
 

 

ZÁKON 
O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB  

 
 
Účinnosť  Zákon o trestnej zodpovednosti PO nadobudne účinnosť 

dňa 1.7.2016. 
   
Predmet zákona  Zákon upravuje  

 základy trestnej zodpovednosti PO,  
 druhy trestov,  
 ukladanie trestov a  
 trestné konanie proti PO.  
 
Na trestnú zodpovednosť PO a ukladané tresty sa 
subsidiárne použije Trestný zákon a na trestné konanie 
proti PO Trestný poriadok. 

   
Trestná zodpovednosť PO  Zákon o trestnej zodpovednosti PO vychádza z priamej 

trestnej zodpovednosti PO. Trestná zodpovednosť PO 
prichádza do úvahy jedine pri taxatívne vymedzených 
trestných činoch uvedených v § 3 Zákona o trestnej 
zodpovednosti PO. 
 
Jedná sa napr. o nasledovné trestné činy: 
 trestné činy korupcie, 
 daňové trestné činy, 
 trestné činy súvisiace s čerpaním eurofondov, 
 neoprávnené zamestnávanie, 
 poškodzovanie spotrebiteľa a 
 trestné činy proti životnému prostrediu. 
 
Trestný čin sa považuje za spáchaný PO, ak je spáchaný 
v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej 
prostredníctvom, ak konal 
a)  štatutárny orgán alebo jeho člen, 
b)  ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad 

v rámci PO alebo 
c)  iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať PO alebo za 

ňu rozhodovať. 
   

Spáchanie trestného činu sa pričíta PO aj v prípade, že 
horeuvedené osoby nedostatočným dohľadom alebo 
kontrolou, na ktoré boli povinné, hoci aj z nedbanlivosti 
umožnili spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci 
zverených oprávnení PO. 
 
Zákon o trestnej zodpovednosti PO ďalej upravuje 
materiálny korektív vo vzťahu k vyvodeniu trestnej 
zodpovednosti PO. Trestný čin sa PO nepričíta, ak 
vzhľadom na predmet činnosti PO, spôsob spáchania 
trestného činu, jeho následky a okolnosti, za ktorých bol 
spáchaný, je význam nesplnenia povinností v rámci 
dohľadu a kontroly zo strany orgánu PO alebo osoby 



 

 

uvedenej pod písm. a) až c) nepatrný. 
 
Trestná zodpovednosť PO nie je podmienená vyvodením 
trestnej zodpovednosti voči fyzickej osobe a nie je 
podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba 
konala za PO. 
 
Trestná zodpovednosť PO nezaniká vyhlásením konkurzu, 
vstupom do likvidácie, jej zrušením alebo zavedením 
nútenej správy. 
 
Trestná zodpovednosť PO, ktorá bola zrušená prechádza 
na všetkých jej právnych nástupcov. Trestná 
zodpovednosť PO na fyzickú osobu neprechádza. 

   
Vylúčenie trestnej 
zodpovednosti 

 Podľa Zákona o trestnej zodpovednosti PO nie je trestne 
zodpovedná Slovenská republika a jej orgány, iné štáty 
a ich orgány, medzinárodné organizácie, obce a VÚC, PO 
zriadené zákonom, iné PO, ktorých majetkové pomery ako 
dlžníka nemožno usporiadať podľa zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii. 

   
Zánik trestnej 
zodpovednosti PO 

 Trestná zodpovednosť PO zaniká: 
a) účinnou ľútosťou, 
b)  dobrovoľným upustením od ďalšieho konania 

smerujúceho k spáchaniu trestného činu a napravením 
škodlivého následku trestného činu alebo 

c)  dobrovoľným upustením od ďalšieho konania 
smerujúceho k spáchaniu trestného činu a urobením 
oznámenia Policajnému zboru v čase, keď sa 
škodlivému následku mohlo ešte zabrániť. 

To neplatí v prípade trestných činov korupcie 
a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. 

   
Zahladenie odsúdenia  Vykonaním trestu dochádza k zahladeniu odsúdenia PO. 
   
