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Táto publikácia vznikla ako súčasť projektu 
Dôstojný život – právo, nie privilégium.
Projekt Dôstojný život – právo, nie privilégium 
bol podporený sumou 104976 eur z Fondu 
pre mimovládne organizácie, ktorý je fi nancovaný 
z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. 
Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti 
– Open Society Foundation. Cieľom projektu 
Dôstojný život – právo, nie privilégium je 
Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík 
a rozhodovacích procesov na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni.

úvod
Držíš v rukách brožúrku,
ktorej hlavná téma je zodpovednosť.

V živote zažívame mnoho radostných chvíľ,
no môže sa žiaľ prihodiť aj čosi neveselé.
Koľkokrát by si človek prial:
„Kiežby sa dal vrátiť čas!“
To však nejde.

V tejto brožúrke budeme písať 
o spôsobení škody.
Či už pôjde o škodu malú, ľahkú, 
alebo o vážnu škodu. 

Budeme písať o tom,
kto je kedy za svoje činy zodpovedný,
na čo je dôležité myslieť, keď sa čosi stane.

Dozvieš sa, 
aký je rozdiel medzi priestupkom 
a trestným činom, čo je to zavinenie, 
deliktuálna spôsobilosť, amnestia 
a mnoho iných vecí!

Tak hor sa do čítania!
Táto brožúra ti prináša mnoho 
zaujímavých informácií, 
ktoré určite stojí za to prečítať si!
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Zodpovednosť podľa 
občianskeho Zákonníka

čo je to zodpovednosť?
Každý človek má svoje práva 
i svoje povinnosti. 
Máš ich ty, ale aj ostatní ľudia. 
Môže sa stať, že niekto tieto práva 
či povinnosti poruší. 
Za to potom nesie zodpovednosť.

Príklad:
Rozbil som okno susedovi. 
Za toto musím niesť zodpovednosť. 
Budem musieť škodu nahradiť.

Nazýva sa to občianskoprávna 
zodpovednosť.
Niektorí ju nazývajú aj 
zodpovednosť za škodu.
Má ju každý z nás.

Všetci sme zodpovední za svoje 
správanie a konanie. 
Nikto z nás nemôže niekomu 
spôsobiť škodu a nechať to len tak.

Sú na to aj rôzne zákony, ktoré 
o zodpovednosti hovoria viac. 
Možno budeš potrebovať niekoho,  
aby ti tieto zákony pomohol pochopiť.

Zákon hovorí o zodpovednosti za škodu toto:

•	 Boli porušené práva či povinnosti.  
Je to protiprávny úkon.

•	 Vznikla nejaká škoda.
•	 Je dôležité zistiť, ako a prečo sa to stalo. 

Toto nazývame príčinná súvislosť.
•	 Je dôležité zistiť, kto za škodu môže, 

či to bola nehoda a pod.  
Voláme to zavinenie.

Zákon nám teda pomáha zistiť 
čo najviac o tom, čo a ako sa stalo, 
kto za to môže a čo s tým ďalej.

protiprávny úkon
Úkon je niečo, čo sme spravili, 
nejaká činnosť. 
Každú chvíľu niečo robíme, vykonávame 
nejakú činnosť, úkon je napríklad aj to, 
keď si ráno umyješ zuby. 
Alebo sa obuješ, oblečieš, 
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ideš von s kamarátmi...  
Toto všetko sú úkony.
Väčšina úkonov, ktoré robíme, je v poriadku. 
Neporušujeme nimi žiadne práva, ani povinnosti. 
Neporušujeme zákon alebo nejakú dohodu.

Ale niekedy sa to predsalen môže stať. 
Spravíme nejakú činnosť, a spôsobíme škodu. 
Môže to byť vážna škoda, keď porušíme zákon. 
Vtedy hovoríme, že úkon je protiprávny.
Porušuje pravidlá, ktoré v spoločnosti máme. 
Ohrozuje práva ostatných. 

kedy je úkon v poriadku? 
kedy nie je protiprávny?
Napríklad vtedy, keď to zákon povoľuje, 
alebo dokonca prikazuje. 
Keď máme právo na to, aby sme urobili, 
čo chceme urobiť.

Sú však aj zložitejšie situácie. 
Napríklad keď sa snažíme ochrániť 
seba alebo druhých. 
Volá sa to nutná obrana.
Keď nám chce niekto ublížiť, alebo spôsobiť 
nejakú škodu, je prirodzené sa brániť.  

Samozrejme sa musíme brániť primerane. 
Aby sa nestalo, že pri našej obrane 
ublížime až príliš. 
Potom by sme ľahko mohli byť 
potrestaní my, aj keď začal útočiť niekto iný. 
Je to ťažké. Brániť sa je dôležité, ale
vždy treba dávať pozor.

Môže sa však stať aj to, že sa naozaj 
nedá spraviť nič iné  
a my zákon musíme porušiť.  
Keď hrozí vážne nebezpečenstvo 
a nejde tomu inak zabrániť. 
Keď jediná záchrana je spraviť 
niečo, čo by sme inokedy nemohli 
alebo nikdy neurobili.

Musíme spraviť čosi, čo je inak zakázané. 
Ale len preto, lebo keby sme to 
neurobili, bolo by to ešte horšie! 
Vtedy zákon robí výnimku a dovolí 
nám takto konať. 
Volá sa to konanie v krajnej núdzi.

Je tu ešte jedna výnimka, kedy 
môžeme spôsobiť druhému škodu 
a nebudeme potrestaní.
Je to vtedy, keď nám to ten človek dovolil.  
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Musí s tým jasne súhlasiť, 
a to ešte predtým, než to spravíme. 
Musí byť jasné, že nežartuje. 
A tiež by to mal byť človek, ktorý vie byť zodpovedný 
za to, čo sa stane. 

a čo s tým, keď spôsobíme škodu?
Škodu treba vždy napraviť.  
Treba vybaviť opravu.  
Pomôcť poškodenému.  
Ospravedlniť sa... 
Na opravu budú potrebné peniaze.

Je viac spôsobov, ako pomôcť napraviť 
škodu, ktorú sme spravili. 
Vždy sa treba dohodnúť s tým, 
komu sme škodu spôsobili.

Keď dohoda nie je možná, rozhodne 
súd, akú škodu máme nahradiť.
 
Niektorí ľudia narobia toľko škody, 
že musia ísť niekam, kde ich naučia, 
ako sa správať, aby sa to viackrát nestalo.
Napríklad zlodeji môžu skončiť vo väzení. 

čo je to škoda?
Škoda znamená, že sme niečo 
napr. pokazili, alebo zničili. 
Že sme niekomu spôsobili problém 
a bude potrebné ho vyriešiť. 
Na nápravu škody niekedy 
budú potrebné peniaze.

Niekedy budeme musieť niečo vykonať, 
vrátiť do pôvodného stavu.

Škoda môže byť aj, keď spravíme niečo, 
kvôli čomu niekto príde o peniaze. 
Nemusíme nič zničiť. 
Ak kvôli nám niekto príde o peniaze, 
ktoré by inak mohol mať.

Napríklad si požičiame auto 
a nevrátime ho včas. 
A niekto, kto to auto potrebuje, 
sa kvôli nám nedostane do práce. 
Keby auto mal, mohol pracovať 
a zarábať peniaze. 
Teraz je ale už neskoro a nezarobí nič.
Takejto škode hovoríme ušlý zisk.

Vždy by sme sa mali správať tak, 
aby sme škodu nespôsobili. 
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čo je to zavinenie?
Keď vieme, ako vznikla škoda,
a zistíme, kto je za ňu zodpovedný,
našli sme vinníka.
Hovoríme o zavinení.

Zavinenie môže byť rôzne.
Napríklad človek vie, že to, 
čo spraví, určite spôsobí škodu.
Vie to, ale aj tak to urobí.
Vtedy je to úmyselné zavinenie 
a takýto človek mal priamy úmysel 
spôsobiť škodu.
Alebo si človek nie je celkom istý, 
či škodu spôsobí.
Možno áno a možno nie?
Ale spraví to aj tak, lebo mu to stojí za ten risk.
Keď potom škodu naozaj spôsobí, hovoríme,
že to bolo opäť úmyselné zavinenie.
Ale takýto človek mal nepriamy úmysel 
spôsobiť škodu.

A potom je tu nedbanlivosť. 
Môže sa stať, že človek nechcel 
nikomu spôsobiť škodu.
Tuší však, že sa môže niečo stať, 
ale nevenuje tomu príliš pozornosť.

Napríklad vieme, že nesmieme 
hádzať kamene do okien,
lebo by sa mohli rozbiť.
Alebo by sa mohlo stať aj čosi horšie!

čo je to príčinná súvislosť?
Keď vznikne škoda, zákon sa snaží zistiť,
ako sa to stalo.
Snaží sa prísť na to, kto je za to zodpovedný 
a či svojim úkonom spôsobil škodu.
Volá sa to príčinná súvislosť.

Napríklad do domu udrie blesk a ten vyhorí.
Zodpovedný nie je nikto, bolo to počasie, príroda.
Ale keď niekto schválne dom podpáli
a ten zhorí, tak je vinný človek, 
ktorý dom podpálil.
Za škodu, ktorú spôsobil, 
musí byť zodpovedný.

Zodpovedné za svoje správanie 
nie sú ani príroda, ani zvieratá.
Môžu to byť len ľudia.

Niekedy za škodu môže jeden človek
a niekedy aj viac ľudí.
Občas sa ani nedá presne určiť,
kto je za škodu zodpovedný.
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Nie je dosť opatrný aj keď by mal byť.  
Toto sa nazýva vedomá nedbanlivosť.

No môže sa stať aj to, že človek 
nechcel nikomu spôsobiť škodu. 
Že ani netušil, že by sa niečo mohlo stať. 
Čakalo sa však od neho, že bude dávať pozor.

Nebol však dosť opatrný.
Teraz je prekvapený z toho, že spôsobil škodu.  
Ako sa to mohlo stať?, pýta sa sám seba. 
Toto nazývame nevedomá nedbanlivosť.

Určiť vinníka nie je len tak. 
Vinník totiž musí mať 
deliktuálnu zodpovednosť.
Deliktuálna zodpovednosť znamená,  
že musí vedieť, čo robí a čo sa môže stať. 
A tiež sa musí vedieť ovládať. 

Preto napríklad zvieratá zodpovednosť 
za škodu mať nemôžu. 
Pes nevie, že keď rozhryzie mobilný telefón, 
spôsobí tým jeho majiteľovi problém – a škodu. 

Existujú však aj ľudia, ktorí 
majú problém uvedomiť si, 
že niekomu svojím správaním 
môžu spôsobiť škodu.

Príklad: 
Na prechádzke sa hrajú deti so zápalkami 
a zapália stoh slamy, tento celý zhorí.  
Vznikne škoda. 
Deti sú ohrozené, oheň im mohol 
spôsobiť popáleniny. 
Za deti sú potom zvyčajne 
zodpovední ich rodičia. 
Tí sú totiž dospelí a mali tušiť, 
čo sa môže stať, keď nechajú 
deti bez dozoru.

Deliktuálnu zodpovednosť 
majú až dospelí ľudia. 
Je to preto, lebo v 18-tich 
rokoch už má človek zvyčajne 
dosť rozumu aj skúseností, 
aby vedel, čo robí 
a čo sa môže stať. 
A aby sa vedel ovládať.

Keď niekto spôsobí škodu skôr, než je dospelý, 
ľudia skúmajú, či vedel, čo sa môže stať. 
Niektorí to vedia aj skôr než majú 18 rokov. 
(A niektorí to nevedia ani neskôr!) 
Vždy je potrebné zistiť, či sa človek vedel 
rozhodnúť, či to spraví alebo nie. 
Či sa vedel ovládnuť. 
U každého sa to skúma osobitne.
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Ak niekto nevie svoje správanie kontrolovať 
a nerozumie, že môže napríklad ublížiť,
potom nemôže byť zodpovedný za škodu.
Nevedel, čo robí. 
Zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil,
bude musieť prebrať niekto iný.

Zodpovednosti za škodu sa môžeme zbaviť,
ak dokážeme, že sme škodu nezavinili.
Pozor, môže sa stať aj to, že niekto 
spôsobí škodu nám a bude sa jej 
chcieť zbaviť tak, že povie, 
že si za to môžeme sami.
Je to nebezpečné hlavne vtedy, 
keď sa nevieme dobre brániť.
Ľahko sa môže stať, že potom 
niekto hodí vinu na nás.

kto je zodpovedný za škodu?
Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil.
Môže to byť človek – jednotlivec, 
ale aj skupiny ľudí, organizácie, fi rmy...

