunavýkontrestuodŸatiaslobodyajelektronickýmiprostriedkamipodpísanýmizaruēenýmelektronickýmpodpisom.
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Zaruēený elektronicky podpis, zrejme aj vzhűadom na jeho pomerne vysokú obstarávaciu cenu
amalúmožnosƛvyužitia(najmäpreobēana),vspoloēnostizatiaűnenašielširokéuplatnenie.
alšia otázka do diskusie, ēo sa týka používania zaruēeného elektronického podpisu orgánmi
ēinnými vtrestnom konaní asúdom znie, ēi môže orgán verejnej moci doruēovaƛ s požitím ZEP
vydaným na súkromné úēely, pretože orgány ēinné vtrestnom konaní ani súd nemajú vlastnú
certifikaēnú autoritu na vydávanie ZEP pre služobné úēely. Kto je oprávnený vydaƛ policajtovi,
prokurátoroviēisudcoviZEPnaslužobnéúēely?
Zuvedeného je zrejmé, že právna úprava ZEP vTrestnom poriadku sa javí viacmenej iba ako
formálne zohűadnenie európskeho "trendu", priēom vôbec nie je vyriešená ěalšia spolupráca
subjektov trestného konania, ktoré by si doruēovali dokumenty, ēi správy elektronickou cestou
svyužitímZEPaleboajbezjehovyužitia.
Prelomovým by sa vtomto smere malo staƛ celoplošné zavedenie elektronických dátových
schránok pre fyzické osoby (fakultatívne používanie) iprávnické osoby (obligatórne používanie),
vrámci zavedenia ktorých by mal byƛ vyriešený spôsob i rýchlosƛ zasielania elektronických správ
adokumentov medzi orgánmi verejnej moci zavedením zaruēenej elektronickej znaēky. Táto by
malaslúžiƛakonovátechnickáiprávnaformaautorizácieelektronickéhopodania.
Možnosƛ elektronickej komunikácie bez použitia zaruēeného elektronického podpisu už je
26
vslovenskom právnom poriadku legislatívne upravená, konkrétne vust.§13 ods.5  zákona
ē.563/2009Z.z.osprávedaní(daŸovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonov.Tento
inštitútbymoholbyƛpoužitýajvinýchprocesnýchpredpisoch.
Napr. vzápisnici opodaní trestného oznámenia by mohla byƛ zaznamenaná dohoda policajta
soznamovateűom,žeupovedomenia,prípadneajěalšiakomunikáciavsúvislostisjehooznámením
budeuskutoēnenáprostredníctvomemailovejadresy,ktorúnatentoúēeloznamovateűuvedie.
Pri zvážení pravdepodobnosti straty/nedoruēenia listovej, resp.elektronickej zásielky, sa javí byƛ
spoűahlivosƛ elektronického doruēovania porovnateűná, pritomurēite menej nákladná. Navyše pri
nedoruēení emailu ztechnických dôvodov, server spravidla automaticky odošle odosielateűovi
naspäƛ „chybové hlásenie“ ateda odosielateű sadozvie o neúspešnom doruēení.ZároveŸ by však
mal aj oznamovateű pri podaní trestného oznámenia obdržaƛ od policajta služobný emailový
kontakt aidentifikaēné ēíslo veci, aby si vedel aktívne vyžiadaƛ informáciu ostave vybavenia veci
vrozsahusvojichpráv(akjeoznamovateűsúēasneajpoškodeným,rozsahprávmápodstatneširší).

19. ELEKTRONICKÉUPOVEDOMOVANIEOÚKONOCHAINÝCHDÔLEŽITÝCHINFORMÁCIÁCH
V blízkej budúcnosti je možné predpokladaƛ, že elektronické upovedomovanie oúkonoch
arozhodnutiach sa stane bežným štandardom, ktorý bude stanovovaƛ aj právna úprava
vjednotlivých procesných kódexoch, resp. elektronické doruēovanie a komunikácia bude pre
všetky typy konaní upravená jednotným spôsobom vpripravovanom zákone oelektronickom
výkoneverejnejmoci,ktorýbymalbyƛprijatývēasovomhorizontedojednéhoroka.