Druhy trestov  Za trestný čin spáchaný PO môže súd uložiť tieto druhy 

trestov: 
a)  trest zrušenia právnickej osoby, 
b)  trest prepadnutia majetku, 
c)  trest prepadnutia veci, 
d)  peňažný trest od 1.500,- EUR do 1.600.000,- EUR, 
e)  trest zákazu činnosti na 1 rok až 10 rokov, 
f)  trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie na 1 rok 

až 10 rokov, 
g)  trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z 

fondov Európskej únie na 1 rok až 10 rokov, 
h)  trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na 1 rok 

až 10 rokov, 
i)  trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku. 
 
Najprísnejším trestom je trest zrušenia PO, ktorý súd uloží 
PO, ak jej činnosť bola úplne alebo prevažne využívaná na 
páchanie trestnej činnosti. Tento trest môže byť uložený aj 



 

 

vtedy, ak súd PO odsudzuje za trestný čin, za ktorý 
Trestný zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody na 25 
rokov alebo na doživotie. Právoplatnosťou rozhodnutia, 
ktorým bol uložený trest zrušenia PO, vstupuje PO do 
likvidácie. 

   
Trestné stíhanie a verejné 
registre 

 Policajt upovedomí o začatí trestného stíhania proti PO 
obchodný register alebo iný register, zápisom v ktorom PO 
vzniká. Rovnako upovedomí aj príslušný orgán dozoru 
alebo núteného správcu.  
 
Štatutárny orgán PO, proti ktorej bolo začaté trestné 
konanie, je povinný bez meškania písomne oznámiť 
prokurátorovi a v konaní pred súdom predsedovi senátu 
vykonávanie právnych úkonov a vznik právnych 
skutočností, ktoré môžu spôsobiť jej zmenu, zrušenie 
alebo zánik. 
 
Nadobudnutie účinnosti právnych úkonov smerujúcich 
k zmene, zrušeniu alebo zániku PO je podmienené 
v prípravnom konaní písomným súhlasom sudcu pre 
prípravné konanie a v konaní pred súdom a vo 
vykonávacom konaní písomným súhlasom predsedu 
senátu. Obchodný register nevykoná zápis zrušenia alebo 
zmeny PO bez tohto súhlasu. 

   
Obmedzujúce a zaisťovacie 
opatrenia 

 Ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že PO je trestne 
zodpovedná a existuje reálna obava, že bude pokračovať 
v trestnej činnosti alebo trestný čin dokoná alebo sa zbaví 
majetku a ohrozí účel trestu, môže súd uložiť obvinenej 
PO obmedzujúce alebo zaisťovacie opatrenia, najmä: 
a)  povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo vec do úschovy 

na súde, 
b)  zákaz nakladať s určitými vecami alebo právami, 
c)  povinnosť niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo 

niečo strpieť. 
   
Konanie v mene PO počas 
trestného konania 

 V trestnom konaní za PO robí úkony štatutárny orgán, 
ktorý má právo odoprieť vypovedať.  
 
PO si môže zvoliť zástupcu len fyzickú osobu, spôsobilú 
na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej 
republiky. Zastupovať PO a robiť za ňu úkony môže 
súčasne len jedna osoba. 
 
PO je takisto oprávnená zvoliť si obhajcu. V trestnom 
konaní proti obvinenej PO nie je povinná obhajoba. 

   
Výkon trestov  Právoplatný rozsudok, ktorým bol uložený trest zákazu 

činnosti, trest zákazu prijímať dotácie a subvencie, trest 
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 
EÚ, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní zašle súd 
obchodnému registru.  
 



 

 

Do obchodného registra sa zapisujú nezahladené tresty 
uložené zapísanej PO a nevykonané tresty postihujúce jej 
zapísaných právnych nástupcov. 

   
Zákon o registri trestov  V registri trestov sa budú evidovať právoplatné odsúdenia 

PO a trestné činy spáchané PO. 
 
Údaje z evidencie registra trestov o PO, ktoré sa uvádzajú 
vo výpise z registra trestov, budú verejne prístupné. 

 
 
  