Ak škodu spôsobilí viacerí, zodpovedajú 
za ňu spoločne a rovnako.
Platí tu známe „jeden za všetkých 
a všetci za jedného“.

Môžu sa ale dohodnúť, ako škodu nahradia. 
Môže napríklad jeden za všetkých 
nahradiť celú škodu a ostatní nič. 
Alebo si to podelia a každý 
zaplatí za škodu rovnako.
Je to na ich dohode.
Pokiaľ sa nevedia dohodnúť, 
môže rozhodnúť súd.
Napríklad každý zaplatí podľa toho, 
akú veľkú vinu na škode nesie.
Viac zrejme zaplatí ten, čo hodil 
kameň do okna a rozbil ho, 
než ten, čo vedľa neho stál 
a nepovedal mu, aby prestal hádzať. 
 

Zavinenie poškodeného 
Škodu si niekedy môžeme 
spôsobiť aj my sami.
Ak sa to tak stane,
je len a len na nás, aby sme 
svoju škodu napravili.
Sami si za to môžeme,
sami musíme niesť následky.
Ak škodu spôsobíme spolu 
s niekým ďalším, potom aj napraviť 
by sme ju mali spoločne.
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Je to vec dohody.
Ak máme strach, že by sme niekedy 
mohli spôsobiť škodu, 
môžeme sa poistiť v poisťovni. 
Uzavrieme zmluvu. 
Potom v prípade, že by sa niečo stalo, 
môže poisťovňa pomôcť nahradiť škodu. 
Aj keď poisťovňa nie je zodpovedná 
za naše činy, v zmluve je napísané, 
že ak sa niečo stane, pomôže nám.
 

náhrada škody 
spôsobenej na veci
Ak poškodíme nejakú vec, 
mali by sme sa snažiť napraviť to, 
aby to bolo tak, ako predtým. 
Nech je to ako pôvodne, 
skôr, než sme to poškodili.

Niekedy to však už nejde. 
Už sa to nedá opraviť, 
ani zohnať takú istú vec. 
Potom musíme poškodenému 
nahradiť škodu peniazmi. 
Zaplatiť mu za škodu, 
ktorú sme spôsobili.

Alebo môžeme čiastočne pomôcť 
s opravou a čiastočne niečo zaplatiť.  
Napríklad niečo skúsime opraviť, 
podarí sa nám to, ale aj tak už 
to nie je také, ako predtým. 
Potom môžeme k oprave niečo aj priplatiť.
Treba zistiť, či vieme zohnať presne 
takú istú vec, akú sme poškodili. 
Ak nie, jediná možnosť je zaplatiť 
poškodenému za to, že sme mu niečo zničili. 

Pokiaľ niekto niečo ukradne, 
jednou z možností, ako 
túto škodu napraviť, je vrátiť 
to, čo ukradol. 

náhrada škody 
spôsobenej na zdraví
Škodu, ktorú sme niekomu spôsobili 
na zdraví, môžeme nahradiť iba peniazmi. 
Zaplatiť môžeme všetko naraz – jednorazovo, 
alebo budeme platiť postupne dlhšiu dobu. 
To sa nazýva renta.
Pri poškodení zdravia sa platí 
hlavne za bolesť, ktorú sme spôsobili.
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Tiež sa platí za to, že poškodený 
má teraz viac problémov vo svojom živote. 
Môže sa napríklad stať, že si kvôli nám 
futbalista zlomí nohu. 
Teraz nemôže hrať futbal. 
To môže byť pre neho ešte väčší problém,  
ako samotná zlomená noha.

Keď niekomu škoda na zdraví bráni,  
aby vedel žiť spokojný život, alebo 
robiť to čo robil predtým, nazýva sa to 
sťaženie spoločenského uplatnenia.

Napríklad ten futbalista, už nikdy 
nebude môcť hrať futbal.
Je to pre neho trvalá škoda. 
Má to pre neho následky po celý život.

koľko sa platí za škodu?
Koľko bude treba platiť za škodu na zdraví, 
pomôže určiť lekársky posudok a zákon.

Zvyčajne sa hradí skutočná škoda 
a to, čo mohol človek zarobiť,  
keby sa mu nestala škoda.

Pri poškodení veci sa berie v úvahu, 
akú mala vec hodnotu vo chvíli,  
keď sa poškodila.

To znamená, že keď sa napríklad 
poškodí staré auto, nebude škoda 
vo výške, ako keby bolo nové. 
Auto už bolo používané, a teda 
aj jeho hodnota je už nižšia.
Alebo naopak môže sa stať, 
že nám niekto poškodí staré 
hodinky po prapradedkovi. 
Hodnota takých hodiniek časom 
stúpla, lebo sa z nich stala 
vzácna starožitná pamiatka.
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Zodpovednosť za škodu spôsobenú 
tými, ktorí nemôžu posúdiť následky
svojho konania

Každému sa niekedy môže stať,
že spôsobí nejakú škodu.
Môže poškodiť nejakú vec,
ale aj zdravie druhého.

Za takéto svoje konanie, za to, že spôsobil 
škodu, musí človek vziať zodpovednosť
a škodu nahradiť.

Čo však, keď niekto nevie, že tým, 
čo robí, spôsobuje niekomu problém?
Čo ak si niekto neuvedomuje,
že spôsobuje škodu?
Pre niekoho môže byť naozaj ťažké 
pochopiť, čo sa smie a čo sa nesmie.

Napríklad pre malé deti.
Alebo pre ľudí s mentálnym postihnutím.
A tiež pre iných ľudí, ktorí 
majú určité ťažkosti s porozumením.

Pre naše potreby budeme v tejto 
brožúre teraz hovoriť hlavne 
o ľuďoch s mentálnym postihnutím.

Zákon má svoje špeciálne pravidlá 
aj pre takýchto ľudí.
Ak človek s mentálnym postihnutím 
vie ovládať svoje správanie,
ak vie, čo robí a čo môže spôsobiť,
je za škodu, ktorú spôsobí, zodpovedný.

Spolu s ním je zodpovedný aj človek,
ktorý na neho dohliada.
Napríklad rodič, opatrovník alebo asistent. 

Tento človek má dávať pozor, 
aby sa nič nestalo.
Má poradiť, pomôcť, upozorniť, 
keď hrozí, že sa stane nejaká škoda.

Ak sa stala škoda napriek tomu, 
že rodič, opatrovník, asistent 
(a podobne) dával pozor 
a snažil sa, aby sa nič nestalo,
on sa zbaví zodpovednosti.
Dôležitý je posudok lekára,
v tomto prípade psychiatra.
Ten určí, či človek s mentálnym postihnutím,
ktorý spôsobil škodu, vedel, čo robí.
Či si uvedomoval, že svojím správaním
spôsobí inému alebo sebe problém.
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Ak si to uvedomoval, bude musieť 
niesť zodpovednosť.
A spolu s ním aj človek, ktorý 
na neho mal dohliadať.

Ten, kto mal dohliadať, napríklad rodič, 
sa však môže viny zbaviť.
Napríklad ak dokáže, že nič nezanedbal,
že naozaj dohliadal, dával pozor.
Ale ho napríklad syn alebo dcéra neposlúchali,
a preto sa stala škoda.

ako zistia, či človek vedel, čo robí 
a aké to môže mať následky?
Dôležité je zistiť, či človek s mentálnym 
postihnutím vedel, čo v tej chvíli robí.
Vedel, že môže spôsobiť škodu?
Rozumel, že to, čo robí, asi nie je dovolené?
Ľudí môže zaujímať aj jeho povaha, 
kde chodil do školy, ako sa učil,
odkiaľ pochádza, akú má rodinu...
Posudzuje sa mnoho vecí.
Dôležité je, že podľa zákona – ak človek 
s mentálnym postihnutím nerozumie, 
že svojím správaním spôsobil škodu,
nemôže byť za ňu ani zodpovedný.

náležitý dohľad
Už sme si spomínali, že niekedy je treba,
aby na druhého človeka ktosi dával pozor, 
aby sa nič zlé nestalo.
Volá sa to náležitý dohľad.

Neznamená to, že ten niekto, 
napríklad rodič, opatrovník, asistent,
musí dávať pozor stále.
Že by nás mal bez prestávky sledovať 
a strážiť a byť s nami na každom kroku.

Ten človek je tu na to, aby nám 
pomohol, ak to bude naozaj treba.
Lebo napríklad vie, že mnohé veci 
zvládneme aj sami.
Že nepotrebujeme pomoc vždy a o veľa 
veciach vieme rozhodnúť sami za seba.
Náležitý dohľad treba vždy prispôsobiť 
podľa toho, ako je to potrebné.

Ak sa stane, že človek 
s mentálnym postihnutím spôsobil 
škodu, zvykne byť za ňu zodpovedný on, 
ale aj ten, kto mal vykonávať 
náležitý dohľad.
Teda napríklad rodičia alebo asistent, 
opatrovník atď.

Náležitý dohľad treba vždy prispôsobiť 

s mentálnym postihnutím spôsobil 
škodu, zvykne byť za ňu zodpovedný on, škodu, zvykne byť za ňu zodpovedný on, 
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Predpokladá sa, že mohli 
dávať lepší pozor.
Jedna z možností teda je,
že zodpovední sú obaja, spoločne.

Ďalšia možnosť je, 
že bude zodpovedný iba ten,
kto mal dávať pozor, vykonávať 
náležitý dohľad.
Stáva sa to vtedy, ak napríklad človek 
s mentálnym postihnutím 
nevie odhadnúť, čo môže spôsobiť. 
Neuvedomuje si, že robí škodu.

Ale nemusí to tak byť. 
Povedzme si príklad:
Spôsobíme škodu, aj keď je s nami 
práve asistent a dáva na nás pozor. 
Napríklad nám čosi vypadlo 
z ruky a rozbilo sa.
Zvyčajne nám nič z ruky len tak 
nepadá, bola to nehoda.
Ani asistent netušil, že by sa mohla 
takáto nehoda stať.
Vtedy za to asistent naozaj nemôže
a za škodu nie je zodpovedný.

Dôležité je zistiť, 
či sme vedeli, čo sa môže stať. 
Či sme vedeli, že je to porušenie zákona
alebo nejakej zmluvy, ktorú sme uzavreli.
A ak sme to vedeli, 
či sme to aj tak chceli spraviť.
Zistiť to vedia znalci, napríklad lekári.

Ak nesú zodpovednosť obaja spoločne,
je na nich dohodnúť sa,
ako to spolu vyriešia.

kto môže vykonávať 
náležitý dohľad?
Kto na nás dáva pozor?
Hlavne rodičia.
A to aj keď nie sú manželia 
a nebývajú spolu.

Pokiaľ človek nemá vlastných rodičov,
môžu byť za neho zodpovední 
adoptívni rodičia, opatrovníci. 
Alebo pestúni.
Ak rodičia zomreli, alebo sa nevedia 
o svoje deti dobre postarať,
súd pridelí rodine poručníka.
Aj on nesie zodpovednosť.
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Náležitý dohľad majú aj rôzne 
inštitúcie, organizácie, firmy. 
Podľa zákona sa nazývajú spoločne 
právnická osoba.
Sú to napríklad školy, domovy 
sociálnych služieb a podobne. 
Zodpovední sú len počas toho, 
keď sa v nich človek nachádza. 
To platí napríklad aj pre prestávky v škole, 
školské výlety a podobne.

Ešte čosi. 
Keď spôsobí človek škodu počas toho, 
ako na neho dohliadala nejaká inštitúcia 
či organizácia, teda právnická osoba, 
vždy je zodpovedná táto organizácia celá, 
nie len niekto z nej, nejaký zamestnanec. 

Príklad:
Žiak spôsobí škodu počas vyučovania. 
Bolo to na hodine matematiky 
s pánom učiteľom Novákom. 
Zodpovedný nie je len pán učiteľ Novák,  
ktorý práve vyučoval v triede, keď sa to stalo. 
Zodpovedná je totiž celá škola 
ako právnická osoba. 
Problém bude riešiť riaditeľ školy. 

Môže sa však stať, že pána Nováka nakoniec 
potrestá tento riaditeľ. 
Je to na nich, ako sa ďalej dohodnú. 

kto je zodpovedný za škodu?
1. Za škodu je zodpovedný len človek 

s mentálnym postihnutím.
Ak sa dokáže, že vedel, že môže 
spôsobiť škodu a aj ju spôsobil. 
A ak sa dokáže, že ten, kto mal 
na neho dohliadať, 
za to nemôže, svoj dohľad nezanedbal.