26)Znenieust.§13ods.5zák.ē.563/2009Z.z.osprávedaní(daŸovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonov:
(5)Podanieurobenéelektronickýmiprostriedkamisapodávaprostredníctvomelektronickejpodateűnepodűa§33ods.2alebo
prostredníctvom elektronickej podateűne ústredného portálu verejnej správy amusí byƛ podpísané zaruēeným elektronickým
podpisom 20)osoby, ktorá ho podáva. Ak daŸový subjekt chce doruēovaƛ správcovi dane písomnosti elektronickými
prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaruēeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na
doruēovanie na tlaēive podűa vzoru uverejneného na webovom sídle finanēného riaditeűstva auzavrie so správcom dane
písomnú dohodu oelektronickom doruēovaní. Dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doruēovania, spôsob
overovaniaelektronickéhopodaniaaspôsobpreukazovaniadoruēenia.
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Štát zbytoēne vynakladá roēne znaēné prostriedky na vyhotovovanie a doruēovanie tlaēených
rozhodnutí procesnej imeritórnej povahy, ktoré je v súēasnosti možné efektívne doruēiƛ aj
elektronicky.
27
Akpolicajtnerozhodneoodloženíveciuznesenímpodűa§199ods.1Tr.poriadku zaēnetrestné
stíhanie, najēastejšie iba „vo veci“ t.j. ešte nie proti konkrétnej osobe. Ak súēasne tým istým
28
uznesenímvznesieajobvineniepostupujepodűa§206ods.2Tr.poriadku .
Ovydaní týchto uznesení má byƛ oznamovateű apoškodený upovedomený, zákon presne
nestanovujeformuupovedomenia.
Upovedomenie oznamovateűa apoškodeného podűa vyššie uvedených ustanovení je spravidla
obmedzené na minimálnu možnú mieru, aj tu je však potrebné zvážiƛ spoukazom na vyššie
uvedené (v bode 10.), ēi je vtomto štádiu konania potrebné stanoviƛ zo strany štátu povinnosƛ
poškodeného aoznamovateűa informovaƛ orozhodnutí, ktoré zvecného hűadiska nie je
rozhodnutímkoneēnýmaleibapoēiatoēným.

20. KONTROLNÁÚLOHAOZNAMOVATE@AVTRESTNOMKONANÍ
Vpredsúdnomkonaníjekontrolazákonnosti/ústavnostikonaniaijednotlivýchprocesnýchúkonov
zabezpeēovaná jednak prostredníctvom právnej úpravy, ěalej vykonávaním dozoru prokurátora
nad zákonnosƛou prípravného konania, ako ajkontrolou dodržiavania zákonnosti pri procesných
úkonoch predstavujúcich zásah do základných űudských práv aslobôd, ktorú vykonáva sudcu pre
prípravnékonanie.
Okrem toho svojim úēinkovaním – využívaním svojich procesných práv, plnia nepriamo dôležité
kontrolné funkcie vo vzƛahu kpriebehu, rýchlosti ikvalite trestného konaní aj oznamovateű
apoškodený.
Zpodstatyvecisajavíbyƛprimerané,abyoznamovateűovizákonpriznaloprávneniedozvedieƛsa
výsledokkonania,ktoréiniciovalsvojimtrestnýmoznámením.Pretojedôvodné,abymalprávona
zaslanie,resp.oznámeniemeritórnehorozhodnutiavydanéhovtomtokonaní.
Prioznamovateűovizákonpredpokladádoruēovanierozhodnutí(podűa§197ods.1Tr.poriadku),
upovedomovanie odôležitých skutoēnostiach viažucich sa na meritórne vybavenie trestného
oznámenia(§198ods.1Tr.poriadku)aoprávneniepožiadaƛprokurátoraopreskúmaniepostupu
policajta(§198ods.2Tr.poriadku)ibavprvýchštádiáchtrestnéhokonania,najmäpredzaēatím
prípravnéhokonania.
Upovedomenie ozaēatí trestného stíhania avznesení obvinenia však vôbec oznamovateűovi
nedávagarancie,žetrestnékonaniezaēaténazákladejehotrestnéhooznámeniabudeprebiehaƛ
štandardneažebudeomeriteveciriadnerozhodnuté.



