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Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 

Národná rada SR schválila dňa 13. novembra 2015 zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o trestnej zodpovednosti PO“), ktorý 

zavádza do nášho právneho systému priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb. Zákon 

o trestnej zodpovednosti PO nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2016. 

 

Zavedenie priamej trestnej 

zodpovednosti PO 

Zákon o trestnej zodpovednosti PO zavádza 

priamu trestnú zodpovednosť právnických 

osôb - na rozdiel od doterajšej nepriamej 

trestnoprávnej zodpovednosti.  

Prijatie Zákona o trestnej zodpovednosti PO 

vychádza najmä z medzinárodných záväzkov 

Slovenskej republiky, ale aj z potreby 

legislatívne sa priblížiť k ostatným členským 

štátom Európskej únie. Zákonodarca 

uprednostnil riešenie prostredníctvom 

osobitného zákona, ktorý rieši tak hmotnoprávne 

ako aj procesnoprávne aspekty, namiesto 

novelizácie Trestného zákona a Trestného 

poriadku.  

Trestné činy 

Jednotlivé trestné činy a predpoklady trestnej 

zodpovednosti právnickej osoby sú upravené 

v paragrafoch 3 a 4 Zákona o trestnej 

zodpovednosti PO. Trestné činy sú taxatívne 

vypočítané v § 3 Zákona o trestnej 

zodpovednosti PO vychádzajúc z katalógu 

trestných činov upravených v zákone č. 

300/2005 Z.z. Trestný zákon, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Trestný zákon“).  

To znamená, že trestná zodpovednosť PO sa 

viaže len na tie trestné činy,  , ktoré sú uvedené 

v predmetnom ustanovení. Jedná sa napríklad 

o: 

 niektoré majetkové trestné činy 

 daňové trestné činy 

 trestné činy súvisiace s drogami, 

omamnými látkami a prekurzormi,  

 trestné činy obchodovania s ľuďmi,  

 

 trestné činy týkajúce sa životného 

prostredia a nakladania s odpadmi,  

 korupčné trestné činy, 

 neoprávnené zamestnávanie a iné 

trestné činy. 

Predpoklady trestnej zodpovednosti 

Zároveň v § 4 Zákona o trestnej zodpovednosti 

PO sú ustanovené predpoklady trestnej 

zodpovednosti právnických osôb.  

Prvým predpokladom je, že došlo k spáchaniu 

trestného činu uvedeného v § 3 Zákona 

o trestnej zodpovednosti PO.  

Druhým predpokladom je spáchanie trestného 

činu v prospech právnickej osoby, v jej mene, 

v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak 

konal:  
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 štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 

orgánu,  

 osoby, ktoré vykonávajú kontrolnú 

činnosť alebo dohľad v rámci právnickej 

osoby a to aj keď nemajú vzťah 

k právnickej osobe,  

 iné osoby, ktoré vykonávajú rozhodujúci 

vplyv na riadenie právnickej osoby (tzv. 

tieňoví manažéri), alebo  

 osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, 

ktoré jej boli zverené právnickou 

osobou.  

Dôležité je tiež poznamenať, že trestná 

zodpovednosť právnickej osoby nie je 

podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti 

voči vyššie uvedeným fyzickým osobám a ani 

zistením, ktorá konkrétna osoba konala 

v rozpore s právnym poriadkom. 

Voči trestnej zodpovednosti právnických osôb je 

možné sa brániť v trestnom konaní, nakoľko na 

trestné konanie voči právnickej osobe sa 

vzťahuje Trestný poriadok (s určitými 

osobitosťami vymedzenými v Zákone o trestnej 

zodpovednosti právnických osôb). 

Tresty pre právnické osoby 

Najprísnejším trestom, ktorý vymedzuje Zákon 

o trestnej zodpovednosti PO, je trest zrušenia 

právnickej osoby. Právoplatnosťou rozhodnutia 

o uložení trestu zrušenia právnickej osoby, 

vstupuje táto právnická osoba do likvidácie.  

Ďalšími trestami sú v zmysle § 10 Zákona 

o trestnej zodpovednosti PO:   

 trest prepadnutia majetku 

 trest prepadnutia veci 

 peňažný trest až do výšky 1 600 000 

Eur  

 trest zákazu činnosti 

 trest zákazu prijímať dotácie alebo 

subvencie 

 trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie 

 rest zákazu účasti vo verejnom 

obstarávaní 

 trest zverejnenia odcudzujúceho 

rozsudku 

V súvislosti s prípadným konkurzným konaním 

alebo likvidáciou spoločnosti je nutné 

poznamenať, že trestná zodpovednosť 

právnickej osoby nezaniká vyhlásením konkurzu 

na takúto spoločnosť, jej vstupom do likvidácie, 

jej zrušením alebo zavedením nútenej správy. 

Novelizácia súvisiacich predpisov 

Zákon o trestnej zodpovednosti PO zároveň 

novelizuje veľké množstvo súvisiacich predpisov 

ako Trestný zákon, Trestný poriadok a ďalšie 

a zároveň novelizuje aj administratívne zákony 

týkajúce sa rôznych povolení, registrácií 

a licencií pre právnické osoby, kde v rámci 

týchto konaní bude potrebné preukázať 

bezúhonnosť právnickej osoby. 

 

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá 

zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených v 

newsletteri. 
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Kontakt  

Ľubica Martináková 

Senior Associate 

Lubica.Martinakova@accace.com    

Tel: +421 2 325 53 000     

O Accace  

Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti 

spracovania účtovníctva, mzdovej agendy a daňového poradenstva. S viac ako 250 zamestnancami a 

1400 klientmi sa radí medzi popredných poskytovateľov poradenských služieb nie len na Slovensku             

ale aj v regióne strednej a východnej Európy. Právne služby poskytuje Accace prostredníctvom vlastnej 

advokátskej kancelárie Accace Legal. 

Aktuálne má Accace 7 pobočiek v Európe a prostredníctvom siete partnerov rozširuje svoje globálne 

pôsobenie. Kancelárie Accace nájdete na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Maďarsku, 

Rumunsku, Poľsku a na Ukrajine.  

Viac na www.accace.sk 
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