2. Za škodu je zodpovedný iba ten, 
kto mal na človeka dohliadať. 
Napríklad rodičia, asistent, opatrovník, škola... 
To platí v prípade, že človek, ktorý 
spôsobil škodu nevedel, čo sa môže stať, 
že koná zle a hrozí, že niečo poškodí.

3. Za škodu zodpovedajú spoločne. 
Ten, kto škodu spôsobil, aj ten, 
kto mal na neho dohliadať. 
Každý nesie svoj podiel viny.

4. Zodpovedný nie je nikto.
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Zodpovednosť Za škodu 
v trestnom Zákone

Už sme písali o tom, že niektorí ľudia 
môžu mať problém uvedomiť si, 
že možno robia niečo zlé 
a spôsobujú niekomu škodu.
Povieme si teraz niečo 
o spôsobilosti na právne úkony.

Spôsobilosť na právne úkony znamená,
že môžeš robiť určité rozhodnutia 
alebo úkony, ktoré Ťa zaväzujú.
Dôležité je, že vieš dopredu, 
čo sa stane, keď tento úkon urobíš.
Právny úkon je činnosť alebo nečinnosť
a zákon s tým spája právne následky.
Môžeš napríklad sám podpísať zmluvu, 
založiť si účet, voliť...

Spôsobilosť na právne úkony 
vzniká postupne, ako rastieš.
Úplnú spôsobilosť na právne úkony 
získaš keď máš 18 rokov. 

Určite to poznáš aj sám.
Kým si nemal 18 rokov, veľa vecí 
za teba riešili tvoji rodičia.

Alebo iní zákonní zástupcovia.

Môže sa stať, že človek má vážne 
duševné ochorenie alebo
ťažké mentálne postihnutie.
Potrebuje v mnohých veciach pomoc.
Súd ho preto zbaví alebo obmedzí 
v spôsobilosti na právne úkony.
Cieľom je, aby si človek neublížil 
zlým rozhodnutím.

Obmedzenie alebo zbavenie 
spôsobilosti na právne úkony 
ho má chrániť.
Napríklad pred podvodníkmi, 
ktorí by ho mohli oklamať
a obrať o jeho majetok.

Súd teda môže spôsobilosť 
na právne úkony obmedziť,
alebo dokonca úplne zrušiť.
Vtedy hovoríme o nespôsobilosti 
na právne úkony.

Nespôsobilosť na právne úkony 
znamená, že človek nemôže robiť 
niektoré alebo všetky právne úkony.
Napríklad nemôže hospodáriť 
so svojimi peniazmi.
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Alebo nemôže podpisovať žiadne 
právne dokumenty. 
Robí to za neho jeho opatrovník. 
Tohto opatrovníka určuje súd.

Vráťme sa však k situácii, 
kedy niekto spôsobí škodu. 
Čo ak je tento človek zbavený 
spôsobilosti na právne úkony? 
Je aj vtedy zodpovedný za to, 
čo spôsobil?

Môže byť zodpovedný.  
No nemusí byť zodpovedný. 
Pokiaľ niekto spôsobí škodu, 
berú sa v úvahu viaceré veci. 
To, či je spôsobilý na právne úkony, 
je len jedna z nich. 
A vôbec to nemusí byť dôležité. 

Takže – aj keby si nebol spôsobilý 
na právne úkony, 
aj keby v mnohých veciach 
za teba rozhodovali iní, 
zodpovedný za škodu byť môžeš!

Spôsobilosť na právne úkony nie je 
to isté ako deliktuálna zodpovednosť.
Deliktuálna zodpovednosť znamená, 
že ak niekto spácha trestný čin, 

za určitých podmienok, ktoré 
sú v zákone, musí za tento trestný čin 
niesť zodpovednosť. 
Musí strpieť sankciu, ktorú stanovuje zákon. 
Jedna z takýchto podmienok
je napríklad vek. 
Hranica je 14 rokov. 
0-14 rokov, to sú maloletí, vtedy 
zodpovedá zákonný zástupca. 
14-18 rokov sú mladiství, trestá sa 
zníženou sadzbou trestu (menší trest).  
Cieľom sankcie je snaha prevychovať. 
Od 18 rokov – človek má 
za svoje činy plnú zodpovednosť.

deliktuálna zodpovednosť 
(trestná zodpovednosť)
Je rozdiel, keď napríklad stratíme 
požičané hodinky a keď spôsobíme nehodu, 
pri ktorej sa zrania ľudia. 
Stratené hodinky nikoho neohrozujú, 
nehoda však ohrozila životy ľudí.

Trestný zákon hovorí 
o spáchaní trestného činu. 
Trestný čin je skutok, 
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ktorý je nebezpečný pre spoločnosť, 
keď spravíme niečo, 
čo môže ľuďom ublížiť.

Môže to byť akýkoľvek čin, 
ktorý ohrozuje práva a záujmy 
občanov alebo právnických osôb
(firmy, organizácie a podobne). 
Alebo dokonca ohrozuje 
celú Slovenskú republiku!

Takýto čin voláme trestný čin.

Pri trestnom čine je dôležité zistiť, 
ako veľmi bol nebezpečný. 
Koľko rokov mal ten, čo ho spáchal,  
ako to urobil, čo sa kvôli nemu stalo...

Ak sa nestalo nič vážne, 
ak to nebolo príliš nebezpečné,  
tak škoda, ktorú niekto spôsobil, 
nebola trestným činom. 

kto nemá trestnú zodpovednosť?
•	 Ten, kto má menej ako 14 rokov. 

V prípade sexuálneho zneužívania
je to 15 rokov. 

•	 Ten, kto koná v nepríčetnosti. 

To znamená, že niekto nevie 
rozpoznať, že robí niečo nebezpečné 
a že sa nevie ovládať.

No pozor! 
Ak je niekto nepríčetný kvôli tomu,  
že napríklad pil alkohol alebo bral 
drogy, tak je plne trestne zodpovedný!

skutková podstata trestného činu
Čin je trestný vtedy, keď sa naplní 
jeho skutková podstata.
Skutková podstata trestného činu  
sú podmienky podľa trestného zákona,  
ktoré musia byť splnené, aby 
sme mohli čin považovať za trestný. 

Je to dejový príbeh, ktorý má 
svoj začiatok, priebeh a koniec. 
Napríklad keď niekto urobí niečo zlé, 
bude za to, čo spravil, potrestaný.

Sleduje sa viacero vecí:

•	 Objekt trestného činu
Proti komu alebo čomu 
niekto tento čin spravil? 
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Ubližuje ním spoločnosti? 
Ukradol niečo?

•	 Objektívna stránka trestného činu
Ako to spravil?  
Čo spôsobil, čo sa stalo? 
Stal sa tento trestný čin kvôli nemu? 
Môže za to, čo sa stalo?

•	 Subjekt (páchateľ) trestného činu 
Môže to byť len niekto,  
kto má najmenej 15 rokov. 
Ďalej je dôležité, aby bol príčetný.
To znamená, že chápe, čo robí, 
že je to nebezpečné 
a čo sa stane, ak to spraví. 
Vie, že robí zle. 
To platí aj pre človeka, 
ktorý sa napr. opije alkoholom. 
Aj takýto človek môže byť 
zodpovedný za to, čo robí!

•	 Subjektívna stránka trestného činu 
Tu sa snažíme zistiť, na čo myslel 
človek, ktorý páchal trestný čin. 
Čo ho k tomu viedlo? 
Prečo to urobil? 
Ako veľmi môže za to, čo sa stalo? 

•	 Zavinenie 
Človek je vinný vtedy, 
ak spôsobil trestný čin. 
Poznáme niekoľko typov zavinenia. 

typy zavinenia
Ak človek vedel, čo môže svojím 
konaním spôsobiť a chcel to spraviť,  
nazývame to úmyselné konanie.

Úmysel môže byť priamy.
Je to vtedy, ak človek vedel, 
že poruší zákon a zákon porušiť chcel. 
Urobil to schválne.

Alebo môže byť úmysel nepriamy.
To znamená, že vedel, čo sa môže 
stať, že tak môže porušiť zákon. 
No riskol to. 
A ak zákon naozaj porušil, 
nie je z toho prekvapený. 

Ak človek nechce vyslovene 
porušiť zákon, no stane sa, 
môže ísť o nedbanlivosť.

Tá môže byť vedomá,
čo znamená, že človek vedel,  
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že môže porušiť zákon,  
ale spoliehal sa, že sa tak nestane. 
Dúfal, že ho neporuší.

Alebo môže byť nedbanlivosť nevedomá.
Človek nevie, že tým čo robí, 
môže porušiť zákon, 
hoci by to mal aspoň tušiť...

Trestné je len úmyselné konanie, 
úmyselné zavinenie, 
pokiaľ zákon výslovne nehlási,  
že stačí aj zavinenie z nedbanlivosti.

aká môže byť trestná činnosť?  
(Formy trestnej činnosti)
Trestný čin nie je len taký, 
ktorý sme dokončili. 
Trestné je aj to, keď sa len 
pripravujeme a chystáme niečo spáchať. 
Alebo to, keď sa pokúsime 
niečo zlé spraviť. 
Aj keby to nakoniec nevyšlo.

Príprava a pokus na trestný čin 
sú tiež trestné. 
Napríklad keď niekto plánuje, 

ako vykradne banku, 
keď zháňa ďalších ľudí,  
ktorí mu s tým pomôžu a podobne.

Trestné to prestane byť iba vtedy,  
ak by sa človek zrazu 
rozhodol, že to nespraví. 
Že napríklad tú banku nevykradne. 
Ak by sa rozhodol povedať polícii, 
čo sa chystá. 
Ak by sa pokúsil nebezpečenstvo odstrániť.

Trestné činy môžu byť rôzne.

Napríklad hromadný trestný čin,
kedy viacerí páchatelia 
(ľudia, ktorí konajú trestne) 
robia viacero trestných činov 
s rovnakým cieľom. 
Napríklad, že všetci zaútočia 
na historickú sochu v parku, 
pretože ju chcú zničiť (to sú vandali).

Alebo pokračujúci trestný čin.
Vtedy páchateľ robí dokola to isté 
kvôli jednému cieľu, ktorý má. 
Napríklad keď sochu v parku 
opravia, znova ju zničí. 
Robí to stále, chce skrátka 
tú sochu zničiť.
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Trestné môže byť aj to, keď niekto 
na súde ako svedok klame,
alebo keď uráža súd.

Aby človek mohol byť za svoj trestný čin 
zodpovedný, je treba potvrdiť,
že ho naozaj spáchal a že je za neho vinný.
Dôležité je hlavne to, či vedel, 
že pácha trestný čin,
a či to chcel spraviť.
Ak je niekto vinný,
potom tu máme zavinenie.

Pre trestný čin platí zásada,
že musí byť spôsobený zavinením.

Pri posudzovaní, kto a ako je 
za trestný čin zodpovedný, 
sa berú v úvahu všetky možné dôkazy.
Pozerá sa aj na to, prečo to páchateľ 
chcel spraviť a ako veľmi bol trestný čin 
nebezpečný pre spoločnosť. 

Alebo trvajúci trestný čin,
kedy páchateľ koná protiprávne po dlhší čas.
Napríklad keď tento vandal 
postupne, každý týždeň,
zničí ďalšiu sochu v parku.
Chce zničiť všetky sochy v parku.

Ak trestný čin spáchalo viac ľudí 
spoločne, volá sa to trestná súčinnosť.
Všetci sú potom zodpovední tak,
ako keby to spáchal každý sám osobitne.
Teda zodpovednosť si nerozdelia,
ale každý ju nesie rovnako. 

Účasť na trestnom čine pritom 
môže byť rôzna.
Človek môže byť aj organizátor, 
navádzač, pomocník,
môže fandiť páchateľovi, 
povzbudzovať ho, nech to urobí... 
Alebo sa previní tým, že vie o tom, 
že sa ide stať trestný čin,
a neoznámi to napríklad polícii.
Keď to potom zistia, bude mať 
problém, lebo bola jeho 
občianska povinnosť oznámiť to 
a odstrániť tak nebezpečenstvo.
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Zodpovednosť Za škodu 
v Zákone o priestupkoch

Každý z nás musí dodržiavať zákony 
a právne predpisy.
Mali by sme rešpektovať práva 
aj ostatných, spolupracovať 
s ostatnými, správať sa slušne...

Určite ste už zažili suseda, 
ktorý v noci v byte púšťal hudbu 
príliš nahlas a rušil nočný kľud.

Alebo ste počuli o tom, že na lavičke 
v parku mládežníci pili a zanechali 
v parku veľký neporiadok.