27)Znenieēastiust.§199ods.1Tr.poriadku: 
O zaēatí trestného stíhania policajt upovedomí oznamovateűa apoškodeného. Policajt doruēí také uznesenie prokurátorovi
najneskôrdo48hodín.
28)Znenieust.§206ods.1a2Tr.poriadku:
(1) Ak je na podklade trestného oznámenia alebo zistených skutoēností po zaēatí trestného stíhania dostatoēne odôvodnený
záver, že trestný ēin spáchala urēitá osoba, policajt bez meškania vydá uznesenie ovznesení obvinenia, ktoré ihneě oznámi
obvinenému adoruēí najneskôr do 48 hodín prokurátorovi aak je obvineným sudca, súdny exekútor, notár, znalec, tlmoēník
alebo prekladateű, aj ministrovi spravodlivosti, aak je obvineným advokát, aj Slovenskej advokátskej komore; otomto úkone
upovedomíbezmeškaniaoznamovateűaapoškodeného.
(2)Ozaēatítrestnéhostíhaniaavzneseníobvineniamožnorozhodnúƛjednýmuznesením,ktorépolicajtoznámibezmeškania
obvinenémuadoruēíhonajneskôrdo48hodínprokurátorovi.Otomtoúkoneupovedomíoznamovateűaapoškodeného.
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Paradoxom je, že pri meritórnych rozhodnutiach vydávaných vprípravnom konaní platný Trestný
poriadok stanovuje, že oznamovateűovi (ak nie je zároveŸ aj poškodeným) sa doruēuje iba
29
uznesenie opostúpení veci podűa §214 Tr. poriadku ), proti ktorému však oznamovateű nemá
právopodaƛsƛažnosƛ.
Pri všetkých ostatných uzneseniach už oznamovateű nemá nárok na zaslanie uznesenia, aani na
upovedomenieovýsledkukonania,priēomsajednáotietouznesenia:
x
zastavenítrestnéhostíhania(§215Tr.poriadku)
x
podmieneēnomzastavenítrestnéhostíhania(§216Tr.poriadku)
x
uzavretízmieruazastavenítrestnéhostíhania(§220anasl.Tr.poriadku)
x
prerušenítrestnéhostíhania(228Tr.poriadku)
Ani pri procesných postupoch ako konanie odohode ovine atreste (§ 232 anasl. Tr. poriadku),
preštudovanie spisov po skonēení vyšetrovania (§ 208 anasl. Tr. poriadku) apodanie obžaloby
(§234Tr.poriadku),zákonnepredpokladáingerenciu,ēiupovedomenieoznamovateűa,ktorýnieje
30
súēasneajpoškodeným.Vust.§210Tr.poriadku upravujúcominštitút„žiadostiopreskúmanie
postupu policajta“, zákon taktiež neráta smožnosƛou využitia tohto inštitútu oznamovateűom
trestnéhoēinu,akniejesúēasneajpoškodeným.
Takáto úprava sa javí byƛ nevyvážená abez jasného logického konštruktu. Niekde sa poēíta
súēasƛouoznamovateűa,dokoncaspriznanímprávasƛažnostiaindezasenie.
Preēo sa uznesenie opostúpení veci má doruēiƛ oznamovateűovi, ktorý nemá právo podaƛ proti
nemu sƛažnosƛ? Apreēo pri uznesení ozastavení trestného stíhania alebo podmieneēnom
zastavenítrestnéhostíhanianebolpoužitýtenistýkoncept?
Na jednej strane sa zdá, ako keby zákonodarca dal oznamovateűovi oprávnenie sledovaƛ
akontrolovaƛ priebeh avýsledok prípravného konania vo veci, ktorú svojim oznámením inicioval,
na druhej strane však vzávislosti od vývoja akoneēného vybavenia veci sa toto kontrolné
oprávneniezTrestnéhoporiadkunekoncepēnevytratilo.
Preto navrhujeme zvážiƛ doplnenie oznamovateűa medzi subjekty, ktoré budú upovedomené
ovýsledkutrestnéhokonania,ktoréiniciovalianaichžiadosƛimbudezaslanéajvydanémeritórne
rozhodnutiespravidlaelektronickoucestou.

