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Vzťah trestného činu a priestupku

Kritérium Trestný čin Priestupok
zákonné  
vyjadrenie

Trestný čin je protiprávny čin, kto-
rého znaky sú uvedené v tomto zá-
kone, ak tento zákon neustanovuje 
inak (§ 8 TZ).

Priestupkom je zavinené konanie, 
ktoré porušuje alebo ohrozuje záu-
jem spoločnosti a je za priestupok 
výslovne označené v zákone, ak nejde 
o iný správny delikt alebo o trestný 
čin (§ 2 ods. 1 zákona o priestup-
koch).

zavinenie Na trestnosť činu sa vyžaduje úmy-
selné zavinenie, ak tento zákon vý-
slovne neustanovuje, že stačí zavine-
nie z nedbanlivosti (§ 17 TZ).

Na zodpovednosť za priestupok stačí 
zavinenie z nedbanlivosti, ak zá-
kon výslovne neustanoví, že je po-
trebné úmyselné zavinenie (§ 3 záko-
na o priestupkoch).

vek zodpovedný od 14. roku veku  
(§ 22 TZ)

zodpovedný od 15. roku veku (§ 5 
zákona o priestupkoch)

príčetnosť Kto pre duševnú poruchu v čase spá-
chania činu inak trestného nemohol 
rozpoznať jeho protiprávnosť alebo 
ovládať svoje konanie, nie je za ten-
to čin trestne zodpovedný, ak tento 
zákon neustanovuje inak (§ 23 TZ).

Za priestupok nie je zodpovedný ten, 
kto pre duševnú poruchu v čase jeho 
spáchania nemohol rozpoznať, že ide 
o porušenie alebo ohrozenie záujmu 
chráneného zákonom, alebo nemo-
hol ovládať svoje konanie (§ 5 záko-
na o priestupkoch).

vývojové štádiá Trestná je aj príprava (pri zločinoch) 
a pokus trestného činu.

Prípravu na priestupok alebo pokus 
priestupku nemožno sankciono-
vať. Pokus je sankcionovaný iba pri 
priestupku proti majetku v zmysle  
§ 50 ods. 1 zákona o priestupkoch.

zánik možnosti 
postihu

zmenou zákona, účinnou ľútosťou, 
premlčaním trestného stíhania (podľa 
závažnosti činu), smrťou 

po uplynutí dvoch rokov od spácha-
nia, ak sa na priestupok vzťahuje 
amnestia, smrťou

rozhodovanie súd správny orgán
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Skutková podstata trestného činu

Skutkovou podstatou trestného činu rozumieme súhrn konkrétnych znakov, 
ktoré charakterizujú určité ľudské správanie ako trestný čin. Skutková podstata 
je jedným z formálnych znakov trestného činu.

Znaky skutkovej podstaty trestného činu: 
• objekt trestného činu
• objektívna stránka trestného činu
• páchateľ trestného činu
• subjektívna stránka trestného činu

Všetky tieto štyri skupiny znakov tvoria jednotný celok a sú v skutkovej podstate trest-
ného činu obligatórne. Existujú v každej skutkovej podstate trestného činu, aj keď v nej 
nie sú výslovne uvedené. V prípade, ak by niektorý z týchto znakov chýbal, nešlo by v da-
nom prípade o trestný čin.

Triedenie skutkových podstát
Podľa závažnosti delíme skutkové podstaty na:

• Základné skutkové podstaty. Charakterizujú základný stupeň protiprávneho kona-
nia, základnú trestnú sadzbu. Spravidla bývajú uvedené v prvých odsekoch, môžu byť 
aj v ďalších odsekoch. 

• Kvalifikované skutkové podstaty. Nasledujú v ďalších odsekoch po základnej skutko-
vej podstate. Obsahujú obzvlášť priťažujúce okolnosti, ktoré podstatne zvyšujú závaž-
nosť činu.