Alebo niekto niekoho urazí, povie mu 
škaredo, nadávku – urazí ho na cti.

Alebo niekto zaparkuje svoje auto 
na zákaze parkovania. alebo tak, že 
druhému auto bráni v ceste.
Toto všetko sú priestupky.
Priestupok je také zavinené 
konanie, ktoré ohrozuje a porušuje 
záujmy spoločnosti.
Priestupok však nie je taký 
nebezpečný ako trestný čin.

Pri priestupkoch sa zisťuje:
•	 Škodlivosť

Ako veľmi je konanie škodlivé 
pre spoločnosť?
Bolo to veľmi nebezpečné, 
ohrozilo to niekoho život?
Alebo to bolo síce nepríjemné,
ale nikomu sa nič nemohlo stať?

•	 Protiprávnosť konania
To znamená, že aby šlo o priestupok, 
musel byť porušený nejaký zákon.
Museli byť porušené nejaké práva.

•	 Sankcionovateľnosť
Sankcia je trest.
Môže to byť napríklad pokuta, zákaz, 
napomenutie... 
Sankcionovateľnosť teda znamená,
že za to, čo sme spravili (alebo naopak 
nespravili), môžeme byť potrestaní.
Môžeme, ale nemusíme.
O tom rozhodnú príslušné orgány, 
napríklad polícia a iné. 

•	 Objekt
Čo sme svojím konaním porušili 
alebo ohrozili?
Narušili sme nejako napríklad 
bežné fungovanie mesta, 
v ktorom žijeme?

Môže to byť napríklad pokuta, zákaz, 

že za to, čo sme spravili (alebo naopak 

Môže to byť napríklad pokuta, zákaz, 
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•	 Objektívna stránka
Ide o zhodnotenie, kedy 
už vieme, že za to, čo sa stalo, 
môže naše konanie.
Alebo naopak to, že sme 
nič nespravili, keď bolo treba.
Ak by sme sa správali tak, 
ako sa máme podľa zákona správať,
všetko by bolo v poriadku.
Nestal by sa žiadny priestupok.

Podľa zákona o priestupkoch,
priestupok môže spáchať len človek, 
ktorý má najmenej 15 rokov.
Hovorí sa, že má deliktuálnu spôsobilosť.

Nie je to jediná dôležitá vec.
Je potrebné aj to, aby si človek 
uvedomoval, čo robí.
Aby mal jasnú myseľ.
Tomu sa vraví „byť príčetný“.

No a napokon je dôležité posúdiť,
či človek nejednal v nutnej obrane 
alebo v krajnej núdzi.

Pri trestnom čine bolo potrebné 
zistiť zavinenie, a najmä to, 
že to človek určite urobil úmyselne, 
teda naschvál. 

Pokiaľ to spravil schválne, 
musel byť zodpovedný za trestný 
čin, ak je tento skutok opísaný 
v Trestnom zákone.
Pokiaľ to neurobil naschvál, 
nemusí ísť o trestný čin, 
niektoré trestné činy ale môžu 
byť spáchané aj z nedbanlivosti.
Teda keď napríklad nedávame 
dostatočný pozor a niečo sa stane.

Pri priestupkoch je to trochu inak.
Ak niekto spraví priestupok,
bude za neho zodpovedný aj vtedy,
ak to neurobil úmyselne.
Mohla to teda napríklad 
byť nehoda, či náhoda.
Aj tak to však budú považovať 
za priestupok. 

Ale ak napr. dopravnou nehodou 
autom, spôsobí škodu na zdraví alebo 
cudzom majetku, môže to byť považované 
za trestný čin, napr. ublíženia na zdraví 
alebo poškodzovania cudzej veci.

To, či sme priestupok spáchali úmyselne,
alebo neúmyselne, môže byť dôležité 
pri určovaní sankcie, teda trestu.
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Sankcie majú vždy pôsobiť preventívne.
Mali by sme teda dostať taký trest,
aby nás v budúcnosti už 
nenapadlo zopakovať priestupok.

Ak prevencia nie je možná,
potom dostaneme takú sankciu,
ktorá sa bude snažiť potlačiť 
alebo odstrániť nevhodné prejavy 
nášho správania.

Napríklad vodič auta prekročí rýchlosť.
Zastaví ho policajt a dá mu pokutu. 
Pokuta nie je nič príjemné 
a policajt predpokladá,
že v budúcnosti si to vodič rozmyslí 
a bude jazdiť tak, ako má.
Nechce predsa platiť ďalšiu pokutu, no nie?
Je to preventívna sankcia.

Vodič sa však nepolepší. 
Policajti ho chytia pri prekročení 
rýchlosti ešte niekoľkokrát.
Keďže pokuty nezabrali, 
rozhodnú sa pre tvrdší trest. 
Zvolia takú sankciu, ktorá 
mu zabráni správať sa priestupkovo.

Vezmú mu vodičský preukaz,
aby už nemohol takto ďalej jazdiť 
a ohrozovať ostatných vodičov na cestách.

Keď niekto správne orgány 
(to je napríklad polícia) upozorní 
na nejaký priestupok,
vždy ho musia preveriť, prešetriť. 
Nie vždy však musia za priestupok 
dať napríklad pokutu, alebo inú sankciu.
Niekedy stačí, keď si človeka zavolajú,
porozprávajú sa s ním a upozornia ho,
aby sa nabudúce takto nesprával.

Akú sankciu možno dať za priestupok?
Môže to byť:

•	 pokarhanie,
•	 pokuta, 
•	 zákaz činnosti,
•	 prepadnutie veci (ak niekto napríklad 

niečo priestupkom získal, tak si to 
nemôže nechať, vezmú mu to).

Akú sankciu človek dostane, 
to sa posudzuje podľa viacerých vecí.
Napríklad podľa toho, ako to je vážne,
ako to spravil, čo tým spôsobil,
prečo to robil a podobne. 
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Každého budú posudzovať 
individuálne, budú teda prihliadať 
na konkrétneho človeka 
v konkrétnej situácii.

Priestupok sa nemôže začať riešiť 
neskôr, ako dva roky od jeho spáchania.  
Keď prejdú dva roky, 
uplynie prepadná lehota,
niektorí to volajú aj premlčacia doba.
Čo sa nevyriešilo dovtedy, 
už sa riešiť ďalej nebude!

To isté platí, ak sa udelí amnestia. 
Amnestiu na Slovensku môže udeliť prezident. 
Amnestiou (rozhodnutím prezidenta SR) 
sa odpúšťajú niektoré tresty. 
Zvyčajne tie, ktoré sú za činy, 
ktoré neboli veľmi vážne.

Toto platí pre priestupky aj pre trestné činy.
V prípade Trestných činov sú však 
iné premlčacie doby, 
podľa závažnosti trestného činu.

Zodpovednosť Za škodu 
podľa Zákonníka práce

Zákonník práce nám hovorí o tom,  
aké práva a povinnosti má zamestnanec,  
aj jeho zamestnávateľ.
Hlavná povinnosť zamestnávateľa  
je vytvoriť dobré pracovné podmienky.
Mali by to byť také, aby zamestnanec 
mohol robiť svoju prácu 
a aby sa mu pritom nič nestalo.

Ak by sa niečo zamestnancovi stalo 
a mohol by za to jeho zamestnávateľ, 
potom podľa zákona môže od neho 
žiadať náhradu škody.

Ale aj zamestnanci majú svoje povinnosti. 
Ak spôsobia nejakú škodu, 
môže si aj zamestnávateľ od nich žiadať 
nejakú náhradu tejto škody.

Podľa Zákonníka práce musia byť 
splnené tieto podmienky, aby sme 
mohli hovoriť o zodpovednosti za škodu:

•	 Zamestnávateľ a zamestnanec 
majú medzi sebou uzavretú 
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pracovnú zmluvu alebo dohodu 
podľa Zákonníka práce.
Je to pracovnoprávny vzťah.

•	 Boli porušené práva či povinnosti. 
Je to protiprávny úkon.

•	 Vznikla nejaká škoda.
•	 Je dôležité zistiť, ako a prečo sa to stalo.

Toto nazývame príčinná súvislosť.
•	 Je dôležité zistiť, kto za škodu môže, 

či to bola nehoda a pod. 
Voláme to zavinenie.

pracovnoprávny vzťah
Zamestnanec a jeho zamestnávateľ
by mali mať spolu uzavretú zmluvu.
Môže to byť:

•	 Pracovná zmluva
•	 Dohoda o vykonaní práce
•	 Dohoda o brigádnickej práci študentov

Môže teda ísť o našu prácu, 
ktorú robíme každý deň,
ale aj o prácu, ktorú robíme len občas.
Napríklad o brigádu.

protiprávny úkon
Každý má svoje práva i povinnosti,
aj zamestnanec, aj jeho zamestnávateľ.
Sú to také práva a povinnosti,
ktoré sú napísané v zmluve, ktorú 
majú medzi sebou zamestnávateľ 
a zamestnanec uzavretú.

Ale sú to aj tak práva a povinnosti,
ktoré sú napísané v Zákonníku práce.

Keď zamestnanec alebo zamestnávateľ
poruší tieto práva a povinnosti,
alebo neurobí niečo, čo urobiť mal,
tak je to protiprávny úkon.

škoda
Podľa Zákonníka práce, vždy môžeme určiť,
koľko peňazí bude stáť škoda, 
ktorú niekto spôsobil.
Koľko peňazí bude stať náprava škody.

Škoda môže byť skutočná, čo znamená, 
že niekto poškodil alebo zničil nejaký majetok.
Znížil jeho hodnotu.

?
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Urobil to schválne.
Alebo môže byť úmysel nepriamy.
To znamená, že vedel, čo sa môže 
stať, že tak môže porušiť zákon.
No riskol to.
A ak zákon naozaj porušil, 
nie je z toho prekvapený. 

Ak človek nechce vyslovene 
porušiť zákon, no stane sa,
môže ísť o nedbanlivosť.
Tá môže byť vedomá,
čo znamená, že človek vedel, 
že môže porušiť zákon, ale 
spoliehal sa, že sa tak nestane.
Dúfal, že ho neporuší.

Alebo môže byť nedbanlivosť nevedomá.
Človek nevie, že tým čo robí,
môže porušiť zákon,
hoci by to mal aspoň tušiť...

Zodpovednosť zamestnanca 
za škodu
Za škodu môže byť zodpovedný
zamestnávateľ alebo zamestnanec.
Budeme sa teraz bližšie zaoberať

Alebo to môže byť iná škoda – ušlý zisk.
To znamená, že keby niekto 
nespôsobil škodu, tak mohol mať 
poškodený väčší majetok.
Mohol napríklad zarobiť viac peňazí.
Niečo – či niekto – mu v tom však 
zabránil a spôsobil tak škodu.
Ušlý zisk je vlastne zisk, ktorý ušiel.
Utiekol, aj keď mohol byť náš... J

príčinná súvislosť
Keď vznikne škoda, zákon sa snaží 
zistiť, ako sa to stalo.
Snaží sa prísť na to, kto je za to zodpovedný
a či svojim úkonom spôsobil škodu.
Volá sa to príčinná súvislosť.

Zavinenie
Ak človek vedel, čo môže svojím 
konaním spôsobiť a chcel to spraviť, 
nazývame to úmyselné konanie.

Úmysel môže byť priamy,
to vtedy, ak človek vedel, že poruší zákon
a zákon porušiť chcel.
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zodpovednosťou zamestnanca za škodu.
Poznáme niekoľko rôznych prípadov
zodpovednosti zamestnanca za škodu:

1. všeobecná zodpovednosť za škodu

Ak zamestnanec poruší svoje povinnosti
pri plnení pracovných úloh a spôsobí tým 
škodu, je za ňu zodpovedný.
Musí sa zodpovedať svojmu zamestnávateľovi.

Plniť pracovné úlohy znamená robiť to, 
čo máme napísané v pracovnej zmluve,
prípadne to, čo nám prikáže zamestnávateľ.
Či už na pracovisku, alebo 
na pracovnej, služobnej ceste.

Za pracovné povinnosti sa nepovažuje
cesta do práce a z práce.
Alebo obed, stravovanie sa, a ani 
naša cesta k lekárovi na vyšetrenie.

Výnimka je, ak nám zamestnávateľ prikáže,
aby sme šli na vyšetrenie k lekárovi.
Vtedy je to naša pracovná povinnosť.
Alebo ak by sme dávali prvú pomoc.
To je nielen naša pracovná povinnosť,
to by mala byť povinnosť každého človeka.