21. KONTROLNÁÚLOHAPOŠKODENÉHOVTRESTNOMKONANÍ
Poškodenýmáoprávnenínaefektívnukontrolupriebehuprípravnéhokonaniapodstatneviac,až
satoniekedyjavíakokontraproduktívnezhűadiskaefektivitykonania(ēasovéafinanēnésúvislosti
uplatnenia oprávnení poškodeného). Napr. doruēenie upovedomenia poškodeného omožnosti
preštudovaƛ spisy po skonēení vyšetrovania (ak sa zdržiava vcudzine, ak je cudzím štátnym
príslušníkomaleboakjepoškodenáprávnickáosobasosídlomvcudzine),doruēovanieuznesenia
oprerušení/pokraēovaní trestného stíhania (do cudziny sa doruēuje úradný preklad cestou
medzinárodnejprávnejpomoci)ainé.


29)Znenieust.§214ods.3a4Tr.poriadku:
(3) Uznesenie opostúpení veci sa doruēuje obvinenému apoškodenému aak oznamovateű nie je poškodeným, aj
oznamovateűovi;uzneseniepolicajtasanajneskôrdo48hodíndoruēíajprokurátorovi.
(4)Protiuzneseniupodűaodseku1môžeobvinenýapoškodenýpodaƛsƛažnosƛ,ktorámáodkladnýúēinok.
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Zákon priznáva poškodenému právo nazeraƛ do spisu (§ 69 ods.1 Tr. poriadku), právo požiadaƛ
30
opreskúmanie postupu policajta (§210 Tr. poriadku ), preštudovaƛ spisy po skonēení
18
vyšetrovania (§ 208 ods.1 Tr. poriadku ), doruēovanie všetkých uznesení okrem uznesení podűa
§199a§206Tr.poriadku,oktorýchsapoškodenýibaupovedomuje.

22. PRERUŠENIETRESTNÉHOSTÍHANIAAPOKRAOVANIEVTRESTNOMSTÍHANÍ–NÁVRHROZUMNÉHO?
RIEŠENIA
Osobitnoukapitolouvosvetlevyššieuvedenéhojeuznesenieoprerušenítrestnéhostíhania,ktoré
jezhűadiskajehopodstatyaúēeluúplnejednoznaēné,procesnúúpravujehodoruēovaniavšaknie
jemožnépovažovaƛzaoptimálnu.
Najprvsiuvediemedôležitéfaktysúvisiacesuznesenímoprerušenítrestnéhostíhania:
niejerozhodnutímkoneēnejpovahyanetvoríprekážkurozhodnutejveci,ajkeě,existuje
x
veűké množstvo trestných vecí, vktorých je de facto toto rozhodnutie posledným
procesným úkonom/rozhodnutím vspise, (napr. trestnéstíhanie prerušenépodűa §228
ods.1 Tr. poriadku vprípadoch, ak sa nezistili skutoēnosti oprávŸujúce vykonaƛ trestné
stíhanieprotiurēitejosobe=neznámypáchateű),
x
doruēujesapoškodenémuaobvinenému,ktorýmajúprávopodaƛprotinemusƛažnosƛ,
x
nezriedkasastáva,ževtejistejtrestnejvecijevydanéuznesenieoprerušenítrestného
stíhaniapostupneajviackrát,podűavývojaokolností,
x
veűmi ēasto je príēinou prerušenia trestného stíhania neprítomnosƛ obvineného alebo
poškodenéhoakodôležitéhosvedka,
x
pomerne ēasto sa zdržiavajú poškodený alebo obvinený vcudzine, prípadne sa jedná
ocudzíchštátnychpríslušníkov,ēovmnohýchprípadochznamenánevyhnutnosƛúradne
prekladaƛ uznesenie oprerušení trestného stíhania do cudzieho jazyka adoruēovaƛ ich
cestou právnej pomoci do cudziny (napr. všetky uznesenia vydané vo veciach krádeží
vlámaním do vozidiel, vktorých sú poškodené zahraniēné firmy, resp. poisƛovne), ēo
predstavujeznaēnéfinanēnéiēasovénároky.
V nadväznosti na to je potrebné uviesƛ, že uvedené analogicky platí aj vo vzƛahu kuzneseniu
opokraēovanívtrestnomstíhaní,kdepriplatnejprávnejúpravenavyšehrozí,žedôjdekzmareniu
procesných úkonov vykonaných bez formálneho pokraēovania vtrestnom stíhaní (vydania
uznesenia).
Preto navrhujeme zvážiƛ zmenu právnej úpravy pragmaticky tak, aby sa vprerušenom trestnom
konaní pokraēovalo „zo zákona“ ato vykonaním ěalšieho procesného úkonu trestného konania
smerujúceho ktrestnému stíhaniu páchateűa, t.j. aby sa pokraēovalo bez vyhotovovania
formálnehouzneseniaopokraēovanívtrestnomstíhaní.
Priprerušenítrestnéhostíhanianavrhujemezmeniƛkoncepttak,žeoprerušenítrestnéhostíhania
budúobvinení,poškodeníaoznamovateűibaupovedomení,spravidlaelektronickynaadresu,ktorú
subjekt konania uvedie naúēely elektronickej komunikácie sorgánmi ēinnými vtrestnom konaní,
inak mu bude zaslané upovedomenie poštou alebo si ho bude môcƛ vyhűadaƛ vinformaēnom
systéme podűa identifikaēného ēísla veci (veríme, že vblízkej budúcnosti takýto systém bude