• Privilegované skutkové podstaty. Obsahujú nejakú skutočnosť, ktorá podstatnou 
mierou znižuje závažnosť činu (napr. ustanovenie § 146 je privilegované k § 145, § 171 
k § 172, § 271 ods. 2 k § 270 ods. 2 TZ).
Podľa štruktúry delíme skutkové podstaty na:

• Jednoduché. Obsahujú zo všetkých povinných a nepovinných znakov iba po jednom.
• Zložené. Tieto sú charakterizované pluralitou znakov. Z hľadiska toho, či znaky musia 

byť splnené súčasne, alebo nie, sa môžu ďalej deliť na alternatívne a kumulatívne.
Podľa vyjadrenia skutkových podstát v Trestnom zákone ich delíme na:

• Opisné, doslova opisujú všetky znaky, a to buď užšie alebo širšie.
• Odkazovacie, odkazujú na inú skutkovú podstatu uvedenú v Trestnom zákone (napr. 

v § 285 je odkaz na § 284, v § 288 je odkaz na § 286 a pod.).
• Blanketové, odkazujú na právne predpisy z iného odvetvia (napr. odkaz na všeobec-

ne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia – § 300 TZ, alebo predpisy  
na ochranu prírody a krajiny – § 305 TZ).

Význam skutkovej podstaty trestného činu spočíva v tom, že presné a jasné skutkové 
podstaty sú dôležitou zárukou zákonnosti „nullum crimen sine lege nulla poena sine lege“ 
v trestnom práve. Ďalší význam zákonných definícií trestných činov spočíva v tom, že nimi 
štát ustanovuje zákonné limity obmedzujúce základné práva a slobody jednotlivcov.
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Objekt trestného činu

Objektom trestného činu sú spoločenské vzťahy, ktoré sú chránené Trestným 
zákonom. Spravidla nie je vyjadrený v Trestnom zákone a musíme ho odvodzovať 
výkladom.

Triedenie objektov
Všeobecný objekt určuje súhrn najdôležitejších záujmov, vzťahov a hodnôt chránených 

Trestným zákonom. Jeho význam spočíva v tom, že v najvšeobecnejšej rovine charakterizuje 
všetky záujmy, ktoré je potrebné chrániť Trestným zákonom, t. j. práva a oprávnené záujmy 
fyzických a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie Slovenskej republiky.

Druhový (skupinový) objekt, predstavuje širšiu alebo užšiu skupinu príbuzných chrá-
nených záujmov, ktoré patria do tej istej oblasti. Sú zoradené do jednotlivých hláv, resp. 
dielov v osobitnej časti Trestného zákona. Druhový objekt býva spravidla vyjadrený v nad-
pise hlavy alebo dielu (napr. druhovým objektom prvej hlavy osobitnej časti Trestného 
zákona „Trestné činy proti životu a zdraviu“ je život a zdravie ľudí). Praktický význam dru-
hového objektu spočíva v systematickom rozdelení trestných činov v osobitnej časti, čím sa 
uľahčuje orientácia v Trestnom zákone. Členenie osobitnej časti a poradie hláv Trestného 
zákona vyjadruje poradie významu chránených hodnôt podľa ich dôležitosti. V popredí 
trestnoprávnej ochrany je človek, jeho život, zdravie, telesná integrita, česť, dôstojnosť 
a vážnosť, nedotknuteľnosť, osobná sloboda, ochrana jeho súkromia, obydlia, majetku 
a iných základných práv, slobôd a záujmov.

Individuálny objekt je konkrétny spoločenský záujem, na ochranu ktorého je určené 
konkrétne ustanovenie Trestného zákona. Individuálny objekt je dôležitým znakom každej 
skutkovej podstaty trestného činu. V niektorých ustanoveniach Trestného zákona býva vý-
slovne uvedený (napr. § 155 – zdravie, § 194 – domová sloboda, § 315 – ústavné zriadenie 
alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky), v iných pri jeho zisťovaní musíme vychádzať 
z odpovede na otázku: „Čo dané ustanovenie Trestného zákona chráni?“

Z hľadiska významu môžeme rozlišovať objekt
• primárny (hlavný) – napr. pri trestnom čine lúpeže (§188 TZ) je primárnym objektom 

osobná sloboda v zmysle slobodného rozhodovania sa,
• sekundárny (vedľajší) – napr. pri trestnom čine lúpeže (§188 TZ) je sekundárnym objek-

tom vlastnícke právo, do ktorého chce páchateľ zasiahnuť tým, že sa zmocní cudzej veci.
Význam objektu spočíva v jeho nenahraditeľnosti pri správnej kvalifikácii skutku, pre-

tože čin, ktorý nenarušuje ani neohrozuje žiadne chránené hodnoty, nemôže byť trestným 
činom.