Každý z nás by sa mal správať slušne.
Platí to samozrejme aj pre zamestnancov.
Ak zamestnanec spôsobí nejakú 
škodu tým, že sa nesprával slušne, 
môže byť za ňu zodpovedný.
Volá sa to, že konal 
proti dobrým mravom. 

Sú to určité platné pravidlá 
správania sa voči druhým.
Slušnosť, ohľaduplnosť, tolerancia, 
rešpektovanie druhého.
Ak má zamestnanec mentálne postihnutie,
aj on môže byť zodpovedný za škodu, 
ktorú zamestnávateľovi spôsobil.
Záleží to od toho, či vedel, čo robí.
Či si uvedomoval, aké následky 
môže mať jeho správanie a konanie.
Ak si to uvedomoval, 
bude určite zodpovedný 
za škodu, ktorú spôsobil.

Platí to aj v prípade, keby 
spôsobil škodu pod vplyvom alkoholu. 
Že si vypil a potom vystrájal, 
lebo bol opitý... J 
To, aby začal piť, bolo jeho rozhodnutie,
takže je za to všetko zodpovedný,
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aj keď si ako opitý mnohé 
veci neuvedomoval.

2. Zodpovednosť pri odvracaní 
škody hroziacej zamestnávateľovi

Ak hrozí zamestnávateľovi škoda,  
zamestnanec ho na to musí upozorniť.  
To, že je tu nejaké nebezpečenstvo, 
musí povedať napríklad vedúcemu, 
šéfovi, riaditeľovi...

A keď sa náhodou už začne niečo
diať, keď hrozí nebezpečenstvo 
a zamestnanec je pri tom, 
musí niečo spraviť,  
pokúsiť sa, aby sa nič zlé nestalo.

Ak zamestnanec utají, že sa niečo zlé 
môže stať, alebo ak nič neurobí, 
aj keď mohol, potom 
ho môže zamestnávateľ potrestať. 
Bude za to niesť zodpovednosť  
a zamestnávateľ si môže 
uplatniť náhradu škody.

Zamestnávateľ ale musí najprv 
dokázať, že mu to naozaj 
zamestnanec zatajil schválne. 

Že to bol úmysel. 
A že mal možnosť niečo s tým spraviť, 
ale neurobil to. 
Všetko musí dokázať.

Keď zamestnanec spôsobí škodu 
pri tom, ako sa snažil odvrátiť 
nebezpečenstvo, ktoré ohrozovalo 
zdravie alebo život, nie je 
za takúto škodu zodpovedný. 
Oveľa dôležitejšie je,  
že zabránil väčšej škode! 
Napríklad zachráni niekomu život. 
Nič nie je dôležitejšie, ako ľudský život!

Niektoré zamestnania majú určité riziká. 
Zamestnávateľ musí už dopredu 
rátať s tým, že nie všetko vyjde. 
Že môže mať nejaké straty. 
Zamestnanec s tým nemusí mať 
vôbec nič spoločné.

Ak sa udejú tak škody,  
za ktoré zamestnanec 
naozaj nemôže, nebude 
za ne zodpovedný. 
Je to podnikateľské riziko.
Zamestnávateľ s tým 
musel rátať.
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Napríklad zamestnanec pracuje 
na určitom výrobku,  
ale tento výrobok sa nepredáva.  
Ľudia ho nekupujú, lebo sa im nepáči.  
Toto je nesprávne rozhodnutie 
zamestnávateľa.  
Zamestnávateľ má z tohto 
rozhodnutia škodu. 

náhrada škody
Ak zamestnanec spôsobí škodu,  
musí dať veci do poriadku. 
Buď dá veci do pôvodného stavu, 
tak, ako to bolo predtým, 
alebo škodu nahradí v peniazoch. 
Alebo sa dohodne inak so svojím zamestnávateľom.

Ak škodu spôsobil z nedbanlivosti, 
teda nedával dostatočný pozor, 
tiež musí škodu nahradiť v peniazoch.  
Zamestnávateľ ale nesmie 
od neho žiadať viac peňazí, 
ako sú zamestnancove tri výplaty.

Toto platí aj v prípade, že škodu 
z nedbanlivosti spôsobilo 
viac zamestnancov. 

Ani jeden nemôže zaplatiť viac,  
ako tri svoje výplaty. 
Za škodu zodpovedajú spoločne, 
a platiť môžu podľa toho, 
kto akú vinu za škodu nesie. 
Niekto je možno vinný viac, 
iný zase menej. 
Ten, kto je vinný viac, 
by mal potom aj viac zaplatiť.

Ak niekto zavinil škodu úmyselne, 
alebo pod vplyvom alkoholu 
či drog, môže od neho zamestnávateľ 
žiadať, aby nahradil celú škodu.

Ak zamestnanec neohlásil,  
že hrozí zamestnávateľovi nejaká škoda, 
môže od neho zamestnávateľ žiadať, 
aby na náhradu škody nejako prispel.

nároky zamestnancov 
na náhradu škody
Ak sa zamestnanec vo svojej práci 
nejako zraní, spôsobí si úraz, 
alebo kvôli svojmu zamestnaniu 
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ochorie, takúto škodu rieši 
Zákon o sociálnom poistení.

Zamestnávateľ musí zistiť,  
či má zamestnanec zdravotné problémy 
práve kvôli svojmu zamestnaniu. 
Či už ide o chorobu, alebo úraz. 
Ak áno, všetko toto rieši  
zákon o sociálnom poistení.

náhrada vecnej škody
Vecná škoda je napríklad škoda 
na veciach, ako je odev, obuv, okuliare, 
hodinky a podobne. 
Tieto veci sa mohli poškodiť 
napríklad pri pracovnom úraze. 
Náhradu vecnej škody 
rieši Zákonník práce.
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V nasledujúcej časti tejto brožúry nájdeš 
presné citácie zákonov. 
Zákony bývajú často písané zložito, 
preto niektorí ľudia môžu mať ťažkosti 
s porozumením takýchto textov. 
Budeš pri čítaní týchto zákonov potrebovať 
pomoc ďalšej osoby. 

Citácia vybraných ustanovení právnej úpravy
zodpovednosti za škodu z Občianskeho zákonníka
(zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

ŠIESTA ČASŤ • ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZA BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE 
• Prvá hlava 
• PREDCHÁDZANIE HROZIACIM ŠKODÁM
§ 415 • Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, 
na prírode a životnom prostredí.
§ 417 • (1) Komu škoda hrozí, je povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným 
okolnostiam ohrozenia.
(2) Ak ide o vážne ohrozenie, ohrozený má právo sa domáhať, aby súd uložil vykonať 
vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody.
§ 418 • (1) Kto spôsobil škodu, keď odvracal priamo hroziace nebezpečenstvo, ktoré 
sám nevyvolal, nie je za ňu zodpovedný, okrem prípadu, ak toto nebezpečenstvo za daných 
okolností bolo možné odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zrejme rovnako 
závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil.
(2) Takisto nezodpovedá za škodu, kto ju spôsobil v nutnej obrane proti hroziacemu 
alebo trvajúcemu útoku. O nutnú obranu nejde, ak bola zrejme neprimeraná povahe 
a nebezpečnosti útoku.
§ 419 • Kto odvracal hroziacu škodu, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov 
a na náhradu škody, ktorú pritom utrpel, aj proti tomu, v koho záujme konal, a to najviac 
v rozsahu zodpovedajúcom škode, ktorá bola odvrátená.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU • Prvý oddiel • Všeobecná zodpovednosť
§ 420 • (1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.
(2) Škoda je spôsobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, keď bola spôsobená 
pri ich činnosti tými, ktorých na túto činnosť použili. Tieto osoby samy za škodu 
takto spôsobenú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa 
pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá.
(3) Zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil.
§ 420a • (1) Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému prevádzkovou činnosťou.
(2) Škoda je spôsobená prevádzkovou činnosťou, ak je spôsobená
a) činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu alebo vecou použitou pri činnosti,
b) fyzikálnymi, chemickými, prípadne biologickými vplyvmi prevádzky na okolie,
c) oprávneným vykonávaním alebo zabezpečením prác, ktorými sa spôsobí inému škoda 
na nehnuteľnosti alebo sa mu podstatne sťaží alebo znemožní užívanie nehnuteľnosti.
(3) Zodpovednosti za škodu sa ten, kto ju spôsobil, zbaví, len ak preukáže, že škoda bola 
spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastným 
konaním poškodeného.
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Druhý oddiel • Prípady osobitnej zodpovednosti
§ 421 • Každý, kto od iného prevzal vec, ktorá má byť predmetom jeho záväzku, zodpovedá 
za jej poškodenie, stratu alebo zničenie, ibaže by ku škode došlo aj inak.
§ 421a • (1) Každý zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe 
prístroja alebo inej veci, ktoré sa pri plnení záväzku použili. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
(2) Zodpovednosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na poskytovanie zdravotníckych, sociálnych, 
veterinárnych a iných biologických služieb.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania
§ 422 • (1) Maloletý alebo ten, kto je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním 
spôsobenú, ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť jeho následky; spoločne a nerozdielne 
s ním zodpovedá, kto je povinný vykonávať nad ním dohľad. Ak ten, kto spôsobí škodu, pre 
maloletosť alebo pre duševnú poruchu nie je schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho 
následky, zodpovedá za škodu ten, kto je povinný vykonávať nad ním dohľad.
(2) Kto je povinný vykonávať dohľad, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že náležitý dohľad 
nezanedbal.
(3) Ak vykonáva dohľad právnická osoba, jej pracovníci dohľadom poverení sami za škodu takto 
vzniknutú podľa tohto zákona nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych 
predpisov nie je tým dotknutá.
§ 423 • Kto sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, že nie je schopný ovládnuť svoje konanie 
alebo posúdiť jeho následky, je povinný nahradiť škodu v tomto stave spôsobenú; spoločne 
a nerozdielne s ním zodpovedajú tí, ktorí ho do tohto stavu úmyselne priviedli.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom
§ 424 • Za škodu zodpovedá aj ten, kto ju spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov.
§ 427 • (1) Fyzické a právnické osoby vykonávajúce dopravu zodpovedajú za škodu vyvolanú 
osobitnou povahou tejto prevádzky.
(2) Rovnako zodpovedá aj iný prevádzateľ motorového vozidla, motorového plavidla, ako aj 
prevádzateľ lietadla. 
§ 428 • Svojej zodpovednosti sa nemôže prevádzateľ zbaviť, ak bola škoda spôsobená 
okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Inak sa zodpovednosti zbaví, len ak preukáže, 
že sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať.
§ 429 • Prevádzateľ zodpovedá ako za škodu spôsobenú na zdraví a veciach, tak za škodu 
spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí, ak stratila fyzická osoba pri poškodení možnosť 
ich opatrovať.
§ 430 • (1) Namiesto prevádzateľa zodpovedá ten, kto použije dopravný prostriedok bez 
vedomia alebo proti vôli prevádzateľa. Prevádzateľ zodpovedá spoločne s ním, ak takéto použitie 
dopravného prostriedku svojou nedbalosťou umožnil.
(2) Ak je dopravný prostriedok v oprave, zodpovedá po čas opravy prevádzateľ podniku, 
v ktorom sa oprava vykonáva, a to rovnako ako prevádzateľ dopravného prostriedku.

§ 431 • Ak sa stretnú prevádzky dvoch alebo viacerých prevádzateľov a ak ide o vysporiadanie 
medzi týmito prevádzateľmi, zodpovedajú podľa účasti na spôsobení vzniknutej škody.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú zvlášť nebezpečnou prevádzkou
§ 432 • Za škodu vyvolanú povahou zvlášť nebezpečnej prevádzky zodpovedá prevádzateľ 
rovnako ako prevádzateľ dopravného prostriedku.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach
§ 433 • (1) Prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedá za škodu na veciach, ktoré 
boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. 
Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie 
alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané prevádzkovateľovi alebo 
niektorému z pracovníkov prevádzkovateľa.
(2) Ak je s prevádzkou niektorej činnosti spravidla spojené odkladanie vecí, zodpovedá ten, 
kto ju vykonáva, fyzickej osobe za škodu na veciach odložených na mieste na to určenom alebo 
na mieste, kde sa obvykle odkladajú, okrem toho, ak by ku škode došlo aj inak.
(3) Zodpovednosti podľa odseku 1 a 2 sa nemožno zbaviť jednostranným vyhlásením ani dohodou.
§ 434 • (1) Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa takto zodpovedá len do výšky ustanovenej 
vykonávacím predpisom. Ak však bola škoda na týchto veciach spôsobená tými, ktorí 
v prevádzke pracujú, uhradzuje sa bez obmedzenia.
(2) Bez obmedzenia sa uhradzuje škoda aj vtedy, ak boli veci prevzaté do úschovy.
§ 435 • Rovnako ako prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedajú 
i prevádzatelia garáží a iných podnikov podobného druhu, pokiaľ ide o dopravné prostriedky 
v nich umiestnené a ich príslušenstvo.
§ 436 • Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u prevádzateľa bez zbytočného odkladu. Právo 
zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.
§ 437 • Za škodu spôsobenú na veciach odložených v dopravných prostriedkoch hromadnej 
dopravy sa zodpovedá len podľa ustanovení o náhrade škody spôsobenej ich prevádzkou 
(§ 427 až 431).