30)Podűa§210Tr.poriadku:
Obvinený,poškodenýazúēastnenáosobamajúprávokedykoűvekvpriebehuvyšetrovaniaaleboskrátenéhovyšetrovaniažiadaƛ
prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieƛahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní
alebo skrátenom vyšetrovaní. Policajt musí žiadosƛ prokurátorovi bez meškania predložiƛ. Prokurátor je povinný žiadosƛ
preskúmaƛaovýsledkužiadateűaupovedomiƛ.
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existovaƛ). Subjekt, ktorého neprítomnosƛ je dôvodom prerušenia trestného stíhania (napr.
obvinenýalebosvedok)logickyupovedomovanýoprerušenítrestnéhostíhanianebude.
Navyše kontrolu prerušených trestných vecí, vrátane posúdenia prerušenia trestného stíhania
dozorujúcimprokurátorom,budemôcƛvykonaƛpoškodenýalebojehosplnomocnenecnazáklade
práva nazeraƛ do spisu (aj po prerušení trestného stíhania). Následne môže požiadaƛ
opreskúmaniezákonnostipostupupolicajtaaleboajdozorujúcehoprokurátora.
Vtomtosmerebystálozaúvahurozšírenieoprávneniaorganizáciítretiehosektorasvymedzeným
predmetom ēinnosti tak, aby mali upravené osobitné oprávnenia vsúvislosti svyžadovaním
informácií arozhodnutí vydaných vtrestnom konaní, vrátane uznesení oprerušení trestného
stíhania, analogicky ako je to upravené napr. pri civilných konaniach súvisiacich sochranou
životnéhoprostredia.
Naznaēeným konceptom, ktorý by zrejme bolo možné vēiastoēne upravenej podobe aplikovaƛ aj
pri ěalších procesných rozhodnutiach, by bolo možné ušetriƛ roēne významný objem finanēných
prostriedkov jednak na poštovnom, prekladoch, dožiadaniach oprávnu pomoc, ktoré sa ēasto
musiaprekladaƛdocudziehojazyka,aleajnapapieri,obálkach,tlaēi,pracovnýchvýkonochapod.

