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Vec: Usmernenie k právnemu posúdeniu -trestného činu krádeže podľa § 212 odsek 2 písmeno e/ Trestného zá-
kona  
 
V  súvislosti s nejednotným postupom prokuratúr pri právnom posúdení prípadov neoprávneného odberu ply-
nu, a to bez uzavretej zmluvy s odberateľom plynu zaujímam nasledovné 
 
                                                                     u s m e r n e n i e: 
Trestného činu krádeže podľa § 212 odsek 2 písmeno e/Trestného zákona sa dopustí ten. kto si prisvojí cudziu 
vec tým, že sa jej zmocní a čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpi-
su. 
 
          V  prípadoch, keď dôjde ku konaniu spočívajúcemu v tom, že odberateľovi zemného plynu je preukázateľ-
ne doručené odstúpenie od zmluvy o dodávke zemného plynu (ktorá zmluva ho oprávňovala na odber za stano-
vených zákonných a zmluvných podmienok) a odberateľ aj napriek tomu odoberá zemný plyn bez súhlasu 
(zmluvného vzťahu) dodávateľa (inej oprávnenej osoby), tak toto konanie nepochybne (samozrejme za splnenia 
ďalších zákonných podmienok ako napr. posúdenie a vyhodnotenie zákonom stanovených okolností v § 10 od-
sek 2 Trestného zákona) napĺňa znaky trestného činu krádeže podľa § 212 odsek 2 písmeno e/ Trestného záko-
na. 
 
     Táto skutočnosť vyplýva zo znenia § 212 odsek 2 písmeno e/ Trestného zákona. Irelevantné z trestnoprávne-
ho hľadiska je v tomto smere to, či počítadlo na meranie rozsahu odberu zemného plynu bolo dodávateľom de-
montované, resp. zaplombované, prípadne či bol alebo nebol dodávateľom uzavretý hlavný prívod plynu. Zem-
ný plyn je podľa § 130 odsek 1 písmeno b/ Trestného zákona vecou – ovládateľná prírodná sila. 
 
    V prípadoch, keď odberateľ odoberá od dodávateľa zemný plyn, je na mieste konštatovať, že ide o cudziu vec, 
ktorej odber podlieha spoplatneniu podľa osobitného predpisu, V   zmysle dikcie ustanovenia § 130 odsek 4 
Trestného zákona prisvojením si veci sa na účely Trestného zákona rozumie odňatie veci z dispozície vlastníka 
alebo inej osoby, ktorá ju má oprávnene, bez súhlasu, s úmyslom s ňou nakladať ako s vlastnou vecou ( prisvojenie 
si zemného plynu v domácnosti takým spôsobom, že plyn je použitý na varenie, na kúrenie „odberateľom" bez 
zmluvného základu a v rozpore s vôľou, resp. bez súhlasu dodávateľa, oprávnenej osoby).  
 
    Zmocniť sa zemného plynu sa môže v tomto prípade páchateľ sám (vlastnou rukou, a to napr, technickým spus-
tením plynu na príslušnom zariadení určenom na vykurovanie domácnosti, na varenie a pod.) alebo za pomoci inej aj 
trestne nezodpovednej osoby. K tomuto zmocneniu dochádza tak, že cudzia vec je odňatá z trvalej dispozície a v 
rozpore s vôľou  (bez súhlasu) vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. 
 
     Podľa § 212 odsek 2 písmeno e/ Trestného zákona zemný plyn je nepochybne vecou, ktorej odber podlieha 
spoplatneniu na základe osobitného predpisu. 
 
     V intenciách vyššie uvedeného odberateľ, ktorý neoprávnene odoberá plyn bez uzavretej zmluvy, sa z for-
málneho hľadiska dopúšťa trestného činu krádeže podľa § 212-odsek 2 písmeno e/Trestného zákona. 
 
Obdobne je potrebné postupovať aj pri neoprávnenom odbere elektriny, vody, tepla. resp. iných médií. 
 
Prosím, aby ste s týmto usmernením oboznámili všetkých prokurátorov a asistentov prokurátora. 
 
Generálny prokurátor Slovenskej republiky  
v z. JUDr. Ladislav Tichý 
prvý námestník Generálneho prokurátora Slovenskej republiky 
 