Tretí oddiel • Spoločné ustanovenia o náhrade škody • Spoločná zodpovednosť
§ 438 • (1) Ak škodu spôsobí viac škodcov, zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne.
(2) V odôvodnených prípadoch môže súd rozhodnúť, že tí, ktorí škodu spôsobili, zodpovedajú 
za ňu podľa svojej účasti na spôsobení škody.
§ 439 • Kto zodpovedá za škodu spoločne a nerozdielne s inými, vysporiada sa s nimi podľa 
účasti na spôsobení vzniknutej škody.
§ 440 • Kto zodpovedá za škodu spôsobenú zavinením iného, má proti nemu postih.

Zavinenie poškodeného
§ 441 • Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne; 
ak bola škoda spôsobená výlučne jeho zavinením, znáša ju sám.
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Spôsob a rozsah náhrady
§ 442 • (1) Uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk).
(2) Pri škode spôsobenej niektorým trestným činom korupcie sa uhrádza aj nemajetková ujma 
v peniazoch.
(3) Škoda sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, 
uhrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.
(4) Ak bola škoda spôsobená úmyselným trestným činom, z ktorého mal páchateľ majetkový 
prospech, môže súd rozhodnúť, že právo na náhradu škody možno uspokojiť z vecí, ktoré 
z majetkového prospechu nadobudol, a to i vtedy, ak inak podľa ustanovení Občianskeho súdneho 
poriadku nepodliehajú výkonu rozhodnutia. Dokiaľ právo na náhradu škody nie je uspokojené, 
nesmie dlžník s takýmito v rozhodnutí uvedenými vecami nakladať.
§ 442a • (1) Pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva sa uhrádza aj nemajetková 
ujma v peniazoch, ak by sa priznanie iného zadosťučinenia, najmä ospravedlnenie alebo 
zverejnenie rozsudku súdu na náklady osoby, ktorá porušila alebo ohrozila právo duševného 
vlastníctva, nezdalo postačujúce.
(2) Pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva, ktoré môže byť predmetom licenčnej 
zmluvy, výška náhrady škody, ak ju nemožno určiť inak, sa určí najmenej vo výške odmeny, ktorá 
by za získanie takej licencie bola zvyčajná v čase neoprávneného zásahu do tohto práva; to sa 
primerane vzťahuje aj na práva duševného vlastníctva, ktoré môžu byť predmetom prevodu.
§ 443 • Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia.
§ 444 • Pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho 
spoločenského uplatnenia.
§ 445 • Strata na zárobku, ku ktorej došlo pri škode na zdraví, uhradzuje sa peňažným 
dôchodkom; pritom sa vychádza z priemerného zárobku poškodeného, ktorý pred poškodením 
dosahoval.
§ 446 • Náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa posúdi 
a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako úrazový príplatok podľa všeobecných predpisov 
o sociálnom poistení.
§ 447 • Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti poškodeného alebo 
pri invalidite sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako suma úrazovej renty podľa 
všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
§ 447a • Náhrada za stratu na dôchodku patrí v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi výškou 
dôchodku, na ktorý poškodenému vznikol nárok, a výškou dôchodku, na ktorý by mu vznikol 
nárok, ak by do priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vymeraný dôchodok, bola 
zahrnutá náhrada za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti, ktorú fyzická osoba 
poberala v období rozhodnom pre vymeranie dôchodku.
§ 447b • Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ktoré sa posúdi, a suma jednorazového 
vyrovnania sa určí podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
§ 448 • Fyzická osoba, voči ktorej mal zomretý v čase svojho úmrtia vyživovaciu povinnosť, 

má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. Tento nárok sa posúdi a suma pozostalostnej úrazovej 
renty sa určí podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
§ 449 • (1) Pri škode na zdraví sa uhradzujú aj účelné náklady spojené s liečením.
(2) Pri usmrtení sa uhradzujú aj primerané náklady spojené s pohrebom, pokiaľ neboli uhradené 
pohrebným poskytnutým podľa predpisov o nemocenskom poistení.
(3) Náklady liečenia a náklady pohrebu sa uhradzujú tomu, kto ich vynaložil.
§ 449a • Budúce nároky podľa ustanovení § 445 až 449 možno odškodniť jednorazovo na základe
písomnej dohody o ich úplnom a konečnom vysporiadaní medzi oprávneným a povinným.
Zníženie náhrady
§ 450 • Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd náhradu škody primerane zníži. Vezme 
pritom zreteľ najmä na to, ako ku škode došlo, ako aj na osobné a majetkové pomery fyzickej 
osoby, ktorá ju spôsobila; prihliadne pritom aj na pomery fyzickej osoby, ktorá bola poškodená. 
Zníženie nemožno vykonať, ak ide o škodu spôsobenú úmyselne.

Tretia hlava • BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE
§ 451 • (1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.
(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, 
plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako 
aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.
§ 454 • Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.
§ 455 • (1) Za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu 
alebo dlhu neplatného len pre nedostatok formy.
(2) Takisto sa za bezdôvodné obohatenie nepovažuje prijatie plnenia z hry alebo stávky uzavretej 
medzi fyzickými osobami a vrátenie peňazí požičaných do hry alebo stávky; na súde sa však týchto 
plnení nemožno domáhať.
§ 456 • Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. 
Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu.
§ 457 • Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť 
druhému všetko, čo podľa nej dostal.
§ 458 • (1) Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je dobre 
možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.
(2) S predmetom bezdôvodného obohatenia sa musia vydať aj úžitky z neho, pokiaľ ten, 
kto obohatenie získal, nekonal dobromyseľne.
(3) Ten, kto predmet bezdôvodného obohatenia vydáva, má právo na náhradu potrebných 
nákladov, ktoré na vec vynaložil.
§ 458a • Ak pri porušení alebo ohrození práva duševného vlastníctva nemožno určiť bezdôvodné 
obohatenie inak, na určenie peňažnej náhrady sa použije primerane ustanovenie 
§ 442a ods. 2.
§ 459 • Ak je predmet bezdôvodného obohatenia povinný vydať ten, kto nebol dobromyseľný, 
môže súd rozhodnúť, že možno právo uspokojiť aj z vecí, ktoré z bezdôvodného obohatenia 
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nadobudol, a to aj vtedy, ak inak podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku výkonu 
rozhodnutia nepodliehajú. Dokiaľ nie je právo na vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia 
uspokojené, nesmie dlžník s takými vecami uvedenými v rozhodnutí nakladať.

Citácia vybraných ustanovení právnej úprav trestnej
zodpovednosti vyplývajúcej z Trestného zákona
(zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Základy trestnej zodpovednosti • PRVÝ ODDIEL • POJEM A DRUHY TRESTNÉHO ČINU

§ 8 • Trestný čin
Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon 
neustanovuje inak.

§ 9 • Druhy trestných činov
Trestný čin je prečin a zločin.

§ 10 • Prečin
(1) Prečin je
a) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo
b) úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody 
s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.
(2) Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých 
bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.

§ 11 • Zločin
(1) Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia 
slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov.
(2) O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne
 je ustanovená horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca päť rokov.
(3) Zločin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej 
sadzby najmenej desať rokov, sa považuje za obzvlášť závažný.

§ 12 • Miesto spáchania trestného činu
Miesto spáchania trestného činu je každé miesto, na ktorom
a) páchateľ konal, alebo
b) nastal alebo podľa predstavy páchateľa mal nastať následok predpokladaný týmto zákonom.

§ 13 • Príprava na zločin
(1) Príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu, zadovažovaní 
alebo prispôsobovaní prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčení, zhluknutí, 

návode, objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok 
na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu zločinu.
(2) Príprava na zločin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za zločin, ku ktorému 
smerovala.
(3) Trestnosť prípravy na zločin zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
a) upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu zločinu a odstránil nebezpečenstvo, 
ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, alebo
b) urobil o príprave na zločin oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému 
zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom 
z podniknutej prípravy, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu 
nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo 
vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.
(4) Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný trestný čin, ktorý už týmto 
konaním spáchal.

§ 14 • Pokus trestného činu
(1) Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu, 
ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.
(2) Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.
(3) Trestnosť pokusu trestného činu zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
a) upustil od ďalšieho konania potrebného na dokonanie trestného činu a odstránil 
nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutého pokusu, 
alebo
b) urobil o pokuse trestného činu oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo 
Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom 
z podniknutého pokusu, sa mohlo ešte odstrániť; vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu 
nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo 
vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže.
(4) Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný trestný čin, ktorý už týmto 
konaním spáchal.

Zavinenie
§ 15 • Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ
a) chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto 
zákonom, alebo
b) vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, 
že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený.
§ 16 • Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ
a) vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený 
týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie 
nespôsobí, alebo
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b) nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom 
vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.
§ 17 • Pre trestnosť činu spáchaného fyzickou osobou treba úmyselné zavinenie, ak tento zákon 
výslovne neustanovuje, že stačí zavinenie z nedbanlivosti.
§ 18 • Na priťažujúcu okolnosť alebo na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej 
sadzby, sa prihliadne, ak ide o
a) ťažší následok, aj vtedy, keď ho páchateľ zavinil z nedbanlivosti, ak tento zákon nevyžaduje 
aj v tomto prípade zavinenie úmyselné, alebo
b) inú skutočnosť, aj vtedy, keď o nej páchateľ nevedel, hoci o nej vzhľadom na okolnosti a na 
svoje osobné pomery vedieť mal a mohol, ak tento zákon nevyžaduje, aby o nej páchateľ vedel.

DRUHÝ ODDIEL • PÁCHATEĽ, SPOLUPÁCHATEĽ A ÚČASTNÍK TRESTNÉHO ČINU

§ 19 • Páchateľ
(1) Páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám.
(2) Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba.

§ 20 • Spolupáchateľ
Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov 
(spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.

§ 21 • Účastník
(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, 
odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine 
(pomocník).
(2) Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti 
páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.

TRETÍ ODDIEL • OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE TRESTNÚ ZODPOVEDNOSŤ

§ 22 • Vek
 (1) Kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestne 
zodpovedný.
 (2) Pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 nie je trestne zodpovedný, kto v čase 
spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.

§ 23 • Nepríčetnosť
Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol rozpoznať jeho 
protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný, ak tento zákon 
neustanovuje inak.

ŠTVRTÝ ODDIEL • OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE PROTIPRÁVNOSŤ ČINU

§ 24 • Krajná núdza
(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému 
týmto zákonom, nie je trestným činom.
(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému 
týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne 
závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo 
priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.
§ 25 • Nutná obrana
(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem 
chránený týmto zákonom, nie je trestným činom.
(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho 
spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.
(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal 
v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia.
(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to 
trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti.

§ 26 • Oprávnené použitie zbrane
(1) Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom.
(2) Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom 
obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo 
v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom inému úmyselne 
spôsobená smrť.

§ 27 • Dovolené riziko
(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak niekto v súlade s dosiahnutým stavom poznania 
vykonáva spoločensky prospešnú činnosť v oblasti výroby a výskumu, ak spoločensky prospešný 
výsledok, ktorý sa od vykonávania činu očakáva, nemožno dosiahnuť bez rizika ohrozenia záujmu 
chráneného týmto zákonom.
(2) Nejde o dovolené riziko, ak výsledok, ku ktorému čin smeruje, celkom zjavne nezodpovedá 
miere rizika alebo vykonávanie činu odporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu, 
verejnému záujmu, zásadám ľudskosti alebo sa prieči dobrým mravom.