23. VÝZNAMROLEPROKURÁTORAVPRERUŠENÝCHTRESTNÝCHVECIACH
Tu bude dôležité, abyprokurátori dokázali, tak ako doposiaű, úspešne plniƛsvoju rolu vtrestnom
31
systéme a vrámci vykonávania dozoru nad zákonnosƛou vpredsúdnom konaní , dôsledne
preskúmaliopodstatnenosƛkaždéhouzneseniapolicajtaoprerušenítrestnéhostíhania,ktoréimje
doruēenépodűa§228ods.6Tr.poriadku,atonajmävreláciikobsahuvyšetrovaciehospisu.
Nedôvodné, najēastejšie predēasné, uznesenia oprerušení trestného stíhania je prokurátor
oprávnený,resp.povinnývlehotedo30dníodichdoruēeniazrušiƛpostupompodűa§230ods.2
písm.e/Tr.poriadku.
Ako bolo už aj vyššie uvedené viných právnych systémoch sa rozhodnutie oprerušení trestného
stíhaniaaninevyhotovuje,unássamuprikladáváha(napr.ajpodűaúpravyjehodoruēovania)na
úrovnimeritórnehorozhodnutia,pritomsajednáibaorozhodnutieprocesnejpovahy,ktorýmsa
omerite veci nerozhoduje. Iba sa procesne zaznamená moment, vktorom sa zniektorého zo
zákonom stanovených dôvodov nemohlo/nedalo vtrestnom stíhaní ěalej pokraēovaƛ, priēom po
odpadnutíprekážkybudekonaniepokraēovaƛaždovydaniaskutoēnéhomeritórnehorozhodnutia.
Jeúlohouprokurátora,abypriebežnežiadalpolicajtaooverenieazadokumentovanieaktuálnosti
dôvodovprerušeniatrestnéhostíhania.
Primenejzávažnýchtrestnýchēinoch–pripreēinochnavrhujemezvážiƛstanovenielehoty(napr.
3roky od prerušenia trestného stíhania), po uplynutí ktorej by bolo možné prerušené veci
meritórne ukonēiƛ (zastavením trestného stíhania) zdôvodu neúēelnosti ěalšieho konania ato aj
vprípadoch,keějedôvodomprerušeniatrestnéhostíhanianeprítomnosƛobvineného.Pouplynutí
napr.5alebo10rokovodprerušeniatrestnéhostíhaniabysatietovecipovažovalizazastavenézo
zákona,ajbezformálnehorozhodnutia.
Štát potrebuje zefektívniƛ trestné konanie asústrediƛ svoje sily na závažnú trestnú ēinnosƛ. Na
základe skúsenosti zpraxe je možné konštatovaƛ, že trestné konanie vo veciach, vktorých sa
vykonáva dokazovanie po viacerých rokoch od spáchania skutku je, vzhűadom na problémy
determinovanéplynutímēasuodinkriminovanéhoskutku,neefektívnezhűadiskavýsledku,akoaj
zhűadiskaprevencie.


31)Pozriust.§230ods.1Tr.poriadku.



77

M
!"#$%&
O''"(")&*+ 3/2012
P%$%&
S%,%-"




WWW.UCPS.SK

24. TROVYTRESTNÉHOKONANIAVS.TROVYCIVILNÉHOKONANIA
Významnýekonomickýrozdielmedzitrestnýmacivilnýmkonaním,spoēívaajvkonštrukciiplatenia
trov konania, keě vtrestnom konaní subjekty trestného konania na zaēiatku, a ani vpriebehu
konaniavpodstateanineregistrujú,žestrestnýmkonanímsúspojenénejakétrovykonania.
Až na konci trestného konania sú vyēíslené trovy (štátu, prípadne aj poškodeného), ktoré je iba
vprípade odsúdenia zaviazaný uhradiƛ obvinený/odsúdený, dovtedy si ich viacmenej vôbec
neuvedomuje.Ajtojejedenzvýznamnýchdôvodov,preēosubjektysúkromnéhoprávasasnažia
pomerne ēasto riešiƛ svoje spory cestou trestných oznámení vtrestnom konaní, ktorého náklady
od poēiatku znáša štát, zatiaű ēo vcivilnom konaní je potrebné už na zaēiatku konania uhradiƛ
minimálnepríslušnýsúdnypoplatok.
Vinýchštátochakonapr.vSRNsúúkonytrestnéhokonaniaspoplatnené,resp.subjektykonania
súvopredpouēenéotrováchkonaniavsúvislostisichúkonom(odvolanie,sƛažnosƛ,odporapod.),
aby si boli vedomé nákladov, ktoré budú musieƛ vtej súvislosti uhradiƛ (pri nedôvodných
podaniach), resp. aby ich demotivoval od navrhovania/vykonávania úkonov, ktorých motívom je
neznalosƛaleboobštrukcia.
Navrhujeme preto zvážiƛ zavedenie úhrad (súdnych poplatkov) za jednotlivé úkony trestného
konania, resp. upovedomenie subjektov trestného konania osúdnom poplatku za príslušný
procesnýúkon(napr.súdnypoplatokzapodanienedôvodnejsƛažnosti,odporu,odvolaniabybol
uvedený vprávnom pouēení v rozhodnutí), ktorým bude môcƛ byƛ subjekt zaƛažený, ak ho podá
(zjavne?)nedôvodne.Vzhűadomktomu,ževtrestnomkonaníideoverejnýzáujem,resp.ochranu
všeobecného záujmu, kde by zavádzanie poplatkov mohlo pôsobiƛ kontraproduktívne, resp.
neprimeranetvrdo,malibyexistovaƛinštitútyakonapr.odpusteniepoplatkuapod.