Hmotný predmet útoku
Od objektu skutkovej podstaty trestného činu treba odlišovať hmotný predmet útoku. 

Hmotný predmet útoku je fakultatívnym znakom objektívnej stránky skutkovej podstaty 
trestného činu. Ak je v skutkovej podstate trestného činu výslovne uvedený, stáva sa po-
vinným znakom (napr. pri trestnom čine únosu „dieťa“, pri trestnom čine krádeže „cudzia 
vec“, pri trestnom čine týrania zvierat „zviera“). Predmetom útoku je človek, zviera alebo 
vec, na ktoré páchateľ útočí, aby zasiahol objekt skutkovej podstaty trestného činu. Nie-
ktoré trestné činy predmet útoku nemajú (napr. neoznámenie trestného činu podľa § 340 
TZ, dezercia podľa § 405 a nasl. TZ a pod.).
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Objektívna stránka trestného činu

Objektívna stránka trestného činu vyjadruje vonkajšiu charakteristiku trest-
ného činu.

Znaky objektívnej stránky
Obligatórne (povinné) znaky 

Musia sa vyskytovať v každej skutkovej podstate. Sú to:
• Konanie 

Konaním je prejav vôle v reálnom svete formou pohybu alebo zdržania sa pohybu (ak-
tívny alebo pasívny prejav ľudskej vôle). Má dve zložky: fyzickú (pohyb alebo zdržanie sa 
pohybu) a psychickú (vôľa), ktoré vytvárajú vnútornú jednotu. Konaním v zmysle § 122 
ods. 1 TZ sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ podľa okolnos-
tí a svojich pomerov povinný. 
• Následok 

Následkom rozumieme porušenie alebo ohrozenie chránených spoločenských vzťahov. 
V trestnom práve poznáme nasledujúce druhy následkov:

– následok ako znak základnej skutkovej podstaty,
– ťažší následok ako znak kvalifikovanej skutkovej podstaty,
– škodlivý následok; zamedzenie alebo napravenie škodlivého následku je dôvodom 

zániku trestnosti trestných činov uvedených v § 85 TZ.
• Príčinný vzťah medzi konaním a následkom (nexus causalis)

Príčinou následku je len také konanie, bez ktorého by následok nikdy nenastal, resp. by 
nenastal spôsobom, ktorým nastal.

Fakultatívne (nepovinné) znaky 
Nevyskytujú sa v každej skutkovej podstate trestného činu. V prípade, ak sa v konkrét-

nej skutkovej podstate trestného činu vyskytne niektorý z nich, stáva sa tento znak pre ňu 
povinným a bez jeho naplnenia by nešlo o daný trestný čin. Fakultatívne znaky trestného 
činu sú najmä:

• hmotný predmet útoku (napr. v § 378 TZ „zviera“, v § 199 TZ „žena“, § 212 TZ „cudzia 
vec“, § 216 TZ „cudzie motorové vozidlo“ a pod.),

• čas spáchania činu (napr. v § 412 TZ „za bojovej situácie“, v § 146 TZ „pri pôrode alebo 
hneď po ňom“, v § 432 TZ „počas vojny“ a pod.), 

• miesto trestného činu (napr. v § 364 TZ „na mieste verejnosti prístupnom“, v § 187 TZ 
„do cudziny“, v § 249 TZ „na území s archeologickými nálezmi“, v § 427 TZ „priestore 
vojnových operácií, na bojisku“ a pod.).