§ 28 • Výkon práva a povinnosti
(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon práva alebo povinností vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzného právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci, 
z plnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne 
záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza; spôsob výkonu práv a povinností nesmie 
odporovať všeobecne záväznému právnemu predpisu.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bol spáchaný trestný čin genocídy a podľa § 418, trestný 
čin nedobrovoľného zmiznutia podľa § 420a alebo trestný čin neľudskosti podľa § 425 splnením 



70 71
nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo nadriadeného.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak bol spáchaný trestný čin vojnového bezprávia 
podľa § 433 splnením nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu orgánu výkonnej moci alebo 
nadriadeného, okrem prípadu, ak osoba, ktorá plnila také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn,
a) mala zákonnú povinnosť splniť také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn,
b) nevedela, že také nariadenie, príkaz, rozkaz alebo pokyn je nezákonné, a
c) obsah takého nariadenia, príkazu, rozkazu alebo pokynu nenasvedčoval, že je nezákonné.

§ 29 • Súhlas poškodeného
(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak bol vykonaný so súhlasom poškodeného 
a nesmeruje proti jeho životu alebo zdraviu.
(2) Nejde o súhlas poškodeného, ak súhlas nebol daný vopred, nebol vážny a dobrovoľný 
alebo ak v súvislosti s ním bol spáchaný iný trestný čin.
(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak podľa skutkovej podstaty trestného činu má byť 
čin trestný aj vtedy, keď bol daný súhlas poškodeného podľa odseku 1.
§ 30 • Plnenie úlohy agenta
(1) Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ním agent ustanovený podľa osobitného predpisu 
pri odhaľovaní trestného činu a pri zisťovaní jeho páchateľa ohrozí alebo poruší záujem chránený 
týmto zákonom len preto, že bol k tomu donútený zločineckou skupinou alebo teroristickou 
skupinou, v ktorej pôsobí, alebo ak spácha taký čin v dôvodnej obave o život alebo zdravie svoje 
alebo blízkej osoby.
(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak agent spácha trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy 
podľa § 145, znásilnenia podľa § 199, sexuálneho násilia podľa § 200, sexuálneho zneužívania 
podľa § 201, všeobecného ohrozenia podľa § 284 ods. 2 až 4, ohrozenia bezpečnosti vzdušného 
dopravného prostriedku a lode podľa § 291, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do 
cudziny podľa § 293, vlastizrady podľa § 311, úkladov proti Slovenskej republike podľa § 312, 
teroru podľa § 313, § 314, záškodníctva podľa § 315, § 316, sabotáže podľa § 317, vyzvedačstva 
podľa § 318, genocídia podľa § 418, terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 
alebo neľudskosti podľa § 425 alebo ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví 
alebo smrť.
(3) Čin inak trestný uvedený v § 332 až 335 a v § 336 ods. 2 spáchaný na účely odhalenia trestného 
činu alebo zistenia páchateľa trestného činu podľa § 326, § 328 až 331 alebo § 336 ods. 1 spôsobom 
ustanoveným v Trestnom poriadku nie je trestným činom.

Citácia vybraných ustanovení právnej úpravy
zodpovednosti podľa Zákona o priestupkoch
(zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)

§ 1 • Orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu, aby dodržiavali 
zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov; dbajú najmä o to, aby 
občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske 
spolunažívanie.

ČASŤ I • VŠEOBECNÁ ČASŤ

§ 2 • Pojem priestupku
(1) Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je 
za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt 
postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.
(2) Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia
a) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo
b) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol 
spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo 
nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.

Zavinenie
§ 3 • Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne 
neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.
§ 4 • (1) Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ
a) vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale bez 
primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí, alebo
b) nevedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, hoci to 
vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.
(2) Priestupok je spáchaný úmyselne, ak páchateľ
a) chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom alebo
b) vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, a pre prípad, 
že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený.
(3) Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ vzhľadom 
na okolnosti a svoje osobné pomery povinný.

§ 5 • Vek a nepríčetnosť
(1) Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.
(2) 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 nemohol ovládať 
svoje konanie. Zodpovednosti sa však nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol, hoci len 
z nedbanlivosti, požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky.1) 
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1/ §1 ods. 3 zákona SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami. 

§ 6 • Zodpovednosť za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe
Za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá podľa tohto zákona ten, kto za 
právnickú osobu konal alebo mal konať, a ak ide o konanie na príkaz, ten, kto dal na konanie príkaz.

Pôsobnosť zákona
§ 7 • (1) Zodpovednosť za priestupok sa posudzuje podľa zákona účinného v čase spáchania 
priestupku; podľa neskoršieho zákona sa posudzuje iba vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.
(2) Páchateľovi možno uložiť len taký druh sankcie, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v čase, keď 
sa o priestupku rozhoduje.
(3) O ochrannom opatrení sa rozhodne podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom 
opatrení rozhoduje.
§ 8 • (1) Podľa tohto alebo iného zákona sa posudzuje priestupok, ktorý bol spáchaný na území 
Slovenskej republiky.
(2) Podľa tohto zákona sa posudzuje aj priestupok spáchaný v cudzine občanom Slovenskej 
republiky alebo cudzincom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ním takáto 
osoba porušila povinnosť, ktorú má podľa slovenských predpisov mimo územia Slovenskej 
republiky, alebo ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 9 • (1) Konanie osôb požívajúcich výsady a imunity podľa zákona alebo medzinárodného práva, 
ktoré má znaky priestupku, nemožno ako priestupok prejednať. Nemožno ani vykonať sankciu 
alebo v jej výkone pokračovať, ak osoba, ktorej bola sankcia uložená, sa stala neskôr osobou 
požívajúcou podľa zákona alebo podľa medzinárodného práva výsady a imunity.
(2) Podľa tohto zákona sa prejedná konanie fyzickej osoby, ktoré je priestupkom podľa tohto 
zákona alebo podľa osobitného predpisu1a) a konania sa dopustil poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a sudca.
(3) Podľa tohto zákona sa prejedná aj konanie fyzickej osoby, ktoré je priestupkom podľa tohto 
zákona alebo podľa osobitného predpisu1a) a konania sa dopustil prokurátor, generálny prokurátor 
Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky.
(4) Ak osoba uvedená v odsekoch 2 a 3 nesúhlasí s prejednaním konania na mieste samom, 
konajúci orgán o tom vykoná záznam a vec odstúpi vecne a miestne príslušnému správnemu 
orgánu. Miestne príslušný správny orgán na uľahčenie prejednania priestupku alebo z iného 
dôležitého dôvodu postúpi vec na prejednanie inému vecne príslušnému správnemu orgánu, 
v ktorého územnom obvode má osoba uvedená v odsekoch 2 a 3 bydlisko alebo miesto výkonu 
svojej funkcie.
(5) Ak bol prejednaný priestupok osoby uvedenej v odseku 3, príslušný orgán, ktorý priestupok prejednal, 
o tom bezodkladne informuje najbližšie nadriadený orgán osoby, ktorá priestupok spáchala.
1a/ Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/2004 Zb. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých ďalších zákonov, zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov.

§ 10 • (1) Osobitný zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, sa 
prejedná podľa osobitného zákona.
(2) Konanie osôb podľa odseku 1, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa tohto zákona, 
ak sa na takú osobu osobitný zákon v čase prejednávania priestupku už nevzťahuje.

Citácia vybraných ustanovení právnej úpravy
zodpovednosti podľa Zákonníka práce
(zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Zamestnanec so zdravotným postihnutím
§ 158 • (1) Zamestnávateľ je povinný zamestnávať zamestnanca so zdravotným postihnutím na 
vhodných pracovných miestach a umožňovať mu výcvikom alebo štúdiom získanie potrebnej 
kvalifikácie, ako aj starať sa o jej zvyšovanie. Ďalej je zamestnávateľ povinný utvárať podmienky, 
aby zamestnanec mal možnosť pracovného uplatnenia, a zlepšovať vybavenie pracovísk, aby 
mohol dosahovať, ak je to možné, rovnaké pracovné výsledky ako ostatní zamestnanci a aby mu 
bola práca čo najviac uľahčená.
(2) Pre zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorého nemožno zamestnať za obvyklých 
pracovných podmienok, môže zamestnávateľ zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.
(3) Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zamestnávaním zamestnanca so zdravotným 
postihnutím uvedené v odsekoch 1 a 2 podrobnejšie upravujú osobitné predpisy.
§ 159 • (1) Zamestnávateľ umožní zamestnancovi so zdravotným postihnutím teoretickú prípravu 
alebo praktickú prípravu (rekvalifikáciu) s cieľom zachovať, zvýšiť, rozšíriť alebo zmeniť doterajšiu 
kvalifikáciu alebo ju prispôsobiť technickému rozvoju na udržanie zamestnanca 
v pracovnom pomere.
(2) Rekvalifikácia, ktorú vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia 
zamestnanca so zdravotným postihnutím, sa uskutočňuje na základe písomnej dohody 
uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom.
(3) Rekvalifikácia zamestnanca so zdravotným postihnutím sa uskutočňuje v pracovnom čase 
a je prekážkou v práci na strane zamestnanca. Za tento čas patrí zamestnancovi náhrada mzdy 
vo výške jeho priemerného zárobku. Mimo pracovného času sa rekvalifikácia uskutočňuje, 
len ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob jej zabezpečenia.
(4) Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia na utváranie podmienok 
na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím a zásadné otázky starostlivosti 
o týchto zamestnancov.

ÔSMA ČASŤ • NÁHRADA ŠKODY • Predchádzanie škodám
§ 177 • (1) Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné 
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podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia 
a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.
(2) Na ochranu svojho majetku je zamestnávateľ oprávnený vykonávať v nevyhnutnom 
rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanci vnášajú na pracovisko alebo odnášajú 
z pracoviska. Podrobnejšie podmienky určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku. Pri 
kontrole sa musia dodržať predpisy o ochrane osobnej slobody a nesmie byť ponižovaná 
ľudská dôstojnosť.
§ 178 • (1) Zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia 
a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu.
(2) Ak hrozí škoda, zamestnanec je povinný na ňu upozorniť vedúceho zamestnanca. Ak je na 
odvrátenie škody hroziacej zamestnávateľovi neodkladne potrebný zákrok, je povinný zakročiť. 
Túto povinnosť nemá, ak mu v tom bránia dôležité okolnosti alebo ak by tým vystavil vážnemu 
ohrozeniu seba alebo ostatných zamestnancov, alebo blízke osoby. Ak zamestnanec zistí, že nemá 
utvorené potrebné pracovné podmienky, je povinný oznámiť to vedúcemu zamestnancovi.

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
§ 179 • (1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným 
porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ 
je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených 
v § 182 a 185.
(2) Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým 
mravom.
§ 180 • Zamestnanec, ktorý je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním 
spôsobenú, len ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť následky svojho konania. 
Zamestnanec, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, že nie je schopný ovládnuť svoje 
konanie alebo posúdiť následky svojho konania, zodpovedá za škodu v tomto stave spôsobenú.
§ 181 • (1) Od zamestnanca, ktorý vedome neupozornil vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu 
alebo nezakročil proti hroziacej škode, hoci by sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody, 
môže zamestnávateľ požadovať, aby prispel na úhradu škody v rozsahu primeranom okolnostiam 
prípadu, ak ju nemožno uhradiť inak. Pritom sa prihliadne najmä na to, čo bránilo splneniu 
povinnosti. Náhrada škody nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného 
mesačného zárobku.
(2) Zamestnanec nezodpovedá za škodu, ktorú spôsobil pri odvracaní škody hroziacej 
zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak tento stav 
sám úmyselne nevyvolal a ak si pritom počínal spôsobom primeraným okolnostiam.
(3) Zamestnanec nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva z podnikateľského rizika.