25. PÍSOMNÁFORMAVYJADRENIA/VÝPOVEDEOBVINENÉHO,SVEDKA,POŠKODENÉHO
Zavedenímmožnosti/inštitútupísomnejvýpovede/vyjadreniaobdobnýmspôsobomakojetonapr.
ajvSRN,bybolomožnénajmävjednoduchýchveciachvýznamnezjednodušiƛprípravupodkladov
pre prípadné súdne konanie, resp. získaƛ potrebné podklady kprerušeniu trestného stíhania
(neznámypáchateű)privýznamnomzníženíprácnostivybaveniajednotlivýchvecí.
Vo veciach, kde je minimálny predpoklad objasnenia (napr. krádeže vlámaním do auta, krádeže
batožiny)bypísomnévyjadrenie(koho/ēoho?)znaēnezjednodušiloazrýchlilovybavovanievecí.Ak
jenavyševtýchtoveciachpoškodenýmsubjektomcudzíštátnypríslušníkaleboprávnickáosobaso
sídlom vEÚ, resp. mimo územia SR, zaslaním formuláru písomného vyjadrenia obsahujúceho
príslušnépouēeniepodűaprocesnéhopostaveniaosoby(ajsprekladomdocudziehojazyka),bysa
mohlivýznamneznížiƛnákladynaprekladydožiadaníomedzinárodnúprávnupomoc.
Ako inšpirácia pre spôsob získavania podkladov pre súdne konanie by mohol poslúžiƛ aj príklad
zUSA, odkiaű sú na základe dožiadaní oprávnu pomoc, ktorých predmetom je výsluch osoby,
zasielanéslovenskýmorgánomakovýsledkyposkytnutejprávnejpomoci„iba“výpovedepolicajta
32
tzv. Affidavit  (prísažné vyhlásenie), vktorých policajt, ktorý vykonal úkon pod prísahou uvádza,
že:„hűadalsomosobuXY,našielsomjunaadrese...,porozprávalismesao„predmetedožiadania“,
priēomtátoosobamiktomuuviedla,že...“Akovýsledokposkytnutejprávnejpomocijevtýchto
prípadochzaslanýzUSAoriginálnyrukopiszáznamuspísanéhoamerickýmpolicajtomspripojeným
strojovým prepisom rukopisu. Tu je potrebné uviesƛ, že orgány USA tak ako iné štáty vybavujú
dožiadania omedzinárodnú právnu pomoc postupom podűa svojho právneho poriadku, t.j. úkon
bolvykonanýzákonnýmspôsobompodűaprávaplatnéhovpríslušnomštáteUSA.


32)KprávnejdefiníciipojmuAffidavitpozribližšiestránku:http://definitions.uslegal.com/a/affidavits/
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Takétoprísažnévyhláseniapolicajta(obdobazáznamupodűa§203ods.1písm.a/Tr.poriadkupri
skrátenomvyšetrovaní)ozískanýchinformáciáchodsvedkov,poškodenýchaleboinýchsubjektov
trestnéhokonania,bymohli/malibyƛpodkladompresúdnekonanievovšetkýchtrestnýchveciach
(nielen vo veciach, vktorých sa vedie skrátené vyšetrovanie). Súd by na základe posúdenia ich
obsahu, ako aj ěalších prokurátorom navrhovaných dôkazov, rozhodol oprijatí/odmietnutí
obžalobystým,žeriadnyvýsluchnapr.svedkabybolvykonanýažvprípadnomsúdnomkonaní.

26. AKOSADÁUŠETRIeNAPREKLADOCH?
osatýkaprekladovtubyštátmoholušetriƛznaēnéprostriedky,akbyvytvorilpresvojepotreby
databázu prekladov zákonných ustanovení, ēi celých právnych predpisov SR do cudzích jazykov,
rôznych formulárov zasielaných do cudziny apod. Táto databáza by sa využívala pri opakovanej
potrebeprekladutýchistýchustanovení,napr.prikoncipovanídožiadaníoprávnupomocapod..
Každýprekladustanoveníprávnychpredpisov,ktorýbolzaplatenýzverejnýchprostriedkovbymal
byƛpovinnesúēasƛoutejtodatabázy.
V súēasnosti štát na odmenách prekladateűov opakovane uhrádza preklady tých istých
ustanovení právneho poriadku SR (napr. pouēenia, citácie dotknutých ustanovení právneho
poriadku SR apod.), ēo je znaēne neekonomické, resp.zpohűadu štátu Ͳ jeho úloh, možností
aprostriedkovajnerozumné.

NAZÁVER
Akvdiskusiioproblémochuvedenýchvpríspevkualeboonaznaēenýchkonceptoch/návrhochich
riešenídospejemekzáverom,žestojízato,pokúsiƛsavytvoriƛdetailnéprocesnéschémyktýmto
riešeniamakopodkladpreichlegislatívnespracovanie,budetoúlohanajmäprelegislatívcov,aby
vspolupráci spraktikmi ale ajteoretikmi práva pripravili dobré návrhy i skvalitnou dôvodovou
správou.
Prípadníoponentijednotlivýchriešenízrejmevždydokážunájsƛ/vymodelovaƛvýnimoēnésituácie,
ktorými budú spochybŸovaƛ, resp. testovaƛ jednotlivé návrhy riešení, ēo je úplne legitímne
ipotrebné.Vtejsúvislostijevšakpotrebnétiežuviesƛ,žeprávnepredpisyzrejmenikdynedokážu
postihnúƛstopercentsituácií,ēikonaní,ktorésúpredmetomichúpravy.
Ambíciou každého zákonodarcu je prijímaním kvalitných právnych predpisov priblížiƛ sa
kpomyselnýmstopercentámēonajviac.Pritomtoprocesejedôležité,vyhodnocovaƛargumenty
oponentovjednotlivýchriešeníavysporiadaƛsasnimitak,abyskutoēnedobrériešenia„nepadliza
obeƛ“úēelovýmargumentomtypuviacakonepravdepodobnejvýnimky,extrémualebošpekulácie,
ktoré je pri troche legislatívneho úsilia možné „ošetriƛ“ inak. Oponentské špekulatívne
príklady/argumentynámmôžuposlúžiƛnaposilnenieargumentovvprospechrozumnýchnávrhov,
pretoichvôbecnepovažujemezazléapretoneodmietamevyhodnotiƛanitieto.
Múdrosƛnašichpredkovhovorí,že„ajtienajgeniálnejšienápadysanajlepšierozvinuliažvhlavách
iných,nievhlaveichpôvodcu“.
Ajpretosmesarozhodliponúknuƛvyššieuvedenénámety,hrubékoncepty,ēinávrhykonkrétnych
riešení odbornej právnickej verejnosti, aby onich mohla uvažovaƛ aprípadne niektoré znich aj
ěalejrozvinúƛ,resp.zrealizovaƛ.
Akēoilenjednazmyšlienokuvedenýchvtomtopríspevku,podnietizákonodarcukēinualebomu
aspoŸ pomôže prihűadaní efektívnych riešení, potom energia aēas venovaný tomuto príspevku
akoidlhoroēnézbieranieaanalyzovaniepoznatkovaskúsenostízoslovenskejjustiēnejpraxeizo
zahraniēia,nadobudnúešteväēšívýznam.
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