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec 
povinný vyúčtovať
§ 182 • (1) Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť 
za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo 

obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže 
so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými 
zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi 
za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná.
(3) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti celkom alebo sčasti, ak preukáže, že schodok vznikol 
celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.
(4) Ak nedostatky vzniknú v pracovných podmienkach zamestnancov so spoločnou hmotnou 
zodpovednosťou v súvislosti s tým, že bol na ich pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo 
iný vedúci, prípadne zástupca vedúceho, alebo s tým, že niektorý zo zamestnancov od dohody 
o hmotnej zodpovednosti odstúpil, zamestnávateľ je povinný nedostatky odstrániť bez 
zbytočného odkladu.
§ 183 • (1) Zamestnanec, ktorý uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti, môže 
od nej odstúpiť, ak sa preraďuje na inú prácu, zaraďuje na iné pracovisko, prekladá alebo 
ak zamestnávateľ v čase do jedného mesiaca po tom, čo dostal jeho písomné upozornenie, 
neodstráni nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré bránia riadnemu hospodáreniu 
so zverenými hodnotami. Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti môže zamestnanec od dohody 
odstúpiť, ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec alebo ustanovený iný vedúci, prípadne 
jeho zástupca. Odstúpenie sa musí oznámiť zamestnávateľovi písomne.
(2) Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom 
odstúpenia od tejto dohody.
§ 184 • (1) Inventarizácia sa musí vykonať pri uzatvorení dohody o hmotnej zodpovednosti, 
pri jej zániku, pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo na iné pracovisko, pri jeho preložení 
a pri skončení pracovného pomeru.
(2) Na pracoviskách, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, sa musí 
inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd o hmotnej zodpovednosti so všetkými spoločne 
zodpovednými zamestnancami
a) pri skončení všetkých týchto dohôd,
b) pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov,
c) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
d) na žiadosť ktoréhokoľvek zo spoločne zodpovedných zamestnancov pri zmene v ich kolektíve,
e) pri odstúpení niektorého z nich od dohody o hmotnej zodpovednosti.
(3) Ak zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou, ktorého pracovný pomer sa skončil 
alebo ktorý bol preradený na inú prácu alebo iné pracovisko, alebo bol preložený, zároveň 
nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá za prípadný schodok zistený najbližšou 
inventarizáciou na jeho predchádzajúcom pracovisku.
(4) Ak zamestnanec, ktorý sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou 
hmotnou zodpovednosťou, zároveň nepožiada o vykonanie inventarizácie, zodpovedá, 
ak od dohody o hmotnej zodpovednosti neodstúpil, za prípadný schodok zistený najbližšou 
inventarizáciou.
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§ 185 • Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov
(1) Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných 
podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia.
(2) Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne alebo sčasti, ak sa preukáže, že strata vznikla úplne 
alebo sčasti bez jeho zavinenia.
(3) Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť okruh zamestnancov, 
s ktorými môže dohodnúť povinnosť, aby si dali poistiť predmet, ktorý im zamestnávateľ zveril 
podľa odseku 1, pre prípad straty a zničenia, a okruh zamestnancov, ktorým poistí predmet 
zverený podľa odseku 1 pre prípad straty a zničenia.

Rozsah a spôsob náhrady škody
§ 186 • (1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi 
skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu 
a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.
(2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, 
nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho 
priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto 
obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185 alebo 
ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo 
psychotropných látok.
(3) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať
aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.
§ 187 • (1) Ak škodu spôsobil porušením povinností aj zamestnávateľ, zamestnanec uhradí 
pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.
(2) Ak zodpovedá zamestnávateľovi za škodu niekoľko zamestnancov, každý z nich uhradí 
pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.
§ 188 • Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase vzniku škody.
§ 189 • (1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za schodok alebo za stratu predmetov, je povinný 
nahradiť schodok alebo stratu v plnej sume.
(2) Pri spoločnej zodpovednosti za schodok sa jednotlivým zamestnancom určí podiel náhrady 
podľa pomeru ich priemerných zárobkov, pričom zárobok ich vedúceho a jeho zástupcu 
sa započítava v dvojnásobnej sume.
(3) Podiel náhrady určený podľa odseku 2 nesmie u jednotlivých zamestnancov s výnimkou 
vedúceho a jeho zástupcu presiahnuť sumu rovnajúcu sa ich priemernému mesačnému zárobku 
pred vznikom škody. Ak sa takto určenými podielmi neuhradí celá škoda, zvyšok je povinný 
uhradiť vedúci a jeho zástupca podľa pomeru svojich priemerných zárobkov.
(4) Ak sa zistí, že schodok alebo jeho časť zavinil niektorý zo spoločne zodpovedných zamestnan-
cov, uhradí schodok tento zamestnanec podľa miery svojho zavinenia. Zvyšnú časť schodku uhra-
dia všetci spoločne zodpovední zamestnanci podielmi určenými podľa odsekov 2 a 3.
§ 191 • (1) Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu 
zamestnanec zodpovedá. Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ.

(2) Zamestnávateľ prerokuje požadovanú náhradu škody so zamestnancom a oznámi mu ju 
najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec 
zodpovedá.
(3) Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume a ak s ním zamestnávateľ 
dohodne spôsob náhrady, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť dohodu písomne, inak je dohoda 
neplatná. Osobitná písomná dohoda nie je potrebná, ak škoda bola už uhradená.
(4) Požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady s výnimkou náhrady škody 
nepresahujúcej 50 eur je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov.

§ 192 • Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
(1) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením 
právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh, 
alebo v priamej súvislosti s ním.
(2) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi aj za škodu, ktorú mu spôsobili porušením právnych 
povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa zamestnanci konajúci v jeho mene.
(3) Zamestnávateľ nezodpovedá zamestnancovi za škodu na motorovom vozidle, vlastnom náradí, 
vlastnom zariadení a vlastných predmetoch potrebných na výkon práce, ktoré použil pri plnení 
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním bez písomného súhlasu zamestnávateľa.

§ 193 • Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach
(1) Zamestnávateľ zodpovedá za škodu na veciach, ktoré si u neho zamestnanec odložil pri plnení 
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto 
určené, potom na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Za veci, ktoré sa do zamestnania obvykle 
nenosia, zamestnávateľ zodpovedá, len ak ich prevzal do úschovy, inak najviac do sumy 165,97 eura.
(2) Právo na náhradu škody zanikne, ak zamestnanec o nej písomne neupovedomil zamestnávateľa 
bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa, keď sa o škode dozvedel.

§ 194 • Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody
Zamestnanec, ktorý pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi utrpel vecnú škodu, má voči 
nemu nárok na jej náhradu a na náhradu účelne vynaložených nákladov, ak nebezpečenstvo sám 
úmyselne nevyvolal a ak si počínal pritom spôsobom primeraným okolnostiam. Tento nárok má aj 
zamestnanec, ktorý takto odvracal nebezpečenstvo hroziace životu alebo zdraviu, ak by za škodu 
zodpovedal zamestnávateľ. Ak utrpel škodu na zdraví, posudzuje sa táto škoda ako pracovný úraz.

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania
§ 195 • (1) Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti 
s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu 
tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu 
v pracovnom pomere.
(2) Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení 
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym 
a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.
(3) Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.
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(4) Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, 
u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, 
z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Choroby z povolania sú choroby 
uvedené v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb 
z povolania), ak vznikli za podmienok v nich uvedených.
(6) Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, aj keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných 
predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa 
zodpovednosti nezbaví podľa § 196.
§ 196 • (1) Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou škody 
bola skutočnosť, že
a) škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil právne 
predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne 
a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, 
alebo
b) škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo 
psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.
(2) Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti, ak preukáže, že
a) postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením právne predpisy alebo ostatné predpisy, 
alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne 
a preukázateľne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody,
b) jednou z príčin škody bolo, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo 
psychotropných látok,
c) zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania 
sa tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne 
a musel si pritom byť vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že si môže privodiť 
ujmu na zdraví.
(3) Ak sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, za ktorú zodpovedá 
zamestnanec, podľa miery jeho zavinenia. V prípade uvedenom v odseku 2 písm. c) sa 
zamestnancovi uhradí aspoň jedna tretina škody.
(4) Pri posudzovaní, či zamestnanec porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [odsek 1 písm. a) a odsek 2 písm. a)], alebo osobitné 
predpisy, nemožno sa dovolávať len všeobecných ustanovení, podľa ktorých si má každý počínať 
tak, aby neohrozoval svoje zdravie a zdravie iných.
(5) Za ľahkomyseľné konanie podľa odseku 2 písm. c) nemožno považovať bežnú neopatrnosť 
a konanie vyplývajúce z rizika práce.
§ 197 • Zamestnávateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak zamestnanec utrpel pracovný úraz pri 
odvracaní škody hroziacej tomuto zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho 
život alebo zdravie, ak zamestnanec tento stav sám úmyselne nevyvolal.

§ 198 • (1) Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo u ktorého sa zistila choroba
z povolania, má nárok v rozsahu, v ktorom zamestnávateľ zodpovedá za škodu, na poskytnutie 
náhrady za d) vecnú škodu; ustanovenie § 192 ods. 3 platí rovnako.
(2) Rozsah zodpovednosti podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný prerokovať bez zbytočného 
odkladu so zástupcami zamestnancov a so zamestnancom.
§ 215 • (1) Fyzickej osobe, ktorá vykonáva verejnú funkciu, zodpovedá za škodu vzniknutú pri 
výkone funkcie alebo v priamej súvislosti s ňou organizácia, pre ktorú bola činná; fyzická osoba 
zodpovedá za škodu tejto organizácii. Ak funkcionár odborovej organizácie pomáha pri výkone 
svojej funkcie alebo v priamej súvislosti s ňou súčasne plniť spoločenské, hospodárske alebo 
sociálne úlohy zamestnávateľa, u ktorého je v pracovnom pomere, zodpovedá mu za škodu 
tento zamestnávateľ.
(2) Občanovi so zmenenou pracovnou schopnosťou, ktorý nie je v pracovnom pomere a ktorého 
príprava na povolanie (činnosť) sa vykonáva podľa osobitných predpisov, zodpovedá za škodu 
vzniknutú pri tejto príprave ten zamestnávateľ, u ktorého sa príprava na povolanie vykonáva.

Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľa
§ 217 • (1) Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, 
ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu. Ak ide o inú škodu na zdraví ako 
z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, platia pre spôsob a rozsah jej náhrady 
ustanovenia o pracovných úrazoch s tým obmedzením, že jednorazové odškodnenie pozostalým 
nepatrí.
(2) Pri určení škody na veci sa vychádza z ceny veci v čase poškodenia.
§ 218 • Ak zamestnávateľ preukáže, že škodu zavinil aj poškodený zamestnanec, jeho 
zodpovednosť sa pomerne obmedzí. Pri zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch a pri 
chorobách z povolania sa postupuje podľa § 196.
§ 219 • (1) Zamestnávateľ, ktorý nahradil poškodenému škodu, má nárok na náhradu voči tomu, 
kto poškodenému za takú škodu zodpovedá podľa osobitného predpisu, a to v rozsahu, ktorý 
zodpovedá miere tejto zodpovednosti voči poškodenému, ak nie je vopred dohodnuté inak.

Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním
§ 220 • (1) Plnenie pracovných úloh je výkon pracovných povinností vyplývajúcich z 
pracovnoprávneho vzťahu, iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a činnosť, ktorá 
je predmetom pracovnej cesty.

(2) V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh sú úkony potrebné na výkon práce a úkony
počas práce zvyčajné alebo potrebné pred začiatkom práce alebo po jej skončení. Takými úkonmi 
nie je cesta do zamestnania a späť, stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie 
v zdravotníckom zariadení, ani cesta na ne a späť. Vyšetrenie v zdravotníckom zariadení 
vykonávané na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenie pri prvej pomoci a cesta na ne a späť 
sú úkony v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh.
(3) Ako pracovný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý zamestnanec utrpel pre plnenie pracovných úloh.
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§ 221 • (1) Cesta do zamestnania a späť je cesta z bydliska (ubytovania) zamestnanca do miesta 
vstupu do objektu zamestnávateľa alebo na iné miesto určené na plnenie pracovných úloh 
a späť. Ak ide o zamestnávateľa v poľnohospodárstve, lesníctve a stavebníctve, je to aj cesta 
z bydliska na určené zhromaždisko a späť.
(2) Cesta z obce bydliska zamestnanca na pracovisko alebo do miesta ubytovania v inej obci, 
ktorá je cieľom pracovnej cesty, ak nie je súčasne obcou jeho pravidelného pracoviska, a späť 
sa posudzuje ako potrebný úkon pred začiatkom práce alebo po jej skončení.

§ 222 • Bezdôvodné obohatenie
(1) Ak sa zamestnanec bezdôvodne obohatí na úkor zamestnávateľa alebo ak sa zamestnávateľ 
bezdôvodne obohatí na úkor zamestnanca, musí obohatenie vydať.
(2) Bezdôvodné obohatenie na účely tohto zákona je majetkový prospech získaný plnením bez 
právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu, plnením z právneho dôvodu, ktorý 
odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.
(3) Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na čí úkor bol získaný. Musí sa vydať 
všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je možné najmä preto, 
že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.
(4) S predmetom bezdôvodného obohatenia sa musia vydať aj úžitky z neho, ak ten, 
kto obohatenie získal, nekonal dobromyseľne.
(5) Ten, kto predmet bezdôvodného obohatenia vydáva, má právo na náhradu potrebných 
nákladov, ktoré na vec vynaložil.
(6) Vrátenie neprávom vyplatených súm môže zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, 
ak zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené 
alebo omylom vyplatené, a to v lehote do troch rokov od ich výplaty.